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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI
OBČINE TURNIŠČE!
   Leto 2015 se končuje in s ponosom lahko pogledamo na prehojeno pot.

Kljub temu, da Evropo preplavljajo migranti, svet pretresajo vojne in teroristični napadi, smo mi mirni v svojem malem 
koščku sveta – občini. Potrebujemo več strpnosti, razumevanja med sabo in sreče bo dovolj za vse.

Zaključuje se leto največjih investicij v naši občini do sedaj. Naš največji projekt do sedaj, ki je nastajal več kot 
desetletje, je Pomurski vodovod – sistem A. Zaključuje se 31. 12. 2015 in ponosni smo na to. Ob izgradnji pomurskega 
vodovoda smo preplastili skoraj vse ulice v naši občini, ki so bile del upravičenega projekta. Prav tako nam je uspelo 
vključiti nekaj dodatnih del in preplastitve ulic, ki niso bile vključene v prvotnem projektu.

Zaključili smo izgradnjo državne ceste skozi vas Turnišče, kateri začetki segajo daleč pred leto 2010. Pri izgradnji 
državne ceste II. faza sem dosegla, da se je v cesto vgradil propust pri cerkvi in propusta med rondojema pri avtocesti, 
razširili so se tudi uvozi. Uredilo se je odvodnjavanje na ovinku v Renkovcih.

Na področju odvodnjavanja smo veliko naredili. Bila je napravljena študija gibanja meteornih in podzemeljskih 

IZ OBČINSKE ZGRADBE | Nagovor županje

Pohvaliti moram delo Občinskega 
sveta, članov delovnih teles ter 
predsednikov krajevnih skupnosti. 
Slednji so nam bili v oporo pri delu na 
terenu in pri vsakodnevnem reševanju 
problemov, ki so nastajali z izgradnjo 
pomurskega vodovoda.

Z novim letom sem uvedla ure za 
občane, katere so občanke in občani 
s pridom uporabljali. Rešili smo veliko 
vprašanj in težav. 

V občini Turnišče imamo veliko 
starejše populacije. V ta namen 
smo kupili Polanščekovo domačijo, 
kjer želimo uredili dnevni center za 
starejše.

Sprejet je bil podroben prostorski 
plan (OPPN) za gospodarsko cono. 

V letu 2016 želimo investitorjem 
omogočiti gradnjo objektov, občini 
Turnišče pa nova delovna mesta.

Naša občina je bila nominirana za 
nagrado Zlati kamen in s svojim nas-
topom smo vzor drugim občinam za 
nominacijo v letu 2016.

Prvič v zgodovini občine smo 
podelili častni naziv občana. Letos je 
bil imenovan naš rojak prof. dr. Jože 
Balažic.

Z zanosom zremo v leto 2016. Pri-
pravljamo kar nekaj projektov, pri 
katerih bomo potrebovali finančno 
pomoč države in Evropske unije. 

Sodelujmo v iskanju odgovorov za 
prihodnost! Imamo priložnosti, da v 
zgodovino Občine Turnišče zarišemo 
svojo sled. To bomo uspeli, če bomo 
sodelovali med seboj in vsi sledili isti 
usmeritvi občine.

Želim vam mirne in blagoslovljene 
božične praznike. V novem letu 2016 
pa čim več uspehov, zdravja in oseb-
nega zadovoljstva. 

Srečno!

mag. Vesna Jerala Zver              
županja Občine Turnišče

voda. Na podlagi tega bodo državne 
institucije poglobile gomiliški jarek. 
Podjetje Varaš d.o.o. pa je poglobilo 
in očistilo več 10 km jarkov, napravi-
lo propuste in ostale nujne ukrepe. 
Odgovorni na Direkciji za ceste in 
na Ministrstvu za infrastrukturo so 
nam prisluhnili, temu je botroval tudi 
obisk ministra za infrastrukturo dr. 
Petra Gašperšiča.

Uredili smo prvi del pločnika/hod-
nika v Ulici 4. maja v Turnišču. 

Nadaljevali smo z aktivnostjo vaške 
tržnice. Skupaj z društvi smo poskrbe-
li za organizacijo večjih kulturnih in 
družabnih dogodkov kot so državni 
prazniki, »velka meša«, Ferencovo 
senje, občinski praznik.



4 | GLAS OBČINE TURNIŠČE | Iz občinske zgradbe GLAS OBČINE TURNIŠČE | Iz občinske zgradbe | 5

PO MENJAVI  VODSTVA SMO NA OBČINSKI  UPRAVI ZAČEL I  AKT IVNO 
DELATI  IN SMO SI  ZASTAVIL I  VEČ PROJEKTOV. ŽAL EKONOMSKA KRI -
ZA V SLOVENI J I  ŠE ZMERAJ NI  KONČANA, ZATO LETOS SPLOH NI  B ILO 
NOBENIH RAZPISOV ZA PROJEKTE,  NA KATERE BI  SE LAHKO PRI JAVI -
L I .  VENDAR TO NAS NI  USTAVILO PRI  TEM, DA NE BI  URESNIČIL I  VSAJ 
NEKAJ  ZASTAVLJENIH CIL JEV,  ČEPRAV VEČINO SAMO Z OBČINSKIM 
PRORAČUNOM. 
NA OBČINSKI  UPRAVI SMO SE LETOS PRVIČ ODLOČIL I ,  DA BOMO 
ZAČEL I  OBVEŠČATI  OBČANKE IN OBČANE Z NOVICAMI PREKO LETA -
KOV, K I  SO NA ZAČETKU VSAKEGA MESECA RAZDELJENI  PO GOSPO -
DINJSTVIH.  NA NJ IH SO VSA POMEMBNA OBVESTILA ZA TEKOČI ME -
SEC.  VSA OBVESTILA SO TUDI NA SPLETNI  STRANI OBČINE TURNIŠČE 
IN NA KABELSKI  TELEVIZ I J I .

Kupljena je bila Polanščekova 
domačija v Turnišču, v kateri se bo 
uredil Dnevni center za starejše 
občane. Da bi lahko začeli z obnovit-
venimi deli, je treba počakati na raz-
pis.

Kot občina smo bili v letu 2015 no-
minirani za priznanje Zlati kamen. Za 
l. 2016 nas ponovno vabijo.

Delovati je začela prenovljena 
spletna stran Občine. 

16. oktobra 2015 je potekalo zelo 
kvalitetno predavanje z delavnico 
Od ideje do posla, predavateljice 
mag. Nastje Mulej. Ker je dogodek bil 
uspešen, se v letu 2016 načrtujeta še 
dve njeni predavanji.

Izveden je bil uspešen prevzem I. 
faze regionalne ceste skozi Turnišče in 
le-ta je bila po dveh letih gradnje ter 
letos predana v uporabo občankam in 
občanom občine Turnišče. 

Omejitve hitrosti na cesti skozi 
Turnišče smo spremenili na 50 km/h 
(razen pri osnovni šoli ostaja 40 
km/h).

15. 6. 2015 se je začela izgradnja II. 
faza državne ceste, kar se je doseglo 
po nekajmesečnih pogajanjih z Minis-
trstvom za infrastrukturo. Uspešno so 
bili razširjeni izvozi na stranske ceste 
in smiselno korigiran projekt, da je za 
nas cesta čim bolj uporabna. Širine 
ceste in granitnih robnikov se ni mo-
glo več spreminjati. 

V preteklih desetletjih so se zaradi 

DELOVANJE OBČINE IN 
PROJEKTI 2015

uporabe cest in prodaje/nakupa par-
cel samodejno prestavile meje. V ta 
namen je bilo narejenih več kot 10 
geodetskih izravnav po občini in s 
tem so delno poenotili geodetske za-
pise z realno situacijo na terenu, v 
vaseh. 

15. in 16. septembra je bila v Po-
murju na obisku vlada. Prišli so min-
istri in predsednik vlade dr. Miro 
Cerar. V občini Turnišče se je v sre-
do 16. septembra gostilo ministra 
za infrastrukturo gospoda dr. Petra 

Gašperšiča. Pohvalil je našo skrb in 
delo za infrastrukturo v občini. Še 
posebno pa mu je bila všeč urejenost 
občine (pokošena trava, urejeni jarki) 
in lepe hiše z negovanimi vrtovi. 

Vse leto se je intenzivno delalo 
na Pomurskem vodovodu Sistem - A, 
za nas sklop 1. Novi vodovod je še v 
zaključni fazi, ni v celoti zaključen in 
še ni predan v upravljanje. Z 31. 12. 
2015 bo projekt zaključen. 

Na Občini Turnišče smo poskrbe-
li za dodatna dela na vodovodu, tj. 

podaljšanje vodov in postavitev do-
datnih vodov ter preplastitev cest 
na Mlinski ulici in povezovalni ces-
ti na Mladinsko ulico v Turnišču. 
Podaljšanje vodov in preplastitev je 
bila realizirana tudi na dveh odsekih 
v Gomilici.  

Z izgradnjo novega vodovoda se 
je poskrbelo za kvalitetno vodo nas 
vseh in tako vsaj 30 let ne bo potreb-
nih večjih sanacij na vodih.   

Izvedla so se asfaltna dela na In-
dustrijski ulici.

Pri cerkvi je bilo izgrajenega cca. 
30 m propusta pod državno cesto in 
naprej. 

Zaključila se je izgradnja hodnika 
na Ulici 4. maja, I. faza. 

Svet za preventivo in vzgojo v cest-
nem je v sodelovanju s KS izvedel 
intenzivni pregled vseh cest v občini 
Turnišče. V mesecu novembru se bo 
postavila približno polovico predlag-
anih prometnih znakov. Druga polovi-
ca bo izvedena naslednje leto.

Skupaj s svetniki se bo pregledala 
strategija razvoja občine Turnišče do 
leta 2020 in potem sledijo prijave na 
razpise.

         Jožica Litrop, občinska uprava

V začetku leta 2015 je potekala ja-
vna obravnava OPPN-ja za poslovno-
industrijsko cono, istočasno tudi javna 
obravnava projekta odvodnjavanja za 
celotno občino Turnišče, izvedeno je 
bilo odvodnjavanje na Industrijski 
ulici okrog igrišča, opravljena so bila 
dela na cesti od trgovine Jager proti 
trgovini Rodovita  in od trgovine Jager 
proti glavni cesti. Trgovskega centra 
Jager se je tudi uradno odprl.

Letos je bil že dvakrat izveden 
razpis za prodajo štirih stanovanj v 
Lendavi, vendar za zdaj še nobeno 
stanovanje ni prodano.

Za vse občinske objekte smo dali 
izdelati energetske izkaznice.

POROČILO DRUŽBE ZA 

KOMUNALNE STORITVE 

VARAŠ D.O.O.

DRUŽBA VARAŠ D. O. O. IZVAJA NASLEDNJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE: 
• OSKRBA S PITNO VODO, 
• ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE, 
• VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ, 
• VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE, 
• VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST IN POTI TER 
• UREJANJE JAVNIH POVRŠIN V LASTI OBČINE TURNIŠČE. 

DRUŽBA VARAŠ IMA 4 REDNO ZAPOSLENE OSEBE – DIREKTORJA IN TRI DELAVCE 
ZA NEPOSREDNO DELO NA TERENU, OD TEGA JE EDEN ZAPOSLEN ZA DOLOČEN ČAS. 
KER JE DIREKTOR OD FEBRUARJA 2015 NA BOLNIŠKEM DOPUSTU, SMO ZA 4-URNI 
DELOVNIK DODATNO ZAPOSLILI ŠE ENEGA USLUŽBENCA ZA DOLOČEN ČAS. 

Preko javnih del imamo zaposlen-
ega enega delavca. Pri delu pa nam 
pomaga tudi pet delavcev, ki so za-
posleni na Občini Turnišče preko ja-
vnih del.

Dostop do vode je danes samo-
umeven, skupaj pa si prizadevajmo, 
da bo takšen ostal še naprej. Namen 
projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja 
– sistem A, ki ga počasi zaključujemo, 
je zagotovitev dolgoročne varne, ka-
kovostne in zanesljive vodooskrbe v 
občinah Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, 
Lendava, Odranci, Turnišče in Velika 
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BY ESTHER BIGBARK

Polana. Projekt je zaključena celota, 
saj zajema izgradnjo vodnih virov, 
transportnih, primarnih in sekundar-
nih cevovodov s pripadajočimi objek-
ti, s čimer bo zagotovljena celovitost 
oskrbe z vodo.

Toda tudi obstoječi sistem je bilo 
treba vzdrževati. Trudili smo se, da 
zaradi raznih popravil, počenih cevi, 
zamenjave dotrajanih ventilov, po-
pravila črpalk itd., ni prihajalo do 
večjih izpadov vode, saj smo skušali 
napake odpraviti v najkrajšem času, 
tako da smo delali občasno tudi 
ponoči.

Aktivno smo se tudi vključevali v 
delo na novem omrežju, saj smo po-
magali pri prevezovanju omrežij, sku-
paj z delavci podjetja Jedinstvo d.o.o. 
smo iskali cevi starega omrežja, saj 
dostikrat niso potekale tam, kjer so 
bile zarisane.

Vsak četrtek smo skupaj z izvajalci, 
projektanti in nadzorniki pregledovali 
opravljeno delo in planirali nove na-
loge. Večkrat smo tudi s predstavniki 
občine in izvajalci del reševali nastale 
probleme in zaplete na terenu pri 
občanih. Izvajali smo izkope za prik-
lope na novo vodovodno omrežje za 
stavbe, ki so v lasti občine, za šolo, 
vrtec, vaške domove in pokopališča 
po vaseh.

Ker že čistilna naprava in kanali-

zacijski sistem delujeta neprekinjeno 
15 let, smo tudi tukaj morali vložiti 
ogromno truda, da ta deluje nemote-
no. Posebna nevarnost za prečrpališča 
so odpadki, ki v kanalizacijo ne sodi-
jo. Plenice, krpe, vlažilni robčki, silos, 
vložki ipd. se namreč v jaških združijo 
v večje gmote, ki zablokirajo črpalko. 
Zaradi tega se prečrpališče napolni in 
zaustavi delovanje celotnega sistema. 
V tem primeru je potrebno fizično 
posredovanje zaposlenih, da na 
črpalki sami odstranijo napako, zato 
prihaja do zaustavitve prečrpališč, kar 
povzroča motnjo v delovanju sistema.

Letos se nam je nekajkrat zamašil 
tudi kanalizacijski sistem in če ga 
sami nismo mogli odmašiti, nam 
je priskočila na pomoč Komunala iz 
Murske Sobote, ki je s svojim vozi-
lom, pod velikim pritiskom, sprostila 
kanalizacijske cevi. 

Čistilna naprava je kljub težavam, 
ki smo jih sproti odpravljali, obrato-
vala nemoteno. V mesecu marcu in 
novembru smo izvajali dehidracijo na 
čistilni napravi, od koder se je odpel-
jalo na odlagališče vsakokrat po 73 
ton dehidriranega blata. 

Po končani zimski sezoni smo izv-
edli pregled pokrovov kanalizacijskih 
jaškov ter poškodbe sanirali. Zaradi 
premikov, ki so posledica zime, soli, 
zmrzali ali zimske službe, kjer so 

možne poškodbe zaradi pluženja, smo 
pokrove pravilno namestili in podložili 
z gumo, kjer je bilo to potrebno, da ne 
bi prihajalo do ropota, ko čezenj za-
pelje vozilo.

Skupaj s pogodbenim izvajal-
cem Elektro Maribor in občani, ki so 
nam tudi javljali nedelovanje javne 
razsvetljave, smo skrbeli, da je ta 
nemoteno delovala. Na osnovi Ure-
dbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja, ki določa, da je 
obstoječo razsvetljavo cest in javnih 
površin treba prilagoditi določbam te 
uredbe najpozneje do 31. decembra 
2016, smo letos pristopili k zamenjavi 
neustreznih luči v vasi Turnišče. 

V prvem polletju smo se sestajali 
s proizvajalci in uvozniki ter izbirali 
najugodnejšega ponudnika, spremen-
ljivega po ceni in kvaliteti. Luči smo 
nabavili v mesecu avgustu, zamen-
jane pa so bile v mesecu septembru 
2015. V ostalih vaseh bomo neus-
trezne luči javne razsvetljave zamen-
jali tekom leta 2016.

S pomočjo pogodbenih izvajalcev 
po vaseh smo čistili in odstranjeva-
li sneg s cestišč in jih posipavali. S 
snežno frezo in lopatami smo čistili 
pločnike, pokopališča in druge javne 
površine, kjer je težak ali onemogočen 
dostop z večjimi stroji. Po končani 
zimski sezoni smo odstranili količke 

ob cestah ter očistili ceste in pločnike 
ostankov posipa ter drugih nanosov. 
Na občinskih cestah, ki niso bile na 
novo preplastene z asfaltno prevleko, 
smo urejali bankine in kjer je bilo tre-
ba, navozili gramoz. 

Z mesecem aprilom se je začela 
tudi sezona košnje trave na igriščih, 
pokopališčih, okolici čistilne naprave, 
vodnega črpališča, bankin ob cestah, 
počivališčih in drugih javnih površinah 
v naši občini. Prizadevali smo si, da 
bi javne površine bile vzorno ure-
jene in bi prispevale k lepši urejen-
osti naše občine. Trudili smo se, da 
bi košnjo opravili na istih površinah 
vsaka dva tedna. Na mesta, kjer je 
bilo treba, smo navozili tudi zemljo 
in tam, kjer ni šlo strojno, smo tudi 
ročno planirali. Obrezovali smo žive 
meje in drevesa, ki so na občinskih 
javnih površinah, nekaj dreves pa 
smo morali tudi odstraniti.

Ob potoku Ledava smo odstranili 
grmovje ter poškodovano in pregosto 
drevje v dolžini 1800 m.

Skupaj s pogodbenim izvajalcem 
smo sanirali poljske poti z odvečnim 
materialom ob izgradnji vodovoda, 
prav tako nam je podjetje, ki gradi 
cesto skozi Turnišče, dalo na razpo-
lago material, ki je ostal ob gradnji 
le-te. S sanacijo poljskih poti nadalju-
jemo, saj podjetje Jedinstvo nadaljuje 
z mletjem odvečnega materiala ob 
izgradnji vodovoda.

V vseh štirih vaseh smo popravili 
otroška igrala, ki niso ustrezala pred-
pisom, zamenjali dotrajane dele, ok-

rog igral na novo navozili pesek in jih 
prebarvali.

Vzdrževali smo tudi stavbe in 
stanovanja, ki so v občinski lasti. 
Opravljali smo manjša popravila in za-
menjave dotrajanih stvari, za katere 
smo usposobljeni in imamo na razpo-
lago orodje. Skrbeli smo tudi za kur-
javo v občinski stavbi in pred sezono 
očistili klimatske naprave.

Prisotni smo bili tudi pri pripravi 
prireditev s postavljanjem šotora, 
pripravljanjem miz in klopi, stojnic, 
odra in ozvočenja ter pospravljanja 
po koncu prireditve.

Vsak petek pobiramo odpadke 
iz košev, ki so postavljeni na javnih 
površinah.

Da bi zmanjšali stroške poslovanja, 
smo sami popravljali kosilnice, servi-
sirali in vzdrževali vozni park in stroje 
– rovokopač ter traktorsko kosilnico.

Prizadevali smo si, da bi delo 

kvalitetno in pravočasno opravili. 
Čeprav smo dostikrat delali v eks-
tremnih razmerah – ponoči, v dežju, 
blatu, mrazu, na vročini in v odplakah 
čistilne naprave in prečrpališčih, smo 
bili zadovoljni, ko je bilo delo oprav-
ljeno.

DELA NA ODVODNJAVANJU  METE-
ORNIH VODA V LETU 2015

Zaradi izgradnje novega vodovod-
nega sistema smo morali najprej 
urediti odvodnjavanje na občinskih 
cestah, kjer se je izvajala tudi pre-
plastitev z novim slojem asfalta.

Industrijska ulica in povezava ob 
nogometnem igrišču s priklopom 
v meteorno kanalizacijo na ulici 
Štefana Kovača, kjer je bilo vgrajenih 
280 m PVC cevi in trije odtočni jaški. 
Prvomajska ulica, vgrajenih 20 m PVC 
cevi in dva odtočna jaška. Gajska 
ulica, vgradnja 70 m PVC cevi in dva 
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odtočna jaška. Kranjčeva ulica, vgrajena 2 m PVC cevi in en odtočni jašek. 
Betoniranje podnožja in polaganje betonskih cevi – iz Magdičevih grab v Črni 
potok v dolžini 10 m. Ureditev obcestnega jarka na Prvomajski ulici v dolžini 
54 m. Izkop starih propustov pri izgradnji ceste in vgradnja ter betoniranje 3 
novih propustov v Gomilicah, vsak v dolžini 6 m. Poglobitev in zacevitev ob-
cestnega jarka v vasi Gomilica v dolžini 55 m PVC cevi in vgradnja treh odtočnih 
jaškov. Niveliranje in poglabljanje obcestnih jarkov v vasi Gomilica v mesecu 
juliju in drugi polovici avgusta v dolžini 2500 m. Poglabljanje in zacevitev jarka 
v Nedelici, vstavljanje 49 m betonskih cevi in dva jaška za čiščenje. Ponovna 
vgradnja betonskih cevi – mostov za prehod s ceste na njive oz. travnike, ki so 
bile odstranjene ob poplavah v letu 2014. Čiščenje in odstranjevanje drevja in 
grmovja v odvodnem jarku ob avtocesti v dolžini 3200 m. Ostranitev grmovja 
in košnja odvodnega jarka v Gomilicah, mimo romskega naselja, v dolžini 950 
m skupaj z zunanjim izvajalcem, saj sami nimamo mehanizacije za košnjo 
takšnih jarkov. V teku je sanacija odvodnega jarka v Renkovcih, od začetka 
vasi Renkovci do izlitja v Magdičeve grabe, podjetje Varaš izvaja drugi del, od 
kapelice dalje na privatnih parcelah, menjava premajhnih in zamašenih beton-
skih cevi in čiščenje jarka, prvi del pa sanira Direkcija za ceste, saj je potreben 
preboj čez cesto in nato povezava z meteorno kanalizacijo.

ZAVOD
KOUŠTA
V LETU 2015

Naj omenim, da imamo v lasti samo en stroj, s katerim opravimo izkope do določene širine oz. globine, kosimo 
bankine, opravljamo mulčanje trave na javnih površinah in ga uporabljamo kot dvigalo oz. viličar, a naenkrat lahko 
opravljamo samo eno delo.

Ta del izvedbe od skupnega načrta odvodnjavanja v Občini Turnišče, smo si za letos zastavili skupaj z vodstvom 
občine.

Zapisal:
mag. Franc Vinčec

Dobro poznate naše delovanje, zato 
se posebej ne bomo predstavljali. Na 
Občini Turnišče smo bili ustanovljeni 
z namenom vzpodbujanja kulturnih, 
turističnih in športnih dejavnosti. Prav 
tako so od nas pričakovali, da »prebu-
dimo« ljudi, da pripravljamo pestre, 
zanimive dogodke in zabave za vse 
generacije. Trdim lahko, da smo naše 
poslanstvo uspešno opravili. Kdorkoli 
je na kakršenkoli način pristopil do 
nas, je odšel zadovoljen in dobre 
volje, za vsakogar vedno najdemo pri-
jazno besedo in mu skušamo pomaga-
ti po svojih najboljših močeh. Zadnje 

čase velikokrat slišimo. da ne delamo 
nič, a naša dejanja dokazujejo ravno 
nasprotno. Naj vam samo na kratko 
opišem zadnje leto delovanja in vas 
prosim, drage občanke in občani, da 
sami presodite ali je temu tako.

Turizem na Koušto je prireditev, 
katera zahteva veliko dela, sodelovan-
ja in odlične organizacije. Ker smo 
združili vse to, se lahko pohvalimo 
z uspešno izvedeno prireditvijo, kjer 
smo začeli s sejmom pred turniško 
cerkvijo, kjer smo pripravili vse od 
zapore državne ceste, potrebne doku-
mentacije, elaborata in dovoljenj za 
številne prodajalce. Nadaljevali smo 
na parkirišču tovarne Planika z zabavnimi, tekmovalnimi in šaljivimi Vaškimi 
igram, srečanjem upokojencev in zaključili z znanimi glasbeniki. Ferencovo 
senje in srečanje domačih glasbenih skupin je prisrčna in dobro obiskana 
prireditev, kjer poleg bogate sejemske ponudbe prisluhnemo čudoviti melodiji 
domačih glasbenikov, kateri so poskrbeli za prijetno in nepozabno vzdušje.

Omenila sem le večji prireditvi, ki sta vsem »vidni« in znani, vendar je to 
samo delček našega dela. Nobena prireditev ob občinskih in državnih prazni-
kih ne bi bila izpeljana brez Zavoda Koušta, saj smo tam pri pripravi dvoran 
in kulturnih programov, koordinacije pa vse do pogostitve; skratka od začetka 
do konca, pa naj je to sreda ali nedelja. Tekom leta smo izvedli pustovanje, 
pomagali smo pri čistilni akciji, pri literarno-likovnem natečaju, predstavili 
knjigo ga. Darje Rojec in izvedli predstavo vzgojiteljev našega vrtca z naslovom 
Čarobna krogla. Prav tako so nas komiki Macho, Mejki in Miki Roš do solz nas-
mejali s komedijo Pogreb.

Skupaj z občinskimi institucijami smo izvedli akcijo Pomoč beguncem, 
dvakrat mesečno pripravljamo Vaško tržnico, tekom leta pomagamo občinskim 
društvom pri izvajanju njihovih dejavnosti in skrbimo za obveščanje vseh vas, drage občanke in občani. Izvajamo in 
koordiniramo številne izlete po občini Turnišče in oglede turističnih znamenitosti. Skupine prihajajo iz celotne Slovenije, 
v naši družbi jim je prijetno, zato se z veseljem vračajo. Sodelovali smo na prireditvi, ki jo je pripravilo Radio Ognjišče. 
Skupaj z domačimi društvi smo predstavili običaje in dela naših ljudi ter poželi same pohvale. Pripravljamo in izdajamo 
mesečni letak ter skrbimo za najmlajše občane; za njih pripravljamo številne ustvarjalne delavnice in animacije na 

vseh naših prireditvah. Tabor Hura prosti čas, krompirčkanje je še en dokaz, da 
nam je vredno zaupati in da svoje delo opravljamo na visokem nivoju. V hlad-
nih zimskih dneh organiziramo vodeno vadbo aerobike in joge prve in tretje 
stopnje pod strokovnim vodstvom. Tudi velik del glasila, ki ga ravnokar berete, 
je nastal v prostorih našega zavoda. Najverjetneje nisem omenila vsega, ker se 
vsega enostavno ne da zapisati.

Vsem, ki nas podpirate, z nami sodelujete ali zgolj veste za nas, se iz srca 
zahvaljujemo. Pred nami so dnevi polni čarobnosti. Preživite jih čim lepše in v 
krogu ljudi, ki jih imate radi. Novo leto pa naj bo polno prijetnih dni.

Zavod Koušta
Danijela Skledar, direktorica
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DOBITNIKI OBČINSKIH 
PRIZNANJ OBČINE 
TURNIŠČE 2015

V nedeljo, 15. 11. 2015, je v 
Jeričevem domu v Turnišču poteka-
la osredna slovesnost ob prazniku 
turniške občine. Ob tej priložnosti so 
bila podeljena tudi občinska priznan-
ja. Letos je bilo prvič podeljeno 
priznanje za častnega občana Občine 
Turnišče, ki ga je prejel prof. dr. Jože 
Balažic, dr. med., rojen v Renkovcih. 

Občinsko priznanje za 20-letno de-
lovanje je prejel Mešani pevski zbor 
Marije pod logom Župnije Turnišče. Za 
40-letno delovanje je priznanje prej-
ela Folklorna skupina KD Štefan Raj 
Turnišče. Zasluženo pa sta ga prejela 
tudi stokratni darovalec krvi Štefan 
Denša iz Gomilice in zlati maturant 
Sandi Režonja iz Turnišča, bivši dijak 
Gimnazije Murska Sobota. 

Jasmina Denša

SPOŠTOVANE VARAŠANKE,
SPOŠTOVANI VARAŠANCI!

Dovolite, da se pred iztekom leta 2015 v imenu članov sveta KS Turnišče, kakor tudi v svojem imenu, zahvalim 
vsakemu posamezniku, vsem društvom in organizacijam, občinski upravi in županji, Zavodu Koušta in podjetju Varaš 
za vsak prispevek  in dobro opravljeno delo v  dobrobit naše vasi. Tudi v prihodnje si v Turnišču želim še naprej tako 
plodnega sodelovanja vseh, ki smo vpeti v delo in življenje naše vasi. Vrata za sodelovanje so odprta vsem, ki dobro v 
srcu mislijo. Varašanci imamo radi svojo vas, zato moramo biti ponosni nase, saj imamo kaj za pokazati. 

Ob prihajajočih praznikih Vam želim vse dobro, naj Luč iz Betlehema v nas vzbudi mir, ponižnost in dobroto. V novem 
letu 2016 pa želim, da se vsakemu izpolnijo vse njegove skrite želje.

Ker naše življenje spremljajo tudi dogodki, ki neizbrisno zaznamujejo naš kraj in našo skupnost, čestitam vsem lju-
dem naše turniške župnije ob praznovanju 100-letnice naše župnijske cerkve Marijinega Vnebovzetja.

Matej Pucko

KRAJEVNE SKUPNOSTI | KS Turnišče

B I O G R A F I J A
JOŽE BALAŽIC

Rojen 20. februarja 1954 v Ren-
kovcih. Po končani osnovni šoli je 
nadaljeval šolanje na Gimnaziji Miloš 
Zidanšek v Mariboru in nato študij 
medicine na Medicinski fakulteti 
Univerze v Ljubljani. Po diplomi se 
je zaposlil kot zdravnik-pripravnik v 
Zdravstvenem domu Ljubljana, eno-
ta Šiška. V februarju 1984 se je za-
poslil na Inštitutu za sodno medicino 
na Medicinski fakulteti v Ljubljani 
kot zdravnik specializant pod men-
torstvom priznanega profesorja in 
akademika Janeza Milčinskega. Leta 
1985 je bil izvoljen v naziv asistenta 
za predmet Sodna medicina in Medi-
cinska deontologija. Po opravljenem 
specialističnem izpitu v letu 1988 se je 
posvetil znanstveno raziskovalnemu 
delu na področju raziskav časa nas-
topa smrti, ki ga je uspešno zaključil z 

zagovorom doktorske disertacije leta 
1992. Leta 1995 je bil izvoljen v na-
ziv docenta, leta 2001 v naziv izred-
nega profesorja in leta 2006 v naziv 
rednega profesorja za predmet sodna 
medicina in medicinska deontologija. 
V letih 2001 do 2005 je opravljal funk-
cijo prodekana na Medicinski fakulteti 
Univerze v Ljubljani. Od leta 1999 vodi 
Inštitut za sodno medicino kot pred-
stojnik v svojem tretjem mandatu.

Od leta 1992 je tožilec pri Zdravniški 
zbornici Slovenije. Od leta 1998 pa do 
2010 je vodil Komisijo za fakultetna 
izvedenska mnenja, ki jo je ponovno 
prevzel v letu 2014. Tri mandate je 
tudi član Komisije za medicinsko etiko 
Republike Slovenije.

Na strokovnem področju je bil men-
tor številnim specializantom sodne 
medicine, patologije, kirurgije, orto-

pedije in travmatologije. 
Na področju znanstveno raziskoval-

nega dela se ukvarja z modeliranjem 
človeškega telesa v medicini in tehni-
ki. Na strokovnem področju se ukvarja 
predvsem s preiskavami na področju 
DNK, ki jo je uvedel na inštitutu že v 
letu 1995. Strokovno se je izpopoln-
jeval na Univerzi v Münstru v Nemčiji.

Na pedagoškem področju je nos-
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ilec pouka sodne medicine in nos-
ilec pouka medicinske deontologije 
za študente medicine na Medicinski 
fakulteti v Ljubljani, na Medicinski 
fakulteti Univerze v Mariboru pa je 
od leta 2012 predstojnik Katedre za 
sodno medicino. Na dodiplomskem 
študiju je nosilec predmeta Sodna 
medicina na Pravni fakulteti Univerze 
v Ljubljani, na podiplomskem študiju 
pa nosilec predmeta Prometna krimi-
nalistika na Fakulteti za strojništvo 
Univerze v Ljubljani in na Fakulteti za 
pomorstvo in promet. Na Ekonomski 

fakulteti Univerze v Ljubljani je nos-
ilec predmeta Etika in management v 
zdravstvu na bolonjskem podiplom-
skem študiju.

Kot strokovni, znanstveni ter 
pedagoški delavec je avtor in soav-
tor več kot 250 člankov v odmevnih 
mednarodnih ter domačih znanst-
venih in strokovnih revijah in član 
uredniškega odbora sodnomedicin-
ske revije Rechtsmedizin pri založbi 
Springer v Nemčiji.

Bil je mentor in komentor številnim 
doktorandom na Medicinski fakulteti 

v Ljubljani, na Teološki fakulteti v Lju-
bljani, na Fakulteti za logistiko v Celju, 
na Fakulteti za strojništvo v Mariboru 
in na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani.

Je član domačih in tujih združenj iz 
področja sodne medicine in medicin-
ske etike, prav tako je član Pomurske 
akademije.

Častnemu občanu Občine Turnišče 
iskreno čestitamo!

ŠAHOVSKA SIMULTANKA
17-LETNEGA BORISA MARKOJE

V sklopu praznovanja ob občinskem prazniku Občine Turnišče je perspektivni mladi šahist, 
domačin Boris Markoja, šahovski Fide mojster (FM), dijak 3. letnika Gimnazije Franca Miklošiča 
Ljutomer in član Šahovskega društva Radenska Pomgrad, odigral simultanko na 12 šahovnicah 
z občani Občine Turnišče.

V turniški večnamenski stavbi 
se je odvil sproščen, nepozaben 
šahovski dogodek. Ljubitelji šahovske 
igre različnih starosti so pomerili 
šahovske moči z večkratnim mladins-
kim državnim prvakom, udeležencem 
evropskih in svetovnih mladin-
skih tekmovanj, članom mladinske 
reprezentance Slovenije ter članom 
ekipe Šahovskega društva Raden-
ska Pomgrad, ki uspešno tekmuje v 
državni šahovski ligi, najvišjem rangu 
državnega tekmovanja.

V občini Turnišče se s šahom lju-
biteljsko ukvarja kar veliko občanov, 
ki svoje šahovsko znanje dopoln-
jujejo med igro s prijatelji. Tokratno 
priložnost skozi šahovsko igro družiti 
se z mladim, nadarjenim upom sloven-
skega šaha, je izkoristilo 12 ljubiteljev 
šahovske igre iz občine.  Šahovsko si-
multanko si je ogledala tudi županja 
občine Turnišče, ga. mag. Vesna Jerala 
Zver.

Boris Markoja je zmagal vseh 12 
partij, kar je bilo za pričakovati, glede 
na njegove dosedanje šahovske uspe-

he. Pa omenimo samo najodmevnejše, 
največji uspehe na državnem nivoju:

- 5 naslovov državnega prva-
ka v počasnem šahu. Njegova prva 
udeležba na državnem prvenstvu 
je bila leta 2006, ko je bil star 8 let. 
Naslov državnega prvaka pa si je prvič 
pridobil že leta 2008, star komaj 10 let, 
na podlagi katerega se je imel pravico 
udeležiti svetovnega prvenstva v Viet-

namu, ki so mu sledila še naslednja 
svetovna prvenstva v Grčiji, Braziliji in 
Združenih arabskih emiratih;

- 4 naslove državnega prvaka v 
pospešenem šahu.

Bil je tudi večkratni državni prvak 
osnovnošolskega in dvakrat že tudi 
srednješolskega šaha.

Najodmevnejši uspeh na medn-
arodnem področju je Boris dosegel le-

tos avgusta na Evropskem prvenstvu 
v pospešenem šahu, ki je potekalo v 
Novem Sadu. V posamični konkurenci 
je Boris v pospešenem šahu osvojil 
2. mesto in s tem srebrno medaljo, 
prav tako srebrno medaljo pa je osvo-
jil tudi kot član slovenske mladinske 

reprezentance v ekipni konkurenci, za 
katero je igral na prvi šahovnici. 

Boris je v zadnjih letih nedvomno 
najboljši slovenski mladinec. Je stalni 
član mladinske reprezentance Slo-
venije, za katero na mednarodnih tek-
movanjih igra na 1. šahovnici. Dvakrat 

je zaigral tudi za člansko reprezen-
tanco na Srednjeevropskem pokalu. 
Na osnovi odličnih šahovskih rezul-
tatov si je Boris že leta 2014 pridobil 
šahovski naziv Fide mojster (FM).

V začetku letošnjega leta je osvojil 
že svojo tretjo in s tem zadnjo normo 
za mednarodnega mojstra (IM), kar je 
za mladega šahista izjemen dosežek. 
Za promocijo v ta šahovski naslov 
(višja stopnja je samo naslov vele-
mojstra) potrebuje zgolj le še nekaj   
rejtinških točk.

Glavni namen simultanke je bil, 
občane vse populacije privabiti v 
kraljevo igro. Šahovska igra je la-
hko lep primer medgeneracijskega 
druženja ob istočasnem zelo korist-
nem treningu možganov. 

Udeleženci so ob sproščenem 
vzdušju izrazili željo po večjem številu 
šahovskih srečanj v Turnišču.

                                 Markojevi

50-LETNICA OGNJIŠČA

Koušta pripravila spremljevalni pro-
gram. 

Ob 11. uri je v nabito polni cerkvi 
potekala sveta maša, ki jo je vodil 
msgr. dr. Peter Štumpf. Po maši se je 
dogajanje preselilo pod šotor, kjer je 
sledil kulturni program, ki so ga pri-
pravili zaposleni na Radiu Ognjišče, 

manjkala pa ni niti hrana in pijača 
ter dobra glasba. Zbrane je nagovorila 
tudi županja, mag. Vesna Jerala Zver. 

K sodelovanju so bila povabljena 
tudi občinska društva in domači pod-
jetniki, ki so se predstavili s svojimi 
izdelki. Društvo kmetic Turnišče je 
obiskovalce pogostilo s pecivom in 
langašem, PGD Turnišče pa je skrbelo 
za pogostitev romarjev. Dogodek la-
hko izpostavimo kot primer dobrega 
sodelovanja med občino in župnijo, 
saj s skupnimi močmi lahko v občino 
privabimo več ljudi, ki bodo od nas 
odšli zadovoljni in z nasmehom na 
obrazu. Naj bo v prihodnosti še več 
takšnih dogodkov. 

                           Jasmina Denša 
6. septembra 2015, na angelsko ne-

deljo, je v cerkvi Marije vnebovzete in 
v njeni okolici potekalo srečanje bral-
cev in prijateljev Ognjišča ob zlatem 
jubileju Tiskovnega društva Ognjišče. 
Na pobudo domačega župnika, pa-
tra Tonija Brinjevca, je tudi občina 
Turnišče v sodelovanju z Zavodom 
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Obisk ministra 
za infrastrukturo 
dr. Gašperšiča v 
Turnišču

iz Murske Sobote, seznanili s potekom del, županja Občine 
Turnišče, mag. Vesna Jerala Zver, pa s podrobnostmi inves-
ticije in pri tem izrazila zadovoljstvo, da bo promet po 
končanju del spet potekal nemoteno, prometna varnost 
pa bo boljša. 

Minister  je povedal, da je zadovoljen nad videnim na 
tem gradbišču. Povedal je še, da si je med svojim obis-
kom lahko ogledal mnoge ceste v Pomurju in ocenil, da je 
približno polovica cest v Pomurju v sprejemljivem stanju, 
polovica pa zelo slabih in sploh določeni odseki so nujno 
potrebni obnove.  Pojasnil je še, da se je tudi že dogov-
arjal z župani, da bodo za prihodnji dve leti skušali zago-
toviti sredstva tako za vzdrževanje kot tudi za izgradnjo 
novih cest.

Po ogledu gradbišča je županja v neformalnem pogov-
oru ministru predstavila še preostalo problematiko in 
načrte Občine za naprej, minister pa je pohvalil še urejen-
ost naselij v občini.

Delavnica mag. Nastje Mulej
na diplomirana ekonomistka in sociologinja. Ima ekskluz-
ivno licenco za treniranje tehnik razmišljanja in delovanja 
po dr. Edwardu de Bonu (t. i. šest klobukov razmišljanja 
in lateralno razmišljanje), tehnike razmišljanja pa uči na 
delavnicah v podjetjih, šolah ter tudi za posameznike.

V petek, 16. oktobra 2015,  se je v občinski dvorani 
Občine Turnišče odvijala delavnica pod naslovom »Od 
ideje do posla«, ki jo je vodila mag. Nastja Mulej. 

Namen delavnice je bil skozi veliko primerov, z vajami 
in igrami pokazati, kako s sedmimi orodji za kreativno 
razmišljanje spodbuditi bolj kreativno, konstruktivno, poz-
itivno in usmerjeno razmišljanje.

Zbrani na delavnici so se tako na praktičnih primer-
ih naučili razmišljati bolj ustvarjalno, upoštevati stališča 
drugih, kako se izogniti konfliktom, iskati pozitivne zorne 
kote in kako kritično razmišljanje nadomestiti s konstruk-
tivnim.

Ta delavnica je bila prva take vrste v Turnišču, v pri-
hodnje pa bi se naj delavnice v Turnišču odvijale dvakrat 
letno. 

Nastja Mulej je magistra komunikologije ter univerzitet-

Donacija Zavarovalnice Triglav
Prva pomoč, pravočasen klic na številko 112, pre-

poznava nenadnega srčnega zastoja, oživljanje in pravilna 
uporaba defibrilatorja so ključni dejavniki za preživetje 
bolnika. Zato smo tudi v občini Turnišče že nekaj časa 
načrtovali nakup defibrilatorja, saj smo mnenja, da občina 
potrebuje vsaj eno napravo, ki lahko pomaga pri nenad-
nih srčnih zastojih. V preteklih mesecih so se naša priza-

devanja uresničila, saj nam je Zavarovalnica Triglav na-
menila donacijo, s katero smo nato kupili defibrilator. Na 
osrednji proslavi ob občinskem prazniku v Jeričevem domu 
je direktor OE Murska Sobota Zavarovalnice Triglav, Sandi 
Štefan Flisar, defibrilator uradno predal v roke županje 
mag. Vesne Jerala Zver. V svojem nagovoru je povedal, da 
se je Zavarovalnica Triglav letos drugič zapored odločila, 
da podari dva defibrilatorja. Hvaležni smo, da je eden 
postal naša last. Poudaril pa je, da naj bo defibrilator tako 
kot stara devica, torej zmeraj pripravljen, vendar nikoli 
uporabljen. Tega si seveda vsi želimo, vendar v primeru 
srčnega zastoja imamo v bližini napravo, s katero lahko 
človeku potencialno rešimo življenje. V prihodnosti želimo 
izobraziti gasilce, da se bodo znali rokovati z napravo in 
kupiti otroško lutko za šolo, da se bodo lahko otroci od 
malega učili, kako pravilno reagirati ob srčnih zastojih.

Jasmina Denša

Obvešča
Občina Turnišče v številkah:

Po podatkih Poslovnega registra Slovenije (stanje 
16.11.2015) je bilo v občini Turnišče registriranih 161 po-
slovnih subjektov, od tega je bilo v obdobju januar – okto-
ber 2015 novoustanovljenih:

Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o. 2
Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji 1
Poklicni športnik    1
Samostojni podjetnik posameznik s.p.  9

 V občini delujejo 3 podjetja (gospodarske družbe 
oz. samostojni podjetniki), ki se na podlagi podatkov 
iz letnih poročil v obdobju 2010-2014 štejejo med hitro 
rastoča podjetja (HRP). Katera sta ta podjetja in kriterije 
za uvrstitev na seznam lahko preverite na spletni strani 
AJPES (www.ajpes.si).

Novosti
Poslovni register Slovenije (PRS)

AJPES bo z novim letom pri registraciji s.p. preverjal ali 
je oseba, ki hoče registrirati določeno dejavnost na sez-
namu davčnih neplačnikov za zadnjih 12 mesecev. Prav 
tako s.p. ne bo mogla postati oseba, ki je imela več kot 
50% neposredni delež v d.o.o., ki je bil v zadnjem letu 
izbrisan iz sodnega registra brez likvidacije po Zakonu o 
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju. 

Letna poročila

AJPES vsem novoustanovljenim poslovnim subjektom 
(ustanovljeni v letu 2015) svetuje, da si pravočasno, še 
pred oddajo letnih poročil za leto 2015, uredijo predložitev 
letnega poročila z e-podpisom. To pomeni, da predložitev 
letnega poročila potrdite s kvalificiranim digitalnim potrdi-
lom (KDP). Oddajo letnega poročila lahko elektronsko 
podpiše zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščena os-
eba, ki ima veljavno KDP in pooblastilo evidentirano v 
sistemu Pooblastil AJPES. Vse kar morate storiti je, da si 
dodate digitalno potrdilo v svoj uporabniški profil na por-
talu AJPES oz. kreirate pooblastilo, če bo oddajo letnega 
poročila za vas urejala druga oseba.

Tudi poslovni subjekti, ki v letu 2015 niste poslovali in 
hkrati ne izkazujete nobenega podatka v letnem poročilu, 
ga morate kljub temu predložiti AJPES. 

V okviru vladnega obiska v Pomurju se je 16. 9. 2015 v 
Turnišču s svojo ekipo ustavil minister za infrastrukturo, 
dr. Peter Gašperšič.

Ogledal si je gradbišče druge faze rekonstrukcije 
državne ceste skozi Turnišče. Prva faza je bila končana 
pred kakšnim letom dni, za drugo fazo pa je predvideno, 
da bi vsaj glavnina del bila končana do konca novembra. 
Vrednost investicije znaša okrog 1,7 milijona EUR.

Ministra so predstavniki izvajalca del, podjetja Pomgrad 
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Olajšajte poslovanje s storitvami in 
podatki AJPES

Zmanjšajte obveznosti z vključitvijo 
v večstranski pobot terjatev in ob-
veznosti

Vam vaši partnerji dolgujejo plačilo 
in zato tudi vi ne morete pravočasno 
poravnati zapadlih obveznosti do 
drugih? AJPES svetuje, da v tem pri-
meru zmanjšate svoje obveznosti z 
vključitvijo v večstranski ePOBOT. V 
ePOBOT-u lahko sodelujejo vsi poslov-
ni subjekti, vpisani v Poslovni register 
Slovenije. Obveznosti lahko  prijavite 
v obvezni in/ali  prostovoljni pobot. V 
primeru prostovoljnega pobota skle-

nete z AJPES pogodbo za sodelovanje. 
Pobot se izvaja enkrat mesečno.  

Preverite ali je vozilo, ki ga kupu-
jete morda zastavljeno ali zarubljeno

Register neposestnih zastavnih 
pravic in zarubljenih premičnin (RZPP) 
vsakomur omogoča, vpoglede v (ne)
obstoj neposestne zastavne pravice 
na premičnini. Če nameravate kupiti 
rabljeno vozilo, vam AJPES svetuje, 
da se z vpogledom v aplikacijo eRZPP 
na spletu prepričate ali je vozilo res 
bremena prosto. Vpogled v podatke 
RZPP na spletu je brezplačen. V regis-
ter se poleg zastavljenih in zarubljen-
ih avtomobilov in drugih motornih 

vozil vpisujejo še zaloge, oprema in 
živali. 

 
Ne pozabite

10.12.2015: Pričetek sprejemanja 
prijav za pobote

18.12.2015: Rok za poročanje o 
izplačanih plačah v javnem sektorju 
(velja za javni sektor)

17.12.2015: Rok za oddajo 
večstranskega pobota - obvezni in 
prostovoljni (neobvezni)

31.12.2015: Rok za poročanje o 
izplačanih plačah in regresu (velja za 
zasebni)

  

Slavnostna otvoritev novega 
vodovodnega sistema »Oskrba s pit-
no vodo Pomurja – Sistem A«

30. novembra 2015 sta župan občine 
Črenšovci Anton Törnar in ministrica 
za okolje in prostor Irena Majcen pri 
vodnem stolpu Črenšovci slavnostno 
otvorila novo vodovodno omrežje, 
zgrajeno v sklopu evropskega pro-
jekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja 
– Sistem A«. Ob tem so na novinarski 
konferenci predstavili zaključevanje 
tega največjega projekta v zgodo-
vini občin Črenšovci, Dobrovnik, Ko-
bilje, Lendava, Odranci, Turnišče in 
Velika Polana. Spregovorili so tudi o 
doseženih ciljih in rezultatih projekta, 
med katerimi je najpomembnejši za-
gotovitev sodobne infrastrukture za 
zanesljivo oskrbo s pitno vodo prebiv-
alcev v vseh sodelujočih občinah. 

»Sistem A« je samostojen pro-
jekt znotraj celovitega urejanja vo-
dooskrbe Pomurja, ki je povezal se-
dem pomurskih občin, Črenšovce kot 
nosilno občino projekta ter občine 
Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, 
Turnišče in Velika Polana. S tem so za-
gotovili dolgoročno varno, kakovostno 
in zanesljivo oskrbo s pitno vodo za 

23.744 prebivalcev občin Sistema A.

Vrednost naložbe »Oskrba s pitno 
vodo Pomurja – Sistem A« je znašala 
26, 2 milijona evrov. Projekt so so-
financirali: Evropska unija iz Kohe-
zijskega sklada, Ministrstvo RS za 
okolje in prostor, občine Črenšovci, 

Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, 
Turnišče in Velika Polana ter Zakon o 
razvojni podpori pomurski regiji.

Sprejem devetošolcev in 
najuspešnejših učencev

V ponedeljek, 15. junija 2015, je županja Občine Turnišče 
mag. Vesna Jerala Zver sprejela devetošolce OŠ Turnišče z 
razredničarko Marijo Magdič.

Sprejem je potekal v občinski dvorani, kjer jih je županja 
nagovorila in jim čestitala ob uspešno zaključeni devetlet-
ki. Zaželela jim je veliko uspeha na nadaljnji poti ter jim ob 
tem namenila veliko vzpodbudnih in optimističnih besed.

Po uradnem delu je sledila manjša pogostitev. Učenci 
so v spomin dobili majice ter na koncu z županjo in 
razredničarko naredili skupinsko fotografijo.

V sredo, 24. 6. 2015, je pri županji potekal sprejem 
najuspešnejših učencev skozi vseh devet let šolanja. Ta 
lep uspeh so dosegli Blaž Bogar, Metka Kolar, Vito Tiva-
dar in Sara Tratnjek. Županja jim je za ta uspeh čestitala, 
zaželela jim je veliko sreče in uspeha na nadaljnji poti. V 

spomin so najuspešnejši učenci prejeli simbolno darilo.
Zavod Koušta

Vaška tržnica
Vaška tržnica deluje dvakrat mesečno pred trgovino 

Jager v Turnišču. Na tržnici ponujamo domače izdelke: ja-
jca, kruh, pecivo, testenine, med, sir ter izdelke, narejene 
izpod pridnih in marljivih rok naših občanov. Tržnica je 
namenjena vsem, kateri skrbite za svoje zdravje in radi 
pojeste kaj dobrega, domačega, brez vseh škodljivih sno-
vi, ki jih najdemo v trgovskih izdelkih.

V primeru slabega vremena bo tržnica v prostorih gas-
ilskega doma, za kar se Gasilski zvezi Turnišče lepo za-
hvaljujemo. Prav tako se zahvaljujemo vodstvu trgovine 
Jager, ki so nam omogočili izvajanje tržnice na njihovem 
prostoru.

Vabimo vas, da nas obiščete, kupite kaj domačega ali 
da se samo sprehodite med stojnicami, srečate kakega 
znanca in si izmenjate prijetne besede.

Zavod Koušta
Danijela Skledar, direktorica
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TABOR »HURA PROSTI 
ČAS, KROMPIRČKANJE«

Zavod Koušta Turnišče in Športno 
društvo IZZIV Pomurje sta v času 
krompirjevih počitnic organizirala »Ta-
bor Hura prosti čas, krompirčkanje«. 
Tabor sta sofinancirala Zavod Planica 
RS in Občina Turnišče ter številni drugi 
sponzorji.

Tabor je potekal v prostorih 
Večnamenskega centra, kjer je za 
aktivno preživljanje počitnic skrbe-
lo osem animatorjev. Namenjen je 
bil otrokom iz občine Turnišče, med 
šestim in desetim letom starosti, 
obiskalo ga je kar 35 otrok.

Vsak dan nas je povezova-

lo druženje, glasba, ustvarjalne 
delavnice, športne aktivnosti ter 
igra. Manjkal ni niti sprehod v nara-
vo, naučili smo se čudovite himne, 
spoznali skavte, se učili ročnih spret-
nosti. Preizkusili smo se v streljanju s 
samostrelom, se sproščali ob gongih, 
spoznavali judo, se veselili poslikave 
obraza in za uspešen zaključek tabora 
prejeli še čisto prave medalje. Ni kaj, 
bilo je pesto, zabavno in zagotovo bo 
v srcih otrok in vseh, ki smo bili del te 
čudovite krompirčkove zgodbe ostalo 
veliko lepih spominov.

Zahvaljujemo se prav vsem, ki ste 
kakorkoli pripomogli k uspešni iz-

vedbi tabora, še posebej animator-
jem ter vsem donatorjem in sponzo-
rjem. Prav posebej se zahvaljujemo 
staršem, da ste nam zaupali svoje 
otroke in navsezadnje tudi vam otro-
ci; z vašo razigranostjo, navihanostjo, 
sproščenostjo in preprostostjo je bilo 
čarobno. 

“Če bi vsi ljudje na tem svetu, dali 
smeh otroškemu svetu,

če bi vsak človek na svetu, le 
sklenil tako”

Direktorica Zavoda Koušta,
Danijela Skledar

Šolski sklad OŠ TURNIŠČE
Po sklepu Zavoda OŠ Turnišče je bil 

21. 1. 2010 ustanovljen Šolski sklad. 
Po pravilih Šolskega sklada ga sestavl-
jajo 3 predstavniki Zavoda OŠ Turnišče 
in 4 predstavniki staršev. Dejavnost 
sklada je pridobivanje sredstev iz zbi-
ralnih akcij (star papir, kartuše, bateri-
je), sponzorstev, donacij, prispevkov 
staršev in delavcev šole, občanov, 
zapuščin in iz drugih virov. Sredstva 
so namenjena pomoči socialno šibkim 
učencem, učencem pri udeležbi v 
nadstandardnem programu šole (šola 
v naravi, ekskurzije, tabori, udeležba 
na tekmovanju), sofinanciranju de-
javnosti obveznega programa šole, 
če se ne financirajo v celoti iz javnih 
sredstev (ekskurzije, tabori, udeležba 
na tekmovanjih, kulturnih priredit-
vah), da bi bile le-te dostopne čim 
večjemu številu učencev, nakupu 
nadstandardne opreme (npr. sofinan-
ciranje opreme za klubsko sobo). Do 
sedaj pa so se sredstva razdelila tudi 
nekaterim socialno šibkim učencem, 

ki so nujno potrebovali pomoč in so izpolnjevali kriterije za dodelitev le-te. 
V tem šolskem letu smo si zadali, da zberemo čim več sredstev,  tako z 

zbiranjem odpadnega papirja, kartuš, tonerjev, izrabljenih električnih apara-
tov kot tudi z vašo pomočjo, dragi občani in občanke. Na vas se obračamo s 
prošnjo, da nam po svojih močeh pomagate pridobiti sredstva, čeprav se za-
vedamo zaostrenih gospodarskih razmer današnjega časa. Vsak darovani evro 
bomo skrbno razdelili našim otrokom, ki so naše največje bogastvo.

Sredstva se zbirajo na posebnem transakcijskem računu šole pri UJP MS - 
številka: SI56 0133 2603 0685 275

Vsi, ki želite donirati svoj prispevek v šolski sklad, dobite vse potrebne in-
formacije na OŠ Turnišče (02/621 98 82) ali na e- naslovu: t.houbar@gmail.com

Ob Vaši morebitni donaciji bomo sklenili pogodbo o donaciji.
Verjamemo, da imate posluh za podporo humanitarnim organizacijam, zato 

upamo, da nam boste po svojih močeh pomagali, za kar se vam že vnaprej 
najlepše zahvaljujemo.

S skupnimi močmi pa motivirajmo otroke, da zberejo čim več odpadnega 
papirja, kartuš in tonerjev.

Predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada:
HOUBAR Terezija

Ekodejavnosti v okviru 
okoljske vzgoje v vrtcu 
Turnišče 

Ekodejavnosti so sestavni del 
mednarodnega projekta Ekošole - 
vrtca. Okoljsko opismenjevanje se 
začne že zelo zgodaj, zato je skrb za 
varovanje okolja v našem vrtcu že 
dalj časa del vsakodnevnega kuriku-
luma. Problematika nas spodbuja, da 
na tem področju delujemo usklajeno, 
poglobljeno, inovativno ter da skupaj 
in vsak zase tudi kaj izboljšamo. Do-
kaz trdega in dobrega dela v vsakem 
šolskem letu je potrditev EKO zastave.

V ekovrtcu kot načinu življenja 
želimo poudariti, da gre za sistematično 
okoljevarstveno delovanje vrtca kot 
celote. Vanj se vsakodnevno, aktivno 
vključujejo otroci, strokovne delavke, 
starši, drugi delavci vrtca ter zunanji 

udeleženci. Odnos do narave in okolja 
okrog nas temelji na ozaveščenosti in 
znanju ter izkušnjah. Pomen vzgoje 
in izobraževanja za trajnostni raz-
voj je zelo velik. Trajnostni razvoj 
obljublja čistejše, varnejše in bolj 

zdravo okolje, s tem pa boljšo kako-
vost življenja nam, našim otrokom in 
vnukom. Cilj vzgoje za trajnostni raz-
voj je obsežen, celosten in skladen 
pedagoški proces, ki vključuje odnos 
med otrokom, vzgojiteljem in naravo.
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Cilji, ki jih uresničujemo skozi pro-
gram Ekošola kot način življenja:
• vzgoja za okoljsko odgovornost,
• razvijanje pozitivnih medsebojnih 

odnosov in pomoč pri odpravi 
revščine,

• vzgoja za zdrav način življenja v 
zdravem okolju (uvajanje ekološko 
predelane hrane, pikniki, gibanje),

• spodbujanje kreativnosti, inova-
tivnosti in izmenjava idej,

• spodbujanje učinkovite rabe nara-
vnih virov (voda, odpadki, ener-
gija),

• povezovanje med Ekošolami 
doma, v okviru EU in širše.

EKO NAČRT VRTCA TURNIŠČE ZA 
ŠOLSKO LETO 2015/16

Posamezni oddelki otrok so 
vključeni v projekt Ekobranje za 
ekoživljenje. V današnjem času je 
ohranjanje odnosa do knjige še pose-
bej nujno in pomembno. Z branjem 
ekoloških vsebin želimo še naprej 
najučinkoviteje preko ustvarjalnega 
mišljenja krepiti ekološko zavest 
in prispevati k razvoju okoljskega 
izobraževanja. Izdelan je LDN Ekovrt-
ca in oblikovan Eko programski svet. 
Sestavljajo ga po ena strokovna 
delavka iz vsakega oddelka, kuharica, 
hišnik, čistilka in predstavnik staršev 
iz vsakega oddelka. 

Cilji projekta se prepletajo s cilji 
okoljske vzgoje: razvijanje pozitivnih 
medsebojnih odnosov, vzgajanje za 
zdrav način življenja v zdravem okolju 
in vzgajanje za okoljsko odgovornost. 
V projektu sodelujejo otroci, starši in 
vsi zaposleni v vrtcu.

Cilji:
•  spoznavanje vsebin in aktivnosti s 

področja naravoslovja,
•  vzgajanje za zdrav način življenja 

v zdravem okolju, 
•  vzgajanje za okoljsko odgovornost,
•  povezovanje med naravoslovjem 

in okoljem – družbo, kot vrednoto 
življenja,

•  spoznavanje samega sebe in dru-
gih ljudi, 

•  razvijanje pozitivnih medsebojnih 
odnosov.

Izbrani projekti
•  Oddelek otrok od 1 do 2 let:  

Živali v našem vrtčevskem igrišču 
od pomladi do jeseni.

•  Oddelek otrok od 1 do 3 let:  
Zgodnje naravoslovje: Zdrav 
življenjski slog. 
Ekobranje za ekoživljenje.

•  Oddelek otrok od 2 do 3 let:  
Voda. 
EKO PAKET - odpadna embalaža – 
tetrapak. 
Ekobranje za ekoživljenje.

• Oddelek otrok od 3 do 4 let:  
Zgodnje naravoslovje: Z gibanjem 
in opazovanjem raziskujemo svet 
narave okrog nas. 

• Oddelek otrok od 4 do 5 let: 
Zgodnje naravoslovje: Z giban-
jem in opazovanjem razisku-
jemo svet narave okrog nas. 
Ekobranje za ekoživljenje.

• Oddelek otrok od 5 do 6 let: 
Odpadki. 
Ekobranje za ekoživljenje.

Do sedaj smo opravili kar nekaj 
dela. Izvedli smo sestanek članov Eko 
programskega sveta, prekopali in ure-
dili zeliščni in začimbni vrt ter pose-
jali žitarice (pšenico, rž, ječmen), ki 
so že vzklile in z otroki vsakodnevno 
opazujemo njihovo rast. Starši, člani 
eko programskega sveta, so prispeva-
li pri ureditvi nasada jagod, prinesli 

so tudi sadike. Jagode so posajene v 
posebej pripravljenem sodu, ki bogati 
naše prijetno bivanje na prostem. Čez 
leto bomo izvedli še nekaj nalog, med 
drugimi bo narejena visoka greda za 
zelenjavo v obliki labirinta. 

Z otroki smo obeležili svetovni dan 
hrane in v ta namen pripravili sadni 
sladoled. Vsakodnevno smo nabi-
rali orehe na vrtčevskem igrišču, jih 
skupaj s starimi starši oddelka od 2 
do 3 let zluščili in se nato pogostili s 
pečenimi jabolki polnjenimi z orehi. V 
kratkem bomo praznovali tradicionalni 
slovenski zajtrk, pekli bomo medene 
piškote in spoznali delo čebelarja. Do 
konca meseca novembra nas čaka še 
ustvarjalna delavnica s starši na nivo-
ju vrtca, kjer bomo izdelovali vozila iz 
odpadne KEMS (odpadne embalaže za 
mleko in sokove) in se tako vključili 
na nagradni natečaj. Druga ustvarjal-
na delavnica bo v mesecu januarju 
2016. Ustvarjali bomo dekorativne in 
praktične predmete iz odpadne KEMS: 
lončki/korita za rože ali zelišča, ptičje 
hišice, izdelki za shranjevanje pisal, 
igrač, copat.

Zemlja je kot lepa nevesta, ki za 
okras ne potrebuje draguljev, ki jih 
je obdelal človek, temveč je zado-

voljna z zelenenjem svojih travnikov, 
zlatim peskom svojih morskih obal 
in dragocenimi kamninami svojih 

planin.

(Kahlil Gibran, 
misel iz knjige ČISTA AMBROZIJA)

Zapisala Eko koordinatorka 
vrtca Turnišče: 

Marija Prša

Jesenski izlet vrtca Turnišče

V Tednu otroka smo v Vrtcu Turnišče 
izvedli jesenski izlet. Veseli smo, da 
se ga je udeležilo veliko število otrok 
in njihovih staršev oz. starih staršev. 
Izlet je namreč dodatna dejavnost, ki 
jo ponuja vrtec z namenom, da otrok 
spoznava druge kraje, načine in ob-
like zdravega življenja in gibanja po 
gozdu ter vožnjo z avtobusom. Izlet 
je pomenil tudi aktivno gibalno spros-
titev: sprehodili smo se po tematski 
učni poti Razkriški kot, kjer smo se 
sproščali ob šumenju reke Mure in 
Ščavnice, sprehod pa smo popestrili 
s prikazom življenja izpred 5500 let. 

Zadovoljstvo otrok in njihovih 
spremljevalcev je najboljši pokaza-
telj, da si tovrstnih dejavnosti otroci 
želijo in se jih veselijo. Otroci prido-
bivajo pozitivne izkušnje o vsem, 
kar izlet otroku nudi. Že sama pri-
prava na izlet namreč, po pogovoru 
z nekaterimi starši, predstavlja »cel 
projekt.« Otroku daje možnost sode-
lovanja, da skupaj s starši odloča o 
vsebini nahrbtnika in nabavi le-te. To 
je čas, ki ga otrok aktivno preživi s 
starši ter hkrati tudi priložnost prijet-
nega doživljanja v skupnem druženju 
z izkušnjo načrtovanja, pogovarjan-
ja, dogovarjanja. Tudi pričakovanje 
ima za otroka svoj čar: skrb da se 
pravočasno zbudi in pripravi, vožnja z 
avtobusom, druženje s člani družine, 
hoja po gozdu, druženje s prijatelji ... 
To so stvari, ki si jih otrok domišljijsko 

ustvari v tem duhu pričakovanja, nato 
pa vse doživeto podoživlja na svoj 
način. Če je izkušnja pozitivna, bodo 
tudi podoživljanja za otroka prijetna 
in ugodna. 

Po vožnji z avtobusom, ki je za 
marsikaterega otroka pomenila 
posebno in enkratno doživetje, smo 
začeli pohod po Razkriškem kotu. 
Po krajši makadamski poti smo 
prišli do izliva reke Ščavnice v Muro 
in tako začutili, predvsem otroci, 
veličino naše največje pomurske 
reke. Pot smo nadaljevali ob strugi 
reke Ščavnice in si ogledali Potočni 
mlin na Gibini, ki tam stoji že več kot 
200 let. Le-ta ima bogato zgodovino 
iz predvojnih, medvojnih in tudi po-
vojnih časov. Največ vtisov, tako za 
otroke kot za odrasle, je pustil ogled 
prazgodovinske naselbine Gradišče na 
Šafarskem s prikazom življenja izpred 
5500 let. Amaterski igralci so prikazali 
življenje tedanjih prebivalcev, njihov 
način življenja, prehranjevanja (peka 
kruha v prapeči in ribe na žerjavici), 

obdelava zemlje s kamnitim ralom in 
izdelovanje kamnitega orodja. Otroke 
so igralci navdušili z zunanjostjo (kos-
tumi) kot tudi s samim pristopom in 
govorico (oglašanjem). V nadaljevanju 
smo si še ogledali Ivanov izvir – to je 
naravna dediščina z zdravilno izvirsko 
vodo, ki po verovanju romarjev poma-
ga k dobremu vidu, odpravi golšavosti 
in splošnemu počutju. Vmes smo 
opravili še malico pod šotorom, ki 
prav tako predstavlja pomembno 
vlogo vsakega izleta. 

Z veseljem ugotavljava, da je jesen-
ski izlet bil zelo uspešno realiziran: 
bogat z vsebino, zanimiv, uspešno 
strokovno voden, primeren in dosto-
pen do otrok vseh starosti. Slednje je 
bilo čutiti v takojšnjem odzivu otrok, 
pa tudi v njihovem podoživljanju – 
»a-ga-čuga« se je namreč še kar nekaj 
časa slišal po vrtcu.

Nosilca dejavnosti: 
Kristina Zadravec in Matej Pucko
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“Nekaj ti 
moram 
povedati”

Nekaj ti moram povedati, je bil 
moto letošnjega TEDNA OTROKA, ki 
je potekal od 5. do 11. oktobra 2015. 
Teden otroka je program, zasnovan s 
strani Zveze prijateljev mladine Slo-
venije. Temelji na obeleževanju Sve-
tovnega dneva otroka, ki ga je leta 
1956 priznala Generalna skupščina 
Združenih narodov, Mednarodna 
zveza za varstvo otrok (I.V.C.W.) in 
Mednarodni fond za pomoč otrokom 
Unicef pa sta od leta 1957 skrbela za 
obeleževanje tega dne z namenom, 
da bi posvetili večjo skrb otrokovemu 
celostnemu razvoju.  

Posebej smo ga obeležili tudi v 
našem vrtcu,  VVE pri OŠ Turnišče. 

VIZIJA našega vrtca se glasi: »Želimo 
soustvarjati odnose, ki bodo podlaga 
za delovanje vsakega posameznika in 
vodilo k skupnemu napredku na vseh 
področjih osebnega in strokovnega 
razvoja«.

Zaposleni se jo trudimo vsakodnev-
no živeti, se vedno znova izboljševati 
v svojih dejanjih in doprinašanju k 
individualnemu, skupnemu napre-
dku, predvsem pa v dobrobit vsakega 
otroka. Slednje temelji na medsebo-
jnem komuniciranju, pogovarjanju 
in poslušanju. Tega se učimo odrasli 
v medsebojnem komuniciranju z 
odraslimi in otroki, otroci pa se učijo 

poslušati otroke in odrasle ter se na ta 
način verbalno in neverbalno izražajo. 
Zaenkrat nam gre kar dobro, z udejan-
janjem gesla Tedna otroka smo ugot-
avljali, da smo vsakodnevno uspešno 
realizirali načrtovane dejavnosti in 
cilje ter se ob tem učili in zabavali.

Vrstile so se zanimive aktivnosti, 
v katerih so sodelovali tudi zunanji 
gostje, s katerimi smo razširili krog 
našega komuniciranja in sodelovanja, 
začutili pomembnost medčloveških 
odnosov in odgovornosti sodelovanja 
ljudi za dobro počutje, varnost vseh 
udeleženih.

Teden je minil v bogatem preple-
tanju sledečih dejavnosti:
•  gibalni dan na vrtčevskem igrišču 

ob uporabi jesenskih plodov in 
pridelkov,

• orientacijski pohod oddelkov 4–5 
let in 5–6 let s 1. razredoma OŠ 
Turnišče,

•  predstava »Medved uči Mašo 
igrati na instrumente« z glasbeno 
delavnico izdelovanja instrumen-
tov,

•  prisostvovanje oddelkov 4–5 let in 
5–6 let na prireditvi ob sprejemu 
prvošolcev v Šolsko skupnost in 
nastop predšolskega oddelka na 
prireditvi,

•  jesenski izlet skupaj s starši oz. 
odraslimi spremljevalci,

•  jesenski piknik skupaj s starši in 
starimi starši na vrtčevskem igrišču 
(peka kostanjev, pajanje kruha …),

•  dan milnega mehurčka: spuščanje 
balonov iz milnice, igra z baloni, 
ples s trakovi iz blaga …
Po tednu otroka smo skupaj z 

otroki podoživljali vsebine s pogovori 
ob fotografijah in diaprojekcijah de-
javnosti. Vse te dejavnosti in še več 
skupnih aktivnosti so nas med se-
boj povezale, začutili smo bližino in 
toplino sočloveka. S pogovarjanjem se 
namreč človek s človekom prepleta, 
na ta način smo mreža tudi zunaj in-
terneta. 

Zapisala:
Milena Donko

“Ko zagori, 
 naj se ti ven mudi”

V Vrtcu Turnišče smo 20. oktobra 
2015 izvedli evakuacijo. Otroci so bili 
predhodno seznanjeni z že narejenim 
načrtom evakuacije. Zelo pomembno 
je, da prav otroci razumejo pomen 
evakuacije in se zavedajo, da se pred 
požarom ali drugo vrsto naravne 
nesreče ne umaknejo v nepregleden 
kot stanovanja ali se skrijejo. Še bolj 
pomembno pa je, da smo odrasli 
zgled s svojim vedenjem in pravilnim 
ravnanjem. Na dan evakuacije smo 
preizkusili, kako hitro zapustiti vrtec 
ob morebitni nevarnosti. Z otroki smo 
se »igrali« evakuacijo. Dim, ki se je 
širil iz kuhinje proti hodniku so otro-
ci hitro opazili in domnevali, da je v 
kuhinji nekaj narobe. V zelo kratkem 
času nam je uspelo zapustiti prostore 
vrtca. Zaposleni vrtca smo poskrbeli 
za imenik otrok posameznega oddel-
ka. Na dogovorjenem mestu – zbirno 
mesto, smo se zbrali v treh minutah. 
Ni nam bilo treba klicati številke 112. 
Člani PGD Turnišče so nas presenetili 
in pozdravili na zbirnem mestu na 
vrtčevskem igrišču. Prijazne gasilke 
so nas popeljale na parkirišče pred 
večnamenskim centrom, kjer so nam 
gasilci predstavili gasilsko vozilo z op-
remo ter nas seznanili s poklicem gas-
ilec. Otrokom je bilo najbolj zanimivo, 
ko so lahko sedli v gasilski avtomo-
bil. Sledilo je še eno presenečenje. 
Članice PGD Turnišče so nas pogostile 
z opečenim kruhom in toplim čajem. 
Dan je bil za vse nas zanimiv, poučen 
in pester.

Zapisala: Milena Raščan
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Dogajanje v GZ Turnišče
V letu 2015 smo bili v GZ Turnišče aktivni na vseh področjih. Na srečo kakšnih 

večjih intervencij nismo imeli, razen manjših požarov v naravi. Organizirali 
smo občinsko izbirno tekmovanje in se udeležili regijskega. Starejše gasilke 
PGD Turnišče in pionirji PGD Renkovci so se uvrstili na državno tekmovanje. 
Aktivni smo bili tudi pozimi, saj so se članice PGD Renkovci udeležile zimske 
lige. Poudarek v naši zvezi dajemo tudi mladini. S tem skrbimo, da bo gasilstvo 
še naprej raslo in se razvijalo. Mladi so zelo uspešni, kar se kaže v njihovih re-
zultatih na regijski ravni. Pionirji iz PGD Nedelica so se letos uvrstili državnega 
kviza. Organizirali smo tudi orientacijski pohod pionirjev in mladincev GZ 
Turnišče, na katerem smo urili orientacijo in iznajdljivost naših mladih gasil-
cev. Čez leto smo se udeležili tudi raznih srečanj, obletnic, prevzemov prapora 
in prevzemov vozil po sosednjih ter pobratenih društvih. Kot že tradiciona-

lno vsako leto so tudi letos potekala 
srečanja pionirjev in mladincev, članic 
ter starejših gasilk in gasilcev. Na 
teh srečanjih se gasilci družimo in 
pomerimo v raznih zabavnih igrah. Po 
društvih v GZ Turnišče smo dobili tudi 
obisk iz OŠ Turnišče. Učencem smo 
predstavili gasilce, njihovo opremo in 
prikazali tudi vse zanimivosti, pove-
zane z gasilstvom. Dan odprtih vrat 
je letos potekal v Turnišču, kjer so si 
občani in gasilci lahko pogledali gasil-
sko opremo, opravili servis gasilnega 
aparata in tudi kaj prigriznili. Izvedli 
smo tudi operativne vaje članov in 
članic GZ Turnišče. Člani GZ Turnišče 
so svojo vajo opravili v cerkvi Marije 
Vnebovzete v Turnišču. Članice pa so 
opravile vajo na kmetiji Bedernjak 
v Gomilici. Obe vaji sta bili uspešno 
izvedeni. Čez leto so se naši člani 
udeležili raznih izobraževanj in us-
posabljanj. Trenutno obiskujejo tečaj 
za vodjo skupine, tečaj za vodjo enote 
ter tečaj za strojnika. Vse to in še več 
dokazuje, da je GZ Turnišče še kako 
živa in aktivna. 

Za GZ Turnišče, Vanja Matjašec

Nova pridobitev v DU Turnišče
Koledarsko leto se končuje tudi 

za DU Turnišče. Če se ozremo nazaj, 
zagotovo lahko opazimo kar nekaj 
aktivnosti in dogodkov, ki so to leto 
zaznamovali na svoj način.

Izpostavila bom otvoritev igrišča za 
kegljanje s kroglo na vrvici. Ta prido-
bitev je tista, ki je obogatila možnost 
rekreacije za vse generacije, ki bi se 
želele preizkusiti v tej dejavnosti, ne 

le tekmovalno, temveč tudi rekreacijs-
ko. Pridobitev smo predstavili javnosti 
17. julija letos. Ob tej priložnosti smo 
povabili tudi člane DU Kobilje, Brezov-
ci, Črenšovci in Beltinci. Vsi so se 
vabilu odzvali. Med nami pa je bila 
tudi predsednica PPZ DU Murska So-
bota, ga. Viola Bertalanič. 

Njene vzpodbudne besede so obo-
gatile našo na novo pridobljeno de-

javnost. Za promocijo pa je poskrbel 
tudi Murski val oz. g. Bojan Rajk.

Od marca dalje pa smo tudi 
vključeni v projekt Nazdravje, poleg 
že udomačenega projekta Starejši za 
starejše, ki poteka že peto leto. Pro-
jekt Nazdravje   izvajamo le v Pomurju, 
podporo pa imamo tako pri ZDU Slo-
venije, kot v še nekaterih slovenskih 
in švedskih nevladnih institucijah. Za 
uspešno vključitev v omenjeni projekt 
in opravljanje danih nalog smo v sep-
tembru prejeli novi prenosnik in tis-
kalnik za DU Turnišče.

29. decembra 2015 se bomo upo-
kojenci domačega DU zbrali na pred-
novoletnem srečanju, kjer bo 5 naših 
članov prejelo priznanja PPZ DU Mur-
ska Sobota za dosedanje dolgoletno, 
požrtvovalno in odgovorno delo v 
organih DU Turnišče. Spomnili pa se 
bomo tudi naših zlatoporočencev.   

Naj omenim še delo dramske sku-
pine in FS DU Turnišče: letos nam je 
uspelo, uspešno, sodelovati na F3ŽO v 
Ljubljani na obeh odprtih odrih.

Uspešni smo tudi pri druženju na 
piknikih in letovanjih, premalo pa nas 
je, ko je treba na izlet.

Vse ostale planirane, mogoče celo že ustaljene aktivnosti, potekajo po planu 
dela, včasih bolj, drugič manj uspešno. Ne moremo pa se pohvaliti z ustanovit-
vijo pevske skupine in uspešno rešenega problema tajniških del. 

V pričakovanju prazničnega decembra, novega leta ter vseh darov, ki nam 
jih prinaša, se bomo trudili in delali dalje.

Ob koncu se zahvaljujem vsem, ki ste kakorkoli pomagali DU Turnišče.
Ker pa se 2015 izteka, Vam vsem želim veliko zdravja, iskrenih misli z nas-

mehom ter korak do sočloveka, zato da bo praznovanje lepše in polnejše.
 

Za DU Turnišče:
Danica Kocet, preds.

Srečanje prostovoljcev 
projekta starejši za 
starejše v Pomurju

V sredo, 18. novembra 2015, smo 
se srečali prostovoljci Pomurja, ki 
delamo v projektu Starejši za starejše. 
V Nedelici, v gostišču Pri Studencu, 
nas je kar 182, najprej pozdravila ga. 
Viola Bertalanič, predsednica PPZ DU 
Murska Sobota. Za tem smo prisluh-
nili pozdravnim besedam ga. županje, 
mag. Vesne Jerala Zver. Vrednoto pri 
tem delu je tudi ocenila in nas vz-
podbudno podprla ga. podpredsed-
nica ZDU Slovenije, ga. Vera Pečnik. 
Tega srečanja sta se udeležila tudi 
direktor Vzajemne Murska Sobota, 
g. Roman Buzeti ter g. Mirko Lebarič, 
prejšnji predsednik PPZ DU MS in 

prvi začetnik na tem projektu v Po-
murju. Danes beležimo uspešno delo, 
starejši in osamljeni so dobili veliko 
pomoči. Kakšna je vrednost te pomoči 
ali minut, ki jih prostovoljec nameni 
obiskanemu, zna opisati, ali začuti le 
tisti, ki mu je to namenjeno. Projekt 
raste, se bogati in njegova nadgradnja 
je že tu. V Pomurju je zaživel projekt 
Nazdravje s podporo vodstva ZDUS-a 
in enako mislečih na Norveškem. Že 
njegovo poimenovanje pove, da je 
srž dela skrb za zdravje Prekmurcev. 
Korak v tej smeri nam je predstavila 
ga. Katja Poreduš Peček iz DOSOR-ja v 
predavanju » Rehabilitacija na domu 

«, kar je njihov pilotski projekt. 
Za lažji prehod iz strokovnega v 

zabavni del srečanja je poskrbelo 
domače DU s skečem in nastopom 
ženske FS.  

Želimo si zdrave, vitalne, 
optimistične Prekmurce.     

Zapisala Danica Kocet,
koordinatorka in predsednica

DU Turnišče
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Zaokrožujemo še eno 
skupno leto

Leto 2015 se počasi, a neizprosno 
zaključuje. Čas najčudovitejših in na-
jbolj pričakovanih praznikov prinaša 
med nas posebne občutke in misli, 
ki jih želimo deliti z drugimi in jih 
tako razveseliti. Tega si želimo tudi 
člani Kulturnega društva Anton Martin 
Slomšek Renkovci, ki uspešno deluje 
že čez 20  let. Vaščane Renkovcev raz-
veseljujemo s svojo dejavnostjo, ki je 
morda skromna, a namenjena vsem 
generacijam. Tradicionalne prireditve 
skušamo razširiti tudi preko »meja« 
naše vasi in v večji meri nam to tudi 
uspeva. Tako smo letos prvič kole-
sarili po kupinarskih poteh vaščani 
iz treh vasi oziroma iz treh društev. 
Pridružili so se nam namreč kolesarji 
iz Kulturnega društva Rdeči zvonček 
iz Nedelice in kolesarji Kolesarske-
ga kluba Varaški šujstri iz Turnišča. 
Mladi kolesarji, malce manj mladi in 
mladi po srcu, smo se na svoji poti 
znova ustavili v Bratoncih, kjer so 
nas pričakali in seveda kot vedno 
lepo pogostili člani tamkajšnjega kul-
turnega društva. Veselimo se že, da 
jim bomo lahko gostoljubnost povrnili 
kmalu po novem letu ob njihovem 
tradicionalnem Janezovem pohodu, 
ko jih bo pot znova zanesla skozi 
našo vas.

Letošnje leto je bilo vremensko 
bolj prijazno od lanskega in tako smo 
lahko izvedli še eno tradicionalno 
prireditev, zabavne vaške igre »Za-
bavajmo se skupaj«. Tudi teh so se 
udeležili prijatelji iz Nedelice, člani 
Kulturnega društva Rdeči zvonček. 
Kot se za gostitelje spodobi, smo jim 
seveda Renkovčani »prepustili zma-
go«. Na koncu ta ne šteje, saj je naš 
namen predvsem druženje in zabava 
v vročih poletnih dneh. Prepričana 
sem, da nam je uspelo.

Odpravili smo se tudi na izlet. Tudi ta 
je namenjen vsem vaščanom, ki se ga 
udeležijo v velikem številu. Tako smo 
se s polnim avtobusom letos podali 

na ogled Bistriškega vintgarja, ogleda-
li smo si Bistriški grad in župnijsko 
cerkev, sledila je pot v zeliščni vrt v 
Krajevni skupnosti Šmartno na Po-
horju, ki se ponaša z enim najmlajših 
predsednikov. To je Modest Motaln, ki 
nam je vrt z veseljem razkazal in nas 
tudi pogostil. Na koncu pa smo se po-
dali še na Areh.

Ob vsem tem pa seveda znova ne 
smem pozabiti na naše ljudske pe-
vce, ki so gonilo društva. V letošnjem 
letu so bili izredno aktivni, kar doka-
zuje udeležba na številnih občinskih, 
vaških in drugih prireditvah. Z 
veseljem se odzovejo vsakemu pov-
abilu. Določene popoldneve v zadnjih 
mesecih razveseljujejo tudi varovance 
Doma za starejše občane v Lendavi. To 
počnejo popolnoma prostovoljno in z 
velikim veseljem, za kar jim gre tudi 
posebna zahvala.

Kot že rečeno, se leto zaključuje. 
Čaka nas še veliki finale, naš 
predbožični večer, poln prazničnega 
duha in toplih čustev, ko se vsak 
odpravi proti domu bogatejši še za 

eno lepo izkušnjo, ki nam jo skupaj 
z ljudskimi pevci pomagajo pripraviti 
otroci iz Renkovcev, ob koncu pa se 
poveselimo še ob sladkih dobrotah in 
prijazno pokramljamo.

V imenu članov našega društva se 
zahvaljujem vsem, ki nas podpirate, 
vzpodbujate, upravičeno pokritizirate. 
Vsega smo veseli, saj le tako vemo, 
kako naprej. Hvala tudi predsedniku 
KS g. Stanku Horvatu, na katerega se 
vedno lahko obrnem in tako se pona-
vadi najde rešitev za vsak problem.

Moja in naša želja za vas, spoštovani 
sokrajani in vsi občani, je skromna, 
a iskrena. V novem letu vam želimo, 
da obdržite vse svoje dobre lastnosti, 
da dosežete plemenite cilje, še naprej 
bogatite svoje znanje in zavest ter da 
nesebično delite ljubezen, ki jo pre-
morete. Pozabite na hudo, v srcu naj 
bo toplo. Naj bo smehljaj, poljub, ob-
jem praznično darilo, kajti stvari, ki 
jih ne kupiš, so včasih prav najlepše. 
VESEL BOŽIČ IN SREČNO V NOVEM LETU!

Renata Zadravec, 
KD A.M.Slomšek Renkovci

Kulturno društvo 
Daniel Halas Gomilica

Naše kulturno društvo sestavljamo 
pevci pod imenom »Vrtnice« in članice 
društva ročnih del. Sodelujemo na 
različnih prireditvah, kamor nas pov-
abijo. Letos smo sodelovali na nasled-
njih prireditvah: v mesecu marcu smo 
nastopili v Jeričevem domu v Turnišču 
na prireditvi »Pojemo za Vas«, v sode-
lovanju z ZKD Lendava smo zapeli na 
velikonočni razstavi v Lendavi, mes-
eca aprila smo ljudsko izročilo pred-

stavili najmlajšim iz Vrtca Turnišče, v 
mesecu maju se je naša pesem slišala 
v lendavskem kulturnem domu, juni-
ja smo zapeli na proslavi ob dnevu 
državnosti, ki je letos potekala v 
našem domačem kraju, ob koncu 
meseca junija pa je naše društvo pri-
redilo tradicionalno prireditev »Naj se 
čüje pesem«, kjer je sodelovalo še pet 
skupin ljudskih pevcev. Peli smo tudi 
v Boreči, meseca oktobra pa v Mali 

Nedelji in v Odrancih, kjer so potekali 
Kozarjevi dnevi. Do konca leta 2015 se 
bomo še udeležili kakšnega božičnega 
koncerta. Za dober nastop pa je treba 
tudi vaditi in zato imamo enkrat te-
densko pevske vaje, da izpilimo svoj 
glas.

Članice ročnih del se spomladi, 
jeseni in pozimi dobivamo ob pone-
deljkih zvečer. Sodelujemo na delavni-
cah ZKD Lendava. Svoje izdelke raz-
stavljamo na velikonočni razstavi v 
Turnišču.

Kulturno društvo Daniel Halas 
Gomilica je letos sodelovalo pri ku-
hanju bograča na Kovačevi domači 
v Nedelici, sodelovali smo tudi na 
Vaških igrah v sklopu »Turizma na 
Koušto 2015«. 

Naj se čüje pesem še naprej, naj se 
vrtijo naše kvačke, igle, nastajajo novi 
kvačkani vzorci, našiti prtički. Različni 
kvačkani motivi – izdelki, rožice iz 
krep papirja in pa tudi kakšni izdelki 
iz koruznega ličja. 

V naše društvo vabimo nove člane, 
torej pridružite se nam. Zelo Vas 
bomo veseli.

Zapisala: 
Marija Dominko, 
predsednica KD

Daniel Halas Gomilica

Predstavitev dela KD 
Štefan Raj Turnišče

Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče 
deluje od leta 1979. 

V sklopu kulturnega društva aktiv-
no delujejo tri sekcije:
•  sekcija pevk ljudskih pesmi,
•  folklorna skupina in 
•  sekcija ročnih del.
V sedemdeseta leta sega začetek 

ohranjanja ljudskih pesmi, ki so jih 
skrbno zbirale, s prepevanjem nego-
vale in tudi posnele starejše pevke 
ljudskih pesmi, ki so to kot kulturno 
dediščino prenesle na mlajše pevke. 
Pevke smo že posnele zgoščenko 
Spominčice. S svojo pesmijo pevke 
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ljudskih pesmi popestrimo mnogo 
občinskih prireditev, se udeležujemo 
območnih revij, seminarjev in gos-
tovanj po povabilih.

Sredi sedemdesetih let je nastala 
tudi FS, ki vse do danes ohranja ljud-
ske pesmi, plese in običaje domače 
pokrajine in bližnje okolice. V svojem 
štiridesetletnem delovanju je ljudsko 
izročilo predstavila zdomcem v tu-
jini ter gostovala v raznih krajih po 
Sloveniji. Člani FS sodelujejo na pri-
reditvah v domači občini, na humani-
tarnih prireditvah ter izvajajo plesne 
delavnice ter delavnice okrasja prek-
murskega pozvačina, kar namera-
vamo letos ob 40. letnici ovekovečiti 
na DVD. 

Naj omenim še sekcijo ročnih del, 
ki združuje raznoliko ustvarjalno de-
javnost - od izdelovanja izdelkov iz 
krep papirja do izdelave nakita ter 

našivavanje, kvačkanje in klekljanje. 
Svoje znanje in sposobnosti članice 
sekcije v duhu medgeneracijskega 
sodelovanja prikazujejo na raznih 
delavnicah, bazarjih in razstavah, 
kot sta velikonočna in božična, ki ju 
društvo uspešno organizira že nekaj 
let.

V osemdeseta leta sega začetek 
literarnega natečaja, ko je izšel lit-
erarni zbornik Iskanja in tako na-
povedal tradicijo današnjega natečaja, 
imenovanega Ustvarjalni literarno-

likovno-multimedijski natečaj s 
številnimi sodelujočimi, katerega vsa-
koletna sklepna prireditev je ob slov-
enskem kulturnem prazniku. 

Namen društvene dejavnosti je 
ohranjanje kulturne dediščine naših 
prednikov – pete, plesne, oblačilne, 
ustvarjalne - ter prenašanje le-te na 
mlajše rodove. 

KD Štefan Raj Turnišče skuša v 
sodelovanju z JSKD Lendava, ZKD 
Lendava, Zavodom Koušta in Občino 
Turnišče skrbeti za kulturni utrip 
kraja, ki zaobjema prireditve, kon-
certe, natečaje, predstave, delavnice, 
seminarje, srečanja, sejme in po-
meni nepogrešljivo vrednoto našega 
življenja, nam dviga in dopolnjuje 
kvaliteto bivanja, daje moralno in 
duhovno zadovoljstvo, ali nas prepro-
sto razveseli, osreči.

Pripravila: Tatjana Dravec Vuk

Dež nas ni prestrašil

Letošnji Dan odprtih vrat na 
Kovačevi domačiji, tokrat že 16. po 
vrsti, je bil posvečen predvsem 40. 
letnici delovanja folklorne skupine 
KD Štefan Raj Turnišče. V kulturnem 
programu so poleg domače folk-
lorne skupine sodelovali gostje folk-
loristi iz KUD Stoparce, KD Žižki, VIZ 
Vrtec Turnišče, pevci MPZ Pergola iz 
Sv. Petra nad Dragonjo ter članici KD 
Rogašovci s skečem.

Prav vsi nastopajoči so bili deležni 
pohval. Še posebej je bilo prijetno gle-
dati nastop najmlajših, katerih  pogle-
di so kar žareli od zadovoljstva, ko so 
bili deležni bučnega aplavza. 

Ustanoviteljici FS Štefan Raj 
Turnišče, gospe Danici Kocet ter njen-
im ustanovnim članom, so za uspešno 
delovanje na kulturnem področju 
podelili priznanja JSKD za Prekmurje. 

Že pred samo prireditvijo se je 
zbralo dosti ljudi. Letos so številna 
društva Občine Turnišče kuhala bograč 
kar v 12 kotlih. Menim, da je bograč 

nekakšen magnet za obiskovalce, kar so nam pritrjevali tudi zadovoljni obis-
kovalci.

Tik pred kulturnim programom nas je presenetil močan naliv, vendar smo z 
majhno zamudo  program nadaljevali.

Program je stekel, prihajalo je še več obiskovalcev, predvsem tistih, katerih 
prireditve so zaradi dežja v tem času odpadle. Tako tudi ni bilo več vprašanja, 
da nam bo bograč, ki so ga nam naši kuharji nakuhali kar 250 l, ostal.

Ponovno so se izkazale članice Društva kmetic Turnišče in tudi bar Minuta  

je deloval brezhibno. Verjeli ali ne, g. 
Andrej Zupančič iz Maribora nas je 
ponovno razvajal z odlično kavo. Pa 
še brezplačno.

Tudi srečelov je nekakšna stalnica 
te prireditve. Srečke vse zadenejo, 
pa čeprav dobitki niso tako bogati, 
so jih veseli prav vsi. Tu se še en-
krat zahvaljujemo vsem sponzorjem 
srečelova, ki bi si jih v bodoče želeli 
še več, saj s tem pomagajo društvu 
Panis pri njegovem delovanju in 
vzdrževanju Kovačeve domačije.

Prisrčno vabljeni tudi prihodnje 
leto .

Sestavil
Štefan Kovač,

predsednik društva Panis

Kolesarsko-pohodniško 
društvo Pedal Gomilica

Pred desetimi leti smo v vasi Gomilica ustanovili društvo »Pedal«. Ob usta-
novitvi smo sklenili, da bomo vsako leto organizirali »Valentinov pohod«, ki 
poteka po občini Turnišče. Trenutno društvo šteje 36 članov. Člani, željni giban-
ja in druženja, se udeležujemo pohodov in kolesarjenja v bližnji in daljni okoli-
ci. Hodimo na naslednje pohode: novoletni pohod v Veliki Polani, v Filovce, 
na pohod od Bratoncev do Dobrovnika, na Vincekov pohod, na pohod v Lipo, 
pohod po Miškovi poti, pohod na relaciji Turnišče–Dobrovniške gorice–Turnišče, 
pohod od Bratoncev do Kapele in pa na pohod z baklami na relaciji Turnišče–
Gomilica–Turnišče. Kot pohodniki smo že večkrat obiskali Pohorje, Okrešelj, 
Boč, Veliko planino, Bohinj in slap Savico, Brdo pri Kranju, Koroško, v Ljubljani 
smo obiskali parlament, ogledali smo si tudi Pecs na Madžarskem. 

Poleg pohodov tudi kolesarimo. 
Tako se spomladi s kolesi odpravimo 
po Halasovi poti na Hotizo, kolesari-
mo s starodobniki ob Dimekovem 
maratonu. Obiščemo tudi Otok lju-
bezni v Ižakovcih, Bukovniško jezero, 
Razkrižje, bogračijado v Lendavi in 
kolesarimo po domači občini.

Udeleževali smo se tudi prireditev, 
ki so bile organizirane s strani Zavoda 
Koušta in s strani drugih občinskih 
društev. Sami smo v Gomilicah orga-
nizirali Vaške igre, ki so se izvajale s 
kolesi, samokolnico, platiščem in z 
žogo.

Zelo radi pomagamo društvom v 
vasi, prav tako smo deležni njihove 
pomoči, kar je zelo pomembno, saj 
skupaj ustvarimo več.

Obenem bi povabil vse ljubitelje 
pohodništva in kolesarjenja, da se 
nam pridružijo na naših aktivnostih, 
saj je to najboljša naložba v lastno 
telo, ki nam bo hvaležno, zlasti pa še 
dolgo let trpežno.

Zapisal:
Štefan Markoja,

predsednik društva 
KPD Pedal Gomilica 
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Turniški strelci državni prvaki
Članska ekipa Strelskega društva 

Štefan Kovač Turnišče v postavi Robi 
Markoja, Tadej Žalik in Uroš Maučec 
je na 25. državnem prvenstvu v strel-
janju z MK orožjem, ki je potekalo 11. 
in 12. julija v Pragerskem, osvojila 
naslov državnih prvakov v disciplini 
60 leže.

Vsi trije člani ekipe so se uvrstili 
v finale najboljše osmerice, kjer je 
Tadej Žalik osvojil srebrno kolajno. 
Premoč je moral priznati le olimpijcu 
Rajmondu Debevcu. Ta je bil najboljši 
tudi v trojnem položaju, kjer je Robi Markoja za njim zaostal le za en krog in tako postal državni podprvak v kraljevski 
disciplini.

SD Štefan Kovač Turnišče

ŠD IZZIV Pomurje 2015
ABC ŠPORTA Mladi Športnik
Že 4. šolsko leto, od meseca no-

vembra do meseca maja, poteka sedaj 
za otroke od 4. do 7. leta starosti, ABC 
ŠPORTA Mladi Športnik.

Lansko šolsko leto se je vadbe v 
Turnišču udeležilo 13 vadečih, v tem 
šolskem letu pa vadbo obiskuje 22 
otrok. 

ABC Športa - Mladi športnik je 
vadba, ki temelji predvsem na raz-
voju osnovnih motoričnih sposob-
nosti in na gibalnih spretnostih ter 
je prilagojena posameznim starost-
nim stopnjam, predznanju in količini 

vadbe. Poudarek je na vajah iz gim-
nastike, osnovne motorike, atletike 
in iger z žogo. Glavni namen splošne 
telesne vadbe je skozi igro in na za-
baven način razvijati motorične spo-
sobnosti ter približati šport otroku do 
take mere, da se bo tudi kasneje sam 
in zavestno ukvarjal s športom.

Varash open 2015
V mesecu juliju smo letos prvič or-

ganizirali teniški turnir “Varash open 
2015”. Turnir je potekal cel dan in 
se ga je udeležilo 8 igralcev. Največ 
teniškega znanja sta pokazala Tomis-
lav Vida iz Lendave in Drago Tompa 

iz Velike Polane. Drago je po razbur-
ljivem finalu tudi osvojil teniški turnir 
Varash open. Prispevek je bil objav-
ljen tudi v Vestniku.

Tabor Hura, prosti čas 2015
V času krompirjevih počitnic, od 

26. 10. do 30. 10., smo organizirali ta-
bor v sodelovanju z Zavodom Koušta. 
Tabora, ki je bil brezplačen za otroke 
iz občine Turnišče, se je udeležilo 
33 otrok. Sofinancirala sta ga Občina 
Turnišče in Zavod za šport PLANICA RS.

Izven naše občine:
Poletna nogometna šola in tabor 

ABC ŠPORTA 2015

V času poletnih počitnic smo or-
ganizirali že tradicionalno 8. poletno 
nogometno šolo, in sicer v Črenšovcih 
in Lendavi. V nepozabnem tednu, 
polnem smeha, dobre volje in igrivih 
treningov so se med vadečimi skovale 
nove prijateljske vezi. Premierno smo 
tudi organizirali tabor za otroke od 3. 
do 7. leta starosti, kjer je poleg igre bil 
v ospredju razvoj osnovnih motoričnih 
sposobnosti.

Tabora in poletne nogometne šole 
se je udeležilo več kot 25 otrok iz 
Občine Turnišče, zaradi tega upamo, 
da bo tudi domača lokalna skupnost 
v prihodnje ponovno podprla ta pro-
jekt in ga bomo lahko izvedli tudi v 
Turnišču.

Plavalna šola/plavalni tečaji:
“Zaplavaj z nami tudi ti.”
V času šolskih počitnic in čez leto 

organiziramo začetne in nadaljevalne 
plavalne tečaje. Vabimo vse, tako 
otroke kot malce starejše, da se nam 
pridružijo.

Več informacij email:
sd.izziv@gmail.com.

Delovanje Varaških šujstrov
KK Varaški šujstri je letošnje leto 

začel z udeležbo na dveh stojnicah v 
januarju. V februarju smo gostili po-
hodnike Valentinovega pohoda. Prav 
tako smo 21. 2. 2015 izvedli občni zbor 
društva, kjer smo potrdili poročilo 
o delu društva v preteklem letu ter 
sprejeli program dela za letos. Dne 
22. 3. 2015 smo organizirali pohod ob 
dnevu žena in materinskem dnevu v 
Dobrovniške gorice. Ko smo se malce 
okrepčali, smo izvedli srečelov z na-
gradami sponzorjev. Ob otvoritvi 
trgovine Jager smo se predstavili s 
starodobniki. V maju smo se udeležili 
13. rallya s starodobniki v Beltincih, 
zadnjo nedeljo v maju pa smo kole-
sarili k Copekovemu mlinu. Ob dnevu 
odprtih vrat Kovačeve domačije smo 
z našo ekipo sodelovali pri kuhanju 
bograča. V juniju smo se udeležili tudi 
kolesarjenja po »kupinarskih poteh« 
v Renkovcih. Konec junija smo, tako 

kot vsako leto, pripravili kolesarjenje 
po vaseh naše občine, ki poteka v 
spomin nekdanjim kolesarjem star-
odobnikov. Letos smo si v programu 
dela zadali nalogo izdelati nadstrešek 
za kmečki voz z orodjem ter za kole-
sarja. V poletnih mesecih smo tako 

postavili leseni nadstrešek na zele-
nici sredi vasi in pod streho postavili 
kmečki voz z orodjem, poleg pa tudi 
kolesarja, ki se »pela na senje«.

V začetku avgusta smo se udeležili 
prireditve z naslovom Vsi klačimo v 
Veliki Polani. Naša ekipa se je dne 
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16. 8. 2015 udeležila vaških iger v 
sklopu prireditve Turizem na Koušto. 
Konec avgusta pa smo s starodobniki 
kolesarili v Črenšovce na Jenamena 
rally. V soboto, 5. 9. 2015, smo se 
udeležili Lendavske trgatve in sode-
lovali v povorki. Starodobna kolesa 
smo postavili na ogled pri cerkvi, na 
41. srečanju prijateljev in poslušalcev 
Radia Ognjišče.

V soboto, 3. 10. 2015, smo se s star-
odobniki peljali na »lüpanje kukorce« 
v Nedelico, naslednji dan v nedeljo, 4. 
10. 2015, pa na Ferencovo senje. Kot 
vsako leto do sedaj, smo se tudi letos odpravili z avtobusom na Pohorje nabirat kostanj. Poleg nabiranja kostanjev 
smo se tudi lepo razgibali in zabavali, saj nas je spremljal tudi glasbenik Matej. Nabrane kostanje smo potem nasled-
njo nedeljo spekli na kostanjevem pikniku v Dobrovniških goricah, kamor smo kolesarili. V decembru pa je na vrsti še 
božično-novoletni pohod z baklami na relaciji Turnišče–Gomilica–Turnišče.

     Tajnica KK Varaški šujstri
Olga Rus

Vinogradniško-sadjarsko 
društvo Turnišče

Spoštovani bralci, vinogradnice in 
vinogradniki!

Po lanskem neugodnem vremenu 
za pridelavo grozdja in sadja smo v 
tem letu dočakali boljše, lahko rečemo 
idealno vreme.

Aktivnosti v letu 2015 smo začeli 
z občnim zborom društva, kjer smo 
določili program dela v letu 2015. V 
mesecu februarju smo izvedli strokov-
ni prikaz rezi sadnega drevja, v to smo 
vključili tudi predavanje o uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev v sadovn-
jaku, razstavo sadja (g. Anton Sep) 
ter domačih marmelad (ga. Marija Li-
trop). Vse navedeno smo izvedli pri 
družini Litrop v Renkovcih. Aktivnosti 
v tem mesecu smo nadaljevali z orga-
nizacijo strokovnega predavanja varne 
uporabe fitofarmacevtskih sredstev v 
sadovnjaku ter se udeležili 10. tek-
movanja za naziv najboljšega rezača 
našega vinorodnega okoliša. Tudi le-
tos je zmagal in si pridobil ta laskavi 
naziv naš član g. Slavko Gjerkeš iz Ne-
delice. Mesec marec je že tradiciona-

lno namenjen vinogradnikom, ki svoj 
pridelek izpostavijo kritičnemu oku-
su. Letos sta zaradi slabega letnika 
2014 bili izvedeni le dve ocenjevanji, 
in sicer za društva iz UE Murska  So-
bota  v Murski Soboti in za društva iz 
UE Lendava v Lendavi. Naši člani so 
se udeležili ocenjevanja v Lendavi in 
ob prinesenih 24 vzorcih dosegli spet 

najvišjo povprečno oceno, to je 17,90 
točk. Seveda je letos bilo ocenjenih 
bistveno manj vzorcev kot v preteklih 
letih, vendar so vina naših članov na 
skupnem ocenjevanju izstopala, kar 
je plod umnega dela naših vinograd-
nikov in zaveze društva k stalnem 
izobraževanju članov oz. občanov. 
Zavedamo pa se, da brez dodatnega 

stalnega izobraževanja ne moremo 
pričakovati, da se bo kvaliteta vina 
ohranjala iz leta v leto, še posebej v 
tako specifičnih letih kot je to bil let-
nik 2014. Letos tudi ni bilo organizira-
no ocenjevanje vin za naziv Prek-
murskega prvaka po skupni odločitvi 
Koordinacije društev Prekmurja. 
Razglasitev in podelitev priznanj vino-
gradnikom, ki so svoje vino prinesli 
na ocenjevanje, smo izvedli v mes-
ecu aprilu, na velikonočni ponedeljek, 
ko smo tudi obrezali potomko stare 
trte pred občinsko stavbo. V mesecu 
maju smo skrbno spremljali napre-
dek v vinogadu in sadovnjaku, saj 
smo zaradi slabih razmer v lanskem 
letu, bili nekoliko zaskrbljeni. Ampak 
naš strah je bil odveč, saj se je tako 
trta kot tudi sadno drevje primerno 
razvijalo in kazalo prve nastavke v 
obliki plodov. Tako smo proti koncu 

meseca izvedli še strokovni prikaz 
pletja vinske trte v vinogradu družine 
Tivadar v Lendavskih goricah. Ob stro-
kovni predstavitvi smo vinogradniki 
lahko izkoristili tudi prisotnost vo-
dilnega strokovnjaka s tega področja 
g. Romana Štabuca, ki je ob tem tudi 
spregovoril o najpogostejših napakah 
pri pletju vinske trte ter praktično pri-
kazal več načinov pletja.  V začetku 
meseca junija smo naše člane popel-
jali na celodnevno strokovno ekskurzi-
jo v Goriška brda, kjer smo si ogledali 
več primerov dobre prakse.

Naše aktivnosti so se nadaljevale 
v začetku meseca oktobra, ko smo 
sodelovali na Ferencovem senju s sto-
jnico, na kateri smo predstavili vina 
naših članov. V popoldanskem času 
smo opravili trgatev potomke stare 
trte pred občinsko stavbo. Oktober 
smo zaključili s kletarskim krožkom 

(prej kletarski večer), obiskal nas je 
g. Ernest Novak, ki je predstavil smer-
nice kletarjenja letnika 2015 in  novos-
ti na področju kletarskih evidenc. V 
novembru smo pripravili martinovan-
je v dvorani Občine Turnišče ter leto 
zaključili s popoldanskim izletom, ko 
smo člane popeljali na Ptuj, obiskali 
okoliške vinogradnike ter sadjarje. 

Na koncu zahvala vsem članom, ki 
ste s svojo aktivnostjo pripomogli k 
uresničitvi zastavljenih ciljev. Drugim 
društvom, ki so čez leto sodelovala 
ali pomagala pri naših aktivnostih, 
posebej bi izpostavil Društvo kmetic 
Turnišče in Ljudske pevke iz Turnišča. 
Zahvala pa gre tudi Zavodu Koušta ter 
Občini Turnišče za pomoč pri delovan-
ju društva kot tudi pri organizaciji pri-
reditev. 

Borut HORVAT
Predsednik VSD Turnišče

Miklavžev judo turnir
V nedeljo, 6. 12. 2015, je med 9. 

in 12. uro v telovadnici Osnovne šole 
Beltinci potekal Miklavžev judo turnir. 
Turnir so pripravili Judo klub Klima 
center Tratnjek Beltinci, Judo klub 
Štorkljice iz Murske Sobote,  Judo vrtec 
Moravske Toplice, Judo klub Turnišče 
in Judo klub Puconci. Udeležilo se ga 
je 105 otrok iz vseh navedenih klubov 
od letnika 2003 do letnika 2013. Mlajši 
tekmovalci in začetniki so se pomerili 
v sumo borbah in v premagovanju ovir 
na poligonu, starejši pa v judo borbah 
in v premagovanju ovir na poligonu. 
Vsi sodelujoči so dobili medalje; za 
nekatere je bila to prva medalja in bo 
imela v zbirki seveda posebno mesto. 
Ker je to Miklavžev turnir, je mlade ju-
doiste obiskal Miklavž in jih obdaril.

Da je vse teklo gladko, so kakor 
vedno, poskrbeli trenerji in vodstva 
klubov. Ob tej priložnosti se jim v svo-
jem imenu ter v imenu vseh staršev 
iskreno zahvaljujem za dobro orga-
nizacijo. Prav tako gre zahvala za do-
bro delo preko celega leta, saj tisti, 
ki spremljamo otroke vemo, da dobri 
rezultati ne izostajajo.

Dodajam rezultate mla-
dih judoistov iz Turnišča.

JUDO BORBE IN POLIGON:
Brina ZVER, 3. mesto, 
Tim KOREN, 2. mesto, 
Aljaž SMODIŠ, 2. mesto, 
Bor ZVER, 3. mesto, 
Ana BALAŽIC, 3. mesto.

Vesele praznike vsem, 
mladim borcem pa še ve-
liko uspehov tudi v novem 
letu!

Tekst: Tina Zver-Vlaj
Foto: Niko Janković
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Kakšen je namen energetske izkaznice 
 

Lastniki nepremičnin lahko vidijo energetsko učinkovitost svoje stavbe in se seznanijo z ukrepi, kako izboljšati izkoristek 
dovedene energije in s tem posledično znižati stroške. Kupci oz. najemojemalci dobijo neodvisno strokovno oceno o energetski 
učinkovitosti stavbe in s tem lažjo odločitev pri nakupu ali najemu. Država lahko ustvari podroben pregled nad energetsko 
učinkovitostjo stavb v Sloveniji, ki bo omogočil ukrepe za boljši izkoristek energije v prihodnosti. 

 

 

 

E N E R G E T S K A  I Z K A Z N I C A 
 

 

 

                            IZDELOVALEC : 

                            DAING, d.o.o. 
               Krožna ulica 5, 9231 Beltinci 
 ANTON DRAŠKOVIČ, univ. dipl. 

      

KONTAKT: 
MOBITEL: 041-795-142 
EL.NASLOV: anton.draskovic@gmail.com 

FITNES FITKO
Ponedeljek

17.00 – 22.00

Torek
8.00 – 11.00 in 17.00 – 22.00

Sreda
17.00 – 22.00

Četrtek
8.00 – 11.00 in 17.00 – 22.00

Petek
17.00 – 22.00

Sobota
8.00 – 12.00

KNJIŽNICA TURNIŠČE

Ponedeljek
9.00 – 17.00

Sreda
9.00 – 17.00

Petek
7.00 – 15.00

Vabljeni, da razmigate
telo in možgane
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Bliža se najlepši čas v letu!
Čas, ko se spominjamo preteklosti in

pričakujemo prihodnost.
Čas, ko se želja po sreči, zdravju in uspehu

seli iz srca v srce.
Naj se vam uresničijo sanje, udejanijo želje in

izpolnijo vsa pričakovanja.

Vesel božič in srečno 2016!

Županja Občine Turnišče
z Občinsko upravo in

Občinskim svetom


