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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 29. Na zadnji šolski dan so pripravili prireditev namesto 
valete, kjer so prejeli priznanja za svoje dosežke. Župan Občine Turnišče, Borut Horvat, je najuspešnejšim učencem 
podelil Županovo petico. Županove petice so prejeli Timea Apatič, Lina Jerebic, Ivana Krpan in Maj Pintarič. Ob tem jim 
je zaželel uspešno nadaljevanje šolanja na izbranih srednjih šolah.

28 otrok zapušča varno zavetje turniškega vrtca, ki jim je bil prostor in okolje, kjer so 
si pridobivali prve izkušnje s sovrstniki in odraslimi. Skozi igro in učenje pa postajali 
bogatejši za nova spoznanja, znanja, izkušnje in sposobnosti. Bodočim prvošolcem 
želimo, da bi bili dobri v šoli in odlični v življenju.
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OBVESTILA
PRIČETEK GRADNJE KOLESARSKE 
STEZE V RENKOVCIH.
V ponedeljek, 15. 6. 2020 so se 
pričela gradbena dela za izgradnjo 
kolesarske steze v Renkovcih ob 
državni cesti R2-439/1301. Gradnja 
steza bo v dolžini 743 m in širini 2,5 
m. Urejen bo obcestni jarek med 
kolesarsko stezo in državno cesto 
ter več dostopov do kmetijskih 
površin iz državne ceste. Na novo 
bo urejeno križišče med lokalno in 
državno cesto. Prometna signalizacija in označbe bodo na novo prilagojene vozni situaciji. Za izvedbo del je bilo na 
podlagi javnega naročila izbrano podjetje Nograd, d.o.o., kot najugodnejši ponudnik. Z normalnimi pogoji dela bo izgradnja 
kolesarske steze potekala dva meseca.

DNEVNI CENTER ZA STAREJŠE V TURNIŠČU -  Za prijave in dodatne informacije o izvajanju programa dnevnega varstva 
se lahko obrnete na socialno službo Doma starejših Rakičan, vsak delovni dan med 11. in 13. uro na tel. št. 02 532 16 
30 ali preko e-naslova dom.rakican@siol.net. 

POMOČ NA DOMU V OBČINI TURNIŠČE  - Storitev pomoč na domu v občini Turnišče izvaja Dom starejših Lendava. Za 
vse informacije glede storitve se lahko obrnete na koordinatorko za pomoč na domu go. Darjo Varga, na tel. št.  059 253 
167, 02 578 12 36 ali na e-naslov darja.varga@dslendava.si.

2. POSEGI NA JAVNO POVRŠINO - CESTO
Opazili smo, da se na javno površino - cesto, nasipava odpadni gradbeni material. 
Posegi na javne površine, brez soglasja upravljavca ceste, so strogo prepovedani. 
Kršitelja za ta prekršek se kaznuje z globo 1000 eurov.

V IZOGIB TEŽAVAM IN NEPOTREBNIM ZAPLETOM, 
VAS POZIVAMO K UPOŠTEVANJU OPOZORILA. 

                                                                                                                Medobčinska inšpektorica
                                                                                                                         Alenka Maroša l.r.  

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN

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

1. VANDALIZEM NA POVRŠINAH 
ŠOLSKEGA IGRIŠČA
Pri Osnovni šoli v Turnišču so urejena športna 
igrišča, ki v dopoldanskem času služijo 
otrokom osnovne šole, v popoldanskem času 
pa je odprto in dostopno vsem obiskovalcem. 
Z vzglednim vzdrževanjem teh površin se 
upravljavec trudi, da bi se obiskovalci igrišč 
počutili prijetno in varno.
V zadnjem času se na športnih in zelenih  
površinah dogajajo neodgovorna in 
kazniva dejanja. Nekateri občani se vozijo 
s štirikolesniki in drugimi motornimi vozili 
po zelenici in po lešu na atletski stezi. S tem 
ogrožajo druge obiskovalce in vplivajo na višje 
stroške vzdrževanja igrišč.
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 » Sobota, 4. 7. 2020, od 10.00 naprej – igrišče v Turnišču; Ulični turnir; organizator: NK Turnišče.

 » Nedelja, 5. 7. 2020, od 10.00 naprej – igrišče v Nedelici; Ulični turnir; organizator: NK Nedelica.

 » Nedelja, 5. 7. 2020, ob 16.00 - start s kolesi izpred Občinske zgradbe – Vsi na kolo za zdravo telo; organizator: KK 
Varaški šujstri.

 » Sobota, 18. 7. 2020, od 14.00 naprej – šolsko igrišče; Švicanje; organizator: Klub mladih Turnišče.

 » Nedelja 26. 7. 2020, ob 12.30 - start s kolesi izpred Občinske zgradbe, Druženje pri Copekovem mlinu; organizator: KK 
Varaški šujstri.

 » Četrtek, 30. 7. 2020, od 15.00 naprej – Polanščekova domačija; Otvoritev igrišča za kegljanje s kroglo na vrvici; 
organizator DU Turnišče.

ŠVICANJE 2020
Klub mladih Turnišče 
letos že petnajsto leto 
pripravlja Festival športa, 
ustvarjalnosti in mladinske 
kulture Švicanje 2020, ki 
bo predvidoma potekalo 

v soboto, 18. julija. Prireditev bo izvedena zgolj v 
primeru, da se epidemiološka slika koronavirusa 
ne bo poslabšala in da zakonodaja ne bo omejevala 
organizacije prireditve. Slednje bo znano šele zadnji 
teden pred predvidenim dogodkom.

Vabljeni vsi občani,
da zašvicamo skupaj!

VSI NA KOLO ZA ZDRAVO TELO
Kolesarski klub Varaški šujstri 
organizira v nedeljo, 5. julija 
2020, prireditev pod nazivom 
VSI NA KOLO ZA ZDRAVO 
TELO. Kolesarili bomo po 
vaseh Občine Turnišče in Velika 
Polana. Start s kolesi bo ob 16. 

uri izpred Občinske zgradbe v Turnišču. Peljali se bomo 
skozi Turnišče v Nedelico in  proti Brezovici do Gasilskega 
doma, po krajšem postanku zavijemo desno po vaški 
cesti do “Vučij jam” na cesto Polana-Gomilica. Po 
kolesarski stezi se zapeljemo do Vaško-gasilskega doma 
Gomilica, kjer bo tudi krajši postanek. Pot nadaljujemo 
po kolesarski stezi v Turnišče, kjer bo pri Nogometnem 
igrišču zaključek s pogostitvijo. Med potjo se bomo 
ustavili na pokopališču v Turnišču in Nedelici, kjer bomo prižgali sveče na grobove preminulih naših članov kolesarjev.

DRUŽENJE PRI COPEKOVEM MLINU
Kolesarski klub Varaški šujstri pripravlja v nedeljo, 26. julija 2020, družabno srečanje članov pri Lovski koči v Malo 
Polanskem gozdu. Zbirališče bo pri občinski zgradbi v Turnišču ob 12.30 uri. S kolesi se bomo zapeljali proti Nedelici po 
desni strani avtoceste po gozdni cesti skozi Malo Polanski gozd do Copekovega mlina v Mali Polani. Ogledali si bomo 
Copekov mlin z okolico in pri lovski koči Lovske družine Polana, pripravili družabno srečanje.
V sredini meseca julija bomo izvedli izredni občni zbor društva, za datum se bomo dogovorili na prvi prireditvi v juliju.

Upravni odbor 
KK Varaški šujstri

DOGAJANJA V MESECU JULIJU
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Izdajatelj: Občina Turnišče; Fotografije: arhiv Občine Turnišče, Medobčinski inšpektorat; Naklada 1000 izvodov; Varaški list Občine 
Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno. 
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Informacije za Varaški list lahko posredujete na tel.: 02-572 22 24 ali na e-naslov: info@turnisce.si.

ODPIRALNI ČAS KRAJEVNE KNJIŽNICE TURNIŠČE
Obvestilo vsem bralkam in bralcem!

Zaradi letnega dopusta bo knjižnica zaprta v
torek, 21. julija, in v četrtek, 23. julija.

Prosimo za razumevanje
Občinska uprava.

Dne 12. junija je naš občan Andreas Sarjaš prejel nagrado 
Pomurske akademije znanosti in umetnosti – Pomurska 
raziskovalna naloga za najboljše pomursko delo s 
področja naravoslovja in tehnike  za leto 2019 z naslovom 
Razvoj in numerična analiza kondenzatorja v procesu 
zamrzovalnega sušenja. 

Čestitamo.


