
V okviru prazničnega vzdušja in prihajajočih praznikov je 
Kolesarsko pohodniško društvo Pedal Gomilica postavilo 
adventni venec in jasli pri kapelici svete Ane. Za darovano 
božično drevo pri jaslih se zahvaljujejo gospe Ivanki in 
gospodu Štefanu Vitezu, gospodu Mateju Ošlaju za pomoč 
pri električnih opravilih, ter vsem, ki so jim kakorkoli 
priskočili na pomoč. 
Hkrati sporočajo, da zaradi trenutne situacije, 
Valentinovega pohoda ne bodo izvedli.
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POGLED NAZAJ

Kolesarsko pohodniško društvo 
Pedal Gomilica

Božične okrasitve po občini

20% POPUST PRI CENI STORITVE STERILIZACIJE
NA VSEH VETERINARSKIH AMBULANTAH V POMURJU 

DOLŽNOST! Dolžnost lastnikov živali je, da preprečijo nekontrolirano razmnoževanje: 
“Skrbnik hišnih živali mora z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali preprečiti rojstvo 
nezaželenih živali.” (11. člen Zakona o zaščiti živali)
KUPON ODREŽITE, IZPOLNITE IN PRINESITE S SEBOJ NA POSTAJO. 

P O S K R B I T E  Z A  Ž I VA L I
V  M R Z L I H  D N E H  I N  N O Č E H

Poskrbite za njihovo toplo in varno zavetje
Lesene hiške, dobro izolirane in postlane s slamo.

ZA VSE ŽIVALI NI DOVOLJ DOMOV ZATO STERILIZIRAJ/KASTRIRAJ!
Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, obenem pa ni več problema kam z mladiči.

Ko je premrzlo, jim poiščimo zavetje v notranjih prostorih (hodniki, garaže).
NASTAVITE J IM HRANO

Redno nastavljajte svežo vodo. Za mačke in pse brikete, ki ne zmrznejo. Za ptice zrnje, ki jim bo pomagalo preživeti zimo.

 Turnišče

 Renkovci Nedelica

 Gomilica



IZVOD ZA VETERINARSKO POSTAJO

AKCIJA
S / K

2021/I.

IZVOD ZA DRUŠTVO

PODATKI O LASTNIKU ŽIVALI (vpišite):

Ime in Priimek:

Naslov:

Občina:

Tel. št. / e-pošta:

Pes (vpišite število pri posameznem spolu): Ž M 

Mačka (vpišite število pri posameznem spolu):      Ž      M  

P O M E M B N O !
Z enim kuponom lahko popust uveljavite za več živali.

Pred sterilizacijo oz. kastracijo mora biti vaša žival zdrava in razglistena!
Po zaključku akcije bomo izžrebali 5 nagrajencev, katerim bomo podelili nagrade!

Izdajatelj: Občina Turnišče; Fotografije: KPD Pedala Gomilica, Občina Turnišče, Društvo za zaščito živali Pomurja; Naklada 1000 izvodov; Varaški 
list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno.

Informacije za Varaški list posredujte na tel.: (02) 572 22 24 ali na e-naslov: info@turnisce.si.

Dnevno varstvo v dnevnih centrih je ena 
izmed alternativnih oblik institucionalne 
oskrbe starejših, ki je v zahodnoevropskih 
družbah dobro razvita, medtem ko jo 
vzhodnoevropske države intenzivno 
uvajajo šele v zadnjem desetletju. Je 
oblika varstva, v katero se vključijo 

starejše osebe, ki zaradi posebnih potreb potrebujejo 
pomoč in delno oskrbo. Ta dejavnost pomembno 
dopolnjuje in razbremenjuje družinsko oskrbo, ter 
podaljšuje bivanje ljudi v domačem okolju. 
Na nek način lahko povemo, da je dnevno varstvo 
zmagovalna kombinacija za vse, saj starejši ostanejo v 
domačem okolju, njihovi sorodniki imajo v času njihove 
odsotnosti zagotovljeno varstvo za svoje starše, lokalna 
skupnost pa svojim občanom ponudi storitev, ki je za 
njih cenejša in dostopnejša, predvsem pa so starejši 

med svojimi vrstniki, poskrbljeno je za njihovo aktivnost, 
vključevanje v družbo in razvijanje socialne mreže.
Dnevni center zadovoljuje potrebe tudi vseh tistih, ki so 
starejši od 65 let, ki živijo doma in že težko skrbijo zase, 
jim hišna opravila vzamejo preveč moči in energije in 
želijo nekaj ur dnevno preživeti v družbi, zagotovljena pa 
jim je tudi prehrana. Storitev se zagotavlja od jutranjih ur 
pa do poznega popoldneva, po navadi od 6.30 do 16.30. 
Uporabnikom dnevnega varstva je tako zagotovljena 
prehrana (zajtrk, kosilo in popoldanska malica), program 
dnevnih aktivnosti prilagojen potrebam in željam 
skupine in posameznika (skupinska telovadba, prebiranje 
literature in dnevnih časopisov, spominske in razvedrilne 
igre, ročna dela, pogovorne teme, vrtičkanje…), dnevni 
počitek, socialna integracija, osnovna socialna in 
zdravstvena oskrba, vključitev v skupine za samopomoč.
Dom starejših Rakičan tako objavlja

POMOČ DRUŽINI 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 gospo Darjo Varga, 
na tel. št.  059 253 167, 02 578 12 36 ali 
na e-naslov darja.varga@dslendava.
si. 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
DRUŠTEV
Javni razpis za sofinanciranje 
programov in projektov društev v 
Občini Turnišče, ki jih bo v letu 2021 
sofinancirala Občina Turnišče, bo 
objavljen predvidoma v mesecu 
februarju. Objava bo na spletni strani 
www.turnisce.si in na oglasni deski. 

CEPLJENJE PROTI COVID-19

Spoštovani občani, Zdravstvena 
postaja Turnišče vas obvešča, da 
zbirajo prijave za cepljenje proti 
COVID-19. Naročila sprejemajo v 
delavnem času ordinacije na telefon 
02 578 94 00.

P O Z I V
vsem občanom, ki so zainteresirani za vključitev v storitev 
dnevnega varstva, da svoje prijave sporočijo do konca 
meseca februarja 2021, pisno na naslov: Dom starejših 
Rakičan, Ul. Dr. Vrbnjaka 1, Rakičan 9000 Murska Sobota 
ali v obliki elektronskega sporočila dom.rakican@siol.net 
ali na telefonsko številko tajništva 059 234 990 (gospa Anka 
Osterc). Prijave se zbirajo tudi na Občini Turnišče v pisarni 
Pomoč društvom in občanom na tel. št. 02 572 22 24 ali 
e-naslov info@turnisce.si.

Direktor
Zoran HOBLAJ

POZIV OBČANOM ZA VKLJUČITEV V SOCIALNO VARSTVENO STORITEV  
DNEVNO VARSTVO STAREJŠIH V DNEVNEM CENTRU TURNIŠČE

OBVESTILA


