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POGLED NAZAJ

OSNOVNA ŠOLA

JAVNA RAZSVETLJAVA IN OPTIČNO 
OMREŽJE NEDELICA

FITNES CENTER TURNIŠČE
Pri Osnovni šoli Turnišče je zaradi izliva vode v pritličnih 
prostorih bilo potrebno zamenjati vodovodne cevi. Soča-
sno je Javno podjetje Varaš preuredilo kanalizacijsko in vo-
dovodno omrežje na dvorišču pred vhodom pri telovadnici 
osnovne šole. Za optimalnejšo rešitev so se speljale nove 
kanalizacijske in vodovodne poti, vgradnja potrebnih jaš-
kov in premestitev hidranta. Po končanem delu bo površi-
na posega tudi asfaltirana.

V začetku meseca marca so se pričeli izkopi v vasi Nedeli-
ca, ki potekajo na desni strani ob javni poti JP 930961. Na-
men izkopov  je postavitev nove javne razsvetljave, katero 
izvaja Javno podjetje Varaš d.o.o. skupaj s podjetjem Ste-
gram, Denis Gjerkeš s.p.. Izkop in položitev infrastrukture 
za možnost priklopa na optično omrežje s strani podjetja 
Telemach pa izvaja podjetje Protig d.o.o. Izkopi so potekali 
od oddajnika v Nedelici skozi zaselka »Farkašovci«, do hi-
šne številke 53. Za postavitev nove javne razsvetljave je na 
omenjeni razdalji načrtovanih 22 stojnih mest, ki se bodo v 
naslednji fazi nadaljevale vse do kolesarske steze. Postavi-
tev kandelabrov bo potekala postopoma, najprej v zaselku 
»Farkašovci«. Za potrebe izkopov je bila vzpostavljena del-
na zapora cestišča.

Dne 26. 1. 2021 so se pričela gradbena dela na projektu 
»Fitnes center Turnišče«. Gradbena dela potekajo v zgradbi 
bivših poslovnih prostorov Rodovite. Izvaja se rekonstruk-
cija objekta v spodnjem delu in prilagoditev prostora za 
potrebe fitnesa. Preurejen je tudi nov vhod do objekta in 
nadstrešek. Speljane so bile nove potrebne inštalacije, pre-
zračevanja, vdelane garderobe in sanitarije za potrebe izva-
janja dejavnosti. Po opravljenih delih se bo fitnes oprema 
selila iz stare lokacije (Večnamenski center), kjer se bosta 
vzpostavila 2 oddelka vrtca.
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OBVESTILA

KOLESARSKI KLUB VARAŠKI ŠUJSTRI NASAD NA MLADINSKI ULICI 

CENTER ZA SOCIALNO DELO POMURJE

Spoštovane članice in člani Kolesarskega kluba Varaški šujstri.

Leto je naokrog, zato se bomo morali člani 
kluba zbrati na občnem zboru društva. Zara-
di trenutnih epidemioloških razmer nam je to 
zaenkrat onemogočeno. Čim se bodo razmere 
izboljšale, se dobimo na občnem zboru.

Tokrat vas na kratko seznanjamo z delom v preteklem letu 
in s programom v tekočem letu. Lansko leto smo kljub tež-
kim časom izvedli predvidene projekte. Nekatere, ki jih ni bilo 
možno izvesti, smo nadomestili z drugimi. V glavnem je bil 
predviden program izveden v celoti, ob tem pa smo dodali še 
nekaj novih vsebin. Podrobnosti boste izvedeli iz poročila, ki 
ga bom pripravil do občnega zbora. 

Za tekoče leto smo se s projekti prijavili na Javni razpis za so-
financiranje programov in projektov. Progam projektov sta 
potrdila upravni in nadzorni odbor. 

V lanskem letu smo se s pisno čestitko spomnili članov, ki so 
praznovali življenjske jubileje (za 50,  60, 70 in celo za 80-letne 
jubileje). Žal smo nekatere člane nehote izpustili, ker za njih 
nismo imeli vseh podatkov. Vam, ki čestitke niste prejeli, se 
opravičujemo. Spomnimo pa se tudi naših nedavno premi-
nulih članov. Njihovim svojcem izražamo pisno sožalje in jim 
namenimo majhen prispevek v dobrodelne namene.

Prvo srečanje v letošnjem letu bo, poleg občnega zbora, po-
hod v bližnje in oddaljene gorice, ko nam bodo razmere to 
omogočale. Predvidoma meseca aprila ali maja.

Veselimo se skorajšnjega srečanja in druženja.   

Predsednik KK

Varaški šujstri

Na pobudo prebivalcev Mladinske ulice je Krajevna skup-
nost Turnišče pri nabavi prispevala 6 sadik sliv. Domačin 
Alojz Lebar je iz lastne vzgoje sadik prispeval 6 vinogradni-
ških breskev. Med zasajeni nasad so prostovoljci iz Mladin-
ske ulice, 8. marca, opravili vsa dela v lastni režiji.

V tej št. izdaje vam na kratko predstavljamo pravico DE-
NARNA SOCIALNA POMOČ, ki jo lahko uveljavljate na cen-
tru za socialno delo (v nadaljevanju CSD). V naslednji št. 
izdaje sledi objava o pravici do varstvenega dodatka.

Denarna socialna pomoč je pravica iz javnih sredstev ter je 
namenjena osebam, ki si materialne varnosti ne morejo zago-
toviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati, za za-
dovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omo-
goča preživetje. Uveljavljate jo lahko, če dohodek na osebo ne 
dosega meje dohodkov (za samsko osebo, delovno neaktivno 
je trenutno minimalni dohodek 402,18 eur), ter ste: 

- državljan Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) s 
stalnim prebivališčem v RS ali

- tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje in s stalnim 
prebivališčem v RS ali

- oseba z priznano mednarodno zaščito in njegovi dru-
žinski člani, ki so na podlagi pravice do združitve dru-
žine pridobili dovoljenje za prebivanje v RS in imajo 
prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče v RS 
ali

- oseba, ki lahko uveljavlja denarno socialno pomoč 
na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo RS.

Dodeli se kot pomoč za vso družino. Višina je odvisna 
od višine dohodkov, ki jih posameznik ali družina pre-
jema, števila družinskih članov, premoženja, prihran-
kov ter zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja 
krivdnega razloga. Ne glede na to, pa oseba ali družina 
ni upravičena do denarne socialne pomoči, če premo-
ženje dosega ali presega višino 48 osnovnih zneskov 
minimalnega dohodka (19.304,64 eur) ali, če je oseba 
ali družina lastnik nepremičnine, v kateri biva in njena 
vrednost presega 120.000,00 eur. Do pravice do kritja 
prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje in 
pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdra-
vstvenih storitev so upravičene osebe, ki izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči in niso 
zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zako-
nom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Za čas veljav-
nosti pravice vam bo vaša zavarovalna polica, mirovala 
(niste dolžni plačevati premij). 
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PREDSTAVITEV KRIZNEGA CENTRA ZA MLADE 
Krizni center za mlade je enota Centra za socialno delo Po-
murje in je pričel z delovanjem 3. 11. 2003. Je regijsko or-
ganiziran center, ki pokriva 4 upravne enote, in sicer Len-
davo, Ljutomer, Gornjo Radgono in Mursko Soboto.

Po 17 letih delovanja smo se preselili na novo lokacijo, se-
daj se nahajamo na Prešernovi ulici 12 v Murski Soboti, v 
naši neposredni bližini je vrtec Urška in OŠ II. Krizni center 
je odprt 24 ur dnevno in vse dni v letu – tudi ob nedeljah 
in praznikih.

Dovolite, da se vam na kratko predstavimo ali morebiti 
samo  osvežimo spomin - kdo smo in kaj počnemo.

V KCM je zaposlenih 5 strokovnih delavcev, ki smo različnih 
izobrazbenih profilov (sociologinja, socialne delavke,..) 
delamo izmensko, tako, da so nameščeni otroci in mla-
dostniki deležni strokovne podpore ob vsakem delu dne-
va, tudi med vikendi in prazniki. Delo je zastavljeno tako, 
da smo na voljo nameščenim otrokom kot tudi njihovim 
staršem, skrbnikom – na voljo smo za pogovore, razbre-
menjevanje osebnih stisk in občutkov odgovornosti, brez 
vrednotenja in etiketiranja.

Namen in cilj delovanja KCM je usmerjen predvsem v po-
moč otrokom in mladostnikom v starosti med 6. in 18. le-
tom (hiša je namenjena šoloobveznim otrokom), ki zaradi 
osebne stiske ali težav, ki spremljajo odraščanje, najdejo 
rešitev v umiku pred nevzdržnimi razmerami, bodisi doma, 
v okolju ali pred vrstniki. V Kriznem centru za mlade imajo 
otroci in mladostniki dostop do ustreznih informacij o mo-
žnostih za razreševanje svojih stisk ter možnost in pravico, 
da se samostojno odločajo za katerokoli od ponujenih re-
šitev. Pri našem delu izhajamo iz Konvencije o otrokovih 
pravicah in otroku glede na njegovo zrelost in sposobnost 
dopuščamo možnost sodelovanja in odločanja, prav tako 
je za naše delo pomemben Družinski zakonik.

V Krizni center za mlade lahko pride otrok ali mladostnik 
sam - po nasvetu in usmeritvi druge osebe (pomembno je, 
da se prostovoljno odloči ali bo ostal v KCM in, da sam za-
čuti potrebo po pomoči), po Družinskem zakoniku pa lahko 
bivanje predlaga matični CSD, ki poda predlog o ustreznosti 
začasnega umika iz matičnega okolja na pristojno sodišče, 
ki potem odloča o tem predlogu in namestitvi v našo hišo.

 V Kriznem centru za mlade lahko ostane otrok ali mlado-
stnik 21 dni. V tem času skupaj z njim, s starši in pristojni-
mi službami, iščemo zanj najustreznejšo rešitev. Intenziv-
no delamo z vso matično družino oziroma vključimo vse 
pomembne deležnike iz otrokove oziroma mladostnikove 
socialne mreže, ki lahko bistveno pripomorejo k razreše-
vanju stisk in težav. 

Otrokom in mladostnikom nudimo 24-urno varnost in os-
krbo. Otroci in mladostniki ter njihovi starši lahko pridejo 
tudi samo na pogovor.

KAM PO INFORMACIJE? Vlogo lahko dobite na CSD, v knji-
garnah ali pa si jo natisnete s spletne strani Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti www.
mddsz.gov.si ali na spletni strani eUprava https://e-upra-
va.gov.si  Vlogo lahko vložite na CSD osebno ali po pošti. 

Otroci in mladostniki so deležni prve socialne pomo-
či, osebne pomoči (urejanje, vodenje in svetovanje) in 
oskrbe.

Bivanje in oskrba v KCM je za nastanjene brezplačna.

Ob prihodu otroka ali mladostnika opravimo z njim spre-
jemni razgovor, ki je namenjen informiranju obeh strani 
(mladostnika ali otroka ter strokovnega delavca v KCM) o 
težavi, o pričakovanjih, na prvem pogovoru otrok ali mla-
dostnik predstavi svojo stisko in pričakovanja od KCM. 

Strokovni delavec pa mu predstavi možne oblike pomoči, 
predstavi mu življenje v KCM in hišni red. Na podlagi vsega 
navedenega se otrok oz. mladostnik odloči, ali bo ostal v 
KCM, v primeru, ko sam poišče varen prostor. V primeru, 
ko sodišče sledi predlogu matičnega CSD, da je v danem 
trenutku za otroka najbolje umik iz matičnega okolja - se 
otroka oz. mladostnika namesti v KCM – ne glede na nje-
govo željo.

Prvi pogovor je namenjen predvsem razbremenitvi otroka 
ali mladostnika, možno pa je, da že naredimo individualni 
načrt obravnave otroka oz. mladostnika.

Pri našem delu je nujno potrebno vključiti otrokove starše 
in druge ustanove, v katere je le-ta vključen in mu lahko 
zagotovijo pomoč. O prihodu mladostnika, ki sam poišče 
pomoč pri nas najkasneje v  24 urah obvestimo starše  o 
namestitvi, saj se zavedamo, da vsak starš skrbi za lastne-
ga otroka. 

Za dodatne informacije se lahko oglasite osebno na CSD 
ali kontaktirate pristojno enoto vašega CSD, oziroma pri-
dobite dodatne informacije na spletni strani: www.mddsz.
gov.si, https://e-uprava.gov.si.

Pripravila strokovna delavka CSD Pomurje:  
Alenka Mužinčič Zver, mag.upr.ved
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Celotna obravnava otroka ali mladostnika v KCM je na-
menjena postavitvi temeljev za reševanje nastale stiske in 
oblikovanju mreže pomoči družini. Pri svetovanju družini 
poskušamo izboljšati narušene odnose in družino usme-
riti v ustanove, ki jim lahko nudijo nadaljnjo pomoč (CSD, 
Dispanzer za psihohigieno otrok in mladostnikov, …) 

Življenje v KCM je vedno načrtovano skupaj z mladimi. 
Mladi redno obiskujejo osnovno šolo ali srednjo šolo in so 
vključeni v vse aktivnosti, ki so jih prej obiskovali, tako, da 
ne izgubijo stika s svojo socialno mrežo.

V načrtovani čas sodi:
- delo in priprava na šolo,
- svetovalni pogovori in delo na težavi, 
- družabni del (razne delavnice, socialne igre,…)

Nameščeni – po svojih sposobnostih, morajo skrbeti zase, 
za osebno higieno, za šolsko delo, sodelovati pri opravilih, 
ki se tičejo gospodinjstva (čiščenje in pospravljanje). Sku-
paj živimo kot družina, kjer vsakdo prevzame svoj del od-
govornosti. S tem mladi pridobivajo nove delovne navade, 

pozitivne vzorce vedenja, občutek odgovornosti, skrbi za 
drugega, pripadnost, hkrati pa mu takšne aktivnosti omo-
gočajo samopotrditev, deležni so pozitivnih izkušenj v od-
nosih z drugimi in si izboljšajo svojo samopodobo.

V okviru KCM so možne tudi kratkotrajne interventne na-
mestitve.

Ob tem delu pa se veselimo sodelovanj s šolami in svetoval-
nimi službami. Z veseljem se odzovemo vabilom na skupne 
sestanke na šolah, kjer so prisotni bodisi učenci in svetoval-
ne delavke oz. delavci ali pa starši in razredniki. Veselimo se 
tudi vabila na razredne ure, kjer mladostnikom oz. učencem 
predstavimo našo hišo in dejavnosti v njej.

Dosegljivi smo na telefonski številki 02/534-85-82 ali na 
kcm.csdpomur@gov.si, na voljo smo otrokom, mladostni-
kom in staršem, skrbnikom, ki se želijo pogovoriti, potre-
bujejo sogovornika, ki jim bo prisluhnil, iščejo nasvet ali 
informacijo. 

Pripravila vodja KCM
Simona N. Bokan, univ. dipl.soc.del.

POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBČINI 
TURNIŠČE 

CEPLJENJE PROTI COVID-19

Storitev pomoč na domu v občini Turnišče izvaja Dom sta-
rejših 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. 

Spoštovani občani, obveščamo vas, da Zdravstvena po-
staja Turnišče zbirana prijave za cepljenje proti COVID-19. 
Naročila sprejemajo v delavnem času ordinacije Mihaele 
Flac Lisjak, dr. med., na telefon 02 578 94 00. Občane pro-
simo, da se naročajo pri osebnem zdravniku.

Kolesarsko pohodniško društvo Pedal Gomilica planira ob ugodnih epidemioloških pogojih pohod ob Materinskem dne-
vu in pomoč oz. sodelovanje pri kresovanju na vasi.

DOGODKI

Informacije za Varaški list posredujte na tel.: (02) 572 22 24 ali na e-naslov: info@turnisce.si.
Izdajatelj: Občina Turnišče; Fotografije: KCM Pomurje, Občina Turnišče; Naklada 1000 izvodov; Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga 
vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno.

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!

Želimo vam srečne 
in vesele velikonočne 

praznike.

Župan občine Turnišče z 
Občinsko upravo in 
Občinskim svetom


