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POLETNA NAMIZNOTENIŠKA LIGA TURNIŠČE

VARASH OPEN 2021

KRVODAJALSKA AKCIJA V TURNIŠČU

V gibalnem centru ŠD IZZIV Pomurje je meseca julija 
potekala namiznoteniška liga. V ligi je sodelovalo 12 
igralcev. Po 11 odigranih krogih je največ zmag dosegel 
Fotivec Damir.

Končna lestvica:
1. mesto: Fotivec Damir
2. mesto: Žižek Karel
3. mesto: Žalig Franc
4. mesto: Zver Marjan

V soboto, 24. julija, je na teniškem igrišču v Turnišču 
potekal tradicionalni teniški turnir "VARASH OPEN 
2021". Na turnirju je sodelovalo 8 najboljših igralcev 
teniške lige. 

Že 5. zapored je zmagovalec postal Lebar Janez, ki je v 
finalu premagal Dejan Horvata.

V dvorani Občine Turnišče je bila 13. avgusta izvedena 
šesta krvodajalska akcija, ki jo je organizirala Krajevna 
organizacija Rdečega križa Turnišče, v sodelovanju 
z Transfuzijsko medicino UKC Maribor in Območnim 
združenjem Rdečega križa Lendava.

Kljub strogim epidemiološkim ukrepom zaradi korona 
virusa je bila krvodajalska akcija uspešna. Udeležilo se 
je je 69 krvodajalcev, med njimi tudi kar nekaj takih, ki 
so kri darovali prvič.

Za humano dejanje se zahvaljujemo vsem krvodajalcem.

HVALA, KER ZARADI VAS ŽIVLJENJE TEČE DALJE.

KORK Turnišče

POGLED NAZAJ
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MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE OB 
ZDRAVI KULINARIKI
V času pandemije se nas je veliko začelo še bolje 
zavedati, kako zelo družabna smo človeška bitja. Ne 
samo, da je bilo manj stikov na relaciji vsakodnevne 
rutine, manjkati nam je začelo marsikaj kar smo jemali 
za samoumevno. Od druženja ob kavi, do radosti na 
kulturnem ali športnem dogodku ali izobraževalnih 
aktivnosti vseh vrst. 

Morda so tudi zato bile delavnice v sklopu projekta 
Občine Turnišče Skrbna skupnost za skupen razvoj, 
tako posebne, smiselne in dobrodošle. Kulinarične 
delavnice z izobraževalno noto je izvajal partner v 
projektu Ekokultura Lendava in sicer po tri v juliju na 

DOGAJANJE V DRUŠTVU KMETIC
Za Društvo kmetic sta bila meseca julij in avgust precej 
delovna, saj smo se v nedeljo, 18. julija, odpravile 
na ekskurzijo po Goričkem, katere se je udeležilo 33 
udeležencev. Najprej smo se ustavili na izletniški kmetiji 
Kozelinovi in si ogledali njihovo kmetijo ter poskusili 
njihove domače dobrote meso iz tünke in domači kruh. 
Naprej nas je pot vodila v Nuskovo na izvir Slatinski 
vrelec, ki nam ga je predstavil g. Ficko. 

Vrnili smo se v Rogaševce in obiskali kavarno Štručka 
na sladko degustacijo njihovih izdelkov. Ogledali smo si 
Sadjarstvo Ficko, kjer svoje pridelke spreminjajo v izdelke 
kot so razne marmelade, sokovi in domači likerji. Njihove 
produkte smo lahko tudi pokušali. Zaradi slabega vremena 
se nismo mogli povzpeti na najvišji vrh Pomurja, Sotinski 
breg, zato smo si ogledali Serdiški breg.

Julija in avgusta smo sodelovale s Klubom mladih Turnišče 
pri pripravi degustacij na njihovih prireditvah. Udeležile 
smo se tečaja priprave jedi na Polanščekovi domačiji, ki ga 
je v sodelovanju z Ekokultura Lendava organizirala Občina 
Turnišče.

Letos je potekal že tretji Festival priprave langaša v 
Gaberju. Udeleženih je bilo osem ekip. Naše društvo 
so zastopale Marija Ščap, Agica Kranjec in Nada Ščap. 
Poleg ocenjevanja priprave langaša, se je ocenjevala tudi 
priprava in dekoracija tekmovališča, kjer je žirija ocenila, 
da je naš prostor bil najlepše pripravljen in dekoriran, zato 
smo osvojile prvo mesto.

Dne 14. avgusta nas je obiskalo pobrateno Društvo žena 
iz Kukeč-a. Po pozdravu župana, g. Boruta Horvata, so si 
ogledali čevljarski muzej, samostan sester Klaris v Turnišču, 
Kovačevo domačijo v Nedelici in Polanščekovo domačijo, 
kjer smo jih tudi pogostile z domačimi dobrotami, naše 
ljudske pevke pa so jim zapele domače pesmi.

Polanščekovi domačiji v Turnišču in dve v avgustu v Sofiji 
- medgeneracijski hiši v Lendavi.

Na prvem druženju Sladkajmo se brez skrbi so na svoj 
račun prišli sladkosnedneži, ki jih je zanimalo kako 
narediti sladkarije, ki so povsem naravne, celo zdrave a 
vseeno polnega okusa. Izdelali smo čokolade z različnimi 
dodatki, domače karamelne lizike in ingverjeve bonbone 
in za nameček še domače sadne lučke. Povsem enostavno, 
so se strinjali navzoči, pomagali so celo otroci.

Na drugi kulinarični delavnici Praznične dobrote malo 
drugače, smo spekli praznične božične kekse, čokoladno 
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EVROPSKI PIKNIK
Informacijska točka Europe Direct Pomurje je v torek, 27. 
julija, v sodelovanju z Klubom mladih Turnišče in Občino 
Turnišče na Polanščekovi domačiji pripravila Evropski 
piknik.  Glavno dejanje je bila razprava z lokalnimi 
odločevalci o evropski strategiji "od vil do vilic", ki ga je 
evropska komisija podala kot enega ključnih ukrepov 
v okviru evropskega zelenega dogovora. V razpravi, ki 
jo je vodil vodja Europe Direct Pomurje Grega Donša 
sta sodelovala župan Občine Turnišče Borut Horvat in 
direktor občinske uprave Boštjan Horvat, svetniki, lokalni 
pridelovalci ter ostali navzoči.

Tema razprave je v največji meri potekala o aktualnem 
stanju v Občini Turnišče, o ciljih Občine na področju 
kmetijstva in nagovarjanju lokalnih ponudnikov in 

torto s karamelno kremo in sočne mafine s sadjem. Vse to 
povsem brez belega sladkorja, bele moke in mleka. Zelo 
dobrodošle ideje za alergike na mleko, diabetike ali samo 
vedoželjne drugačnih okusov.

Sledila je delavnica Zdravi napitki in prigrizki za prijatelje, 
kjer smo se naučili zmešati super zdrave smutije za dobro 
počutje in dvig energije. Spekli smo tudi pirin kruh in 
pripravili namaze iz bučk, avokada in leče. Ponovno smo 
uspeli vse pripraviti brez mlečnih izdelkov in mesa.

Z vegetarijanskimi jedmi smo nadaljevali na kulinarični 
delavnici Vegetarijanske jedi iz ponve v Lendavi. Obara 
iz leče, brezmesne beljakovinske kroglice, ajdova kaše z 
zelenjavo in bučkina pita, so jedi, ki so nam pričarale lep 
gurmanski popoldan. 

Na zadnji delavnici Zdravilni pripravki in zelišč so udeleženci 
spoznavali kako izkoristiti darove narave in si pripraviti 

zdravilne sirupe in napitke za vzdrževanje in krepitev našega 
imunskega sistema. Naučili smo se izdelovati zdravilni sirup 
iz smrekovih vršičkov in ameriškega slamnika, liker iz drnulj 
rumenega drena in napitek iz aronije. 

Z delavnicami smo želeli izmenjati dobre prakse ob 
medgeneracijskem druženju in posameznike spodbuditi k 
bolj zavestni uporabi zdravih sestavin pri pripravi hrane oz. 
napitkov. Z okušanjem jedi, praktičnim prikazom, nasveti, 
ter pripravljenimi recepti smo želeli pomagati tudi tistim, 
ki imajo zdravstvene omejitve glede konzumiranja mleka, 
sladkorja in živalskih maščob.

Še vedno lahko recepte dobite vsi, ki ste delavnice zamudili 
na info@turnisce.si.

Operacijo je sofinancirala Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

pridelovalcev k aktivnejšemu sodelovanju z lokalnimi 
javnimi ustanovami ter problemih in zagatah v Občini 
Turnišče na področju trajnostne pridelave hrane.

VARAŠKI KINO NA PROSTEM 
V juliju in avgustu je vsak torek ob 20. uri potekala 
projekcija filmov na Polanščekovi domačiji. Predvajani 
so bili domači in tuji filmi. V sklopu projekta se je v 
sodelovanju z Župnijo Turnišče v avgustu pri samostanu 
sester Klaris predvajal tudi film Goreči škof.
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STRATEGIJA ZA MLADE V OBČINI 
TURNIŠČE
Mladi so v mesecu avgustu izpeljali več dogodkov z 
namenom ugotavljanja potreb za pripravo strategije 
mladih v občini. Spopadli so se z stanovanjsko politiko, 
izobraževanjem, informiranjem, vključenosti mladih v 
družbeno soodločanje, mobilnostjo, podjetništvom in 
zaposlovanjem.  Predavanja in delavnice so pripeljala 
do sklepnega dogodka z odločevalci, kjer so skupaj 
razpravljali o predlogih.

SANACIJA IN OBNOVA PROSTOROV 
VRTCA TURNIŠČE
V skrbi za varnost in zdravje naših otrok je Občina Turnišče 
v sodelovanju z vrtcem, v času zaprtja vrtca, sanirala 
oziroma obnovila sanitarije v prostorih oddelka 1-2 let, 
ter v drugih dveh oddelkih zamenjala talne obloge.

V zimskih mesecih mladi planirajo 
nadaljevanje projekta Varaški kino v 
Jeričevem domu. Če se želi kdo priključiti 
ekipi, ki dela na izbiri filmov in tehnični 
izvedbi projekcije, lahko organizatorja 
projekta kontaktira preko e-pošte na 
klubmladihturnisce@gmail.com ali na 
števiko 041 710 956 (Tadej).
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OBESTILA

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ
20 % popust pri ceni storitve

NA VSEH VETERINARSKIH AMBULANTAH v POMURJU in v MOŠKANJCIH 

od 1. 9. do 31. 10. 2021

KAJ JE TO? Sterilizacija in kastracija sta operativna posega, ki ju opravi veterinar. Namen je preprečiti razmnoževanje, 
ki vodi v nezaželena legla mladičev.

PREDNOSTI: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na vedenje živali, 
predvsem pa preprečujeta nepotrebno trpljenje

- Ni več problema kam z mladiči - ZA VSE ŽIVALI NI DOVOLJ DOMOV 
- Prepreči ali zmanjša se tveganje za bolezni (rak na maternici, jajčnikih, mlačni žlezi, idr.)

- Manjše tveganje za spolno prenosljive bolezni (mačji aids, levkoza, …)

- Manj potepanja in pobegov (ni gonitve), posledično manj povoženih živali

- Manj markiranja, tuljenja in drugih nezaželenih vedenj

- Bolj umirjeni in vodljivi, lažji za vzgojo

- Mačke še zmeraj lovijo miši

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)

POMOČ: Če se vaše mačke ne pustijo prijeti, nas pokličite na 070/879-212. 

POZOR! Mačko  pripeljite v prenosni kletki, da vam ne pobegne! Takih primerov je veliko! Če nimate prenosne kletke si 
jo sposodite ali nas pokličite: 070/879-212.

ZA STERILIZACIJO/KASTRACIJO VAŠE ŽIVALI POKLIČITE NA NAJBLIŽJO VETERINARSKO POSTAJO.
KUPON ODREŽITE, IZPOLNITE IN PRINESITE S SEBOJ NA POSTAJO. 

Za vedno smo odgovorni za tisto, kar smo udomačili! 

(IZVOD ZA DRUŠTVO) 

PODATKI O LASTNIKU ŽIVALI (vpišite)

Ime in priimek: ___________________________________________________

Naslov: _________________________________________________________

Občina: _________________________________________________________

Tel. št./e-naslov: __________________________________________________

Pes (vpiši število pri posameznem spolu):  M:________ Ž: ________ 

Mačka (vpiši število pri posameznem spolu):  M: ________ Ž:________

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, ki jim bomo podelili nagrade!

(IZVOD ZA VETERINARSKO POSTAJO)

AKCIJA S/K 2020/II. 
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DOGODKI

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

• V soboto, 11. 9. 2021 – Izlet za člane in njihove družine; Kolesarsko pohodniško društvo Pedal Gomilica

KUHANJE PO DOMAČE 
Vabimo vas, da se nam pridružite na tradicionalni 
prireditvi KUHANJE PO DOMAČE, pri pripravi bograča. 
Dogodek se bo odvijal na Polanščekovi domačiji v soboto, 
11. september s pričetkom ob 14. uri.  

Društva, ki se želijo pomeriti v kuhanju bi prosili, da se 
prijavijo do srede, 8. septembra, s telefonskim klicem na 
041 280 873 (ga. Mariji Ščap) 

ali s klicem na 02 572 22 24 v poslovnem času Občine 
Turnišče (pomoč društvom in občanom).

Prijavnina za sodelovanje znaša 40,00 eur. V ceno je 
vključeno 6kg mesa in kotliček. Ostale začimbe in dodatke 
si sodelujoči priskrbite sami. Sami si pripravite tudi drva 
za kurjavo.

Dogodek bo organiziran v skladu z veljavnimi omejitvenimi 
ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije.

Vljudno vabljeni.

CENTER ZA SOCIALNO DELO 
POMURJE
V tej št. izdaje vam na kratko predstavljamo pravico do 
SUBVENCIJE MALICE UČENCEM/DIJAKOM in/oziroma 
SUBVENCIJE KOSILA. V naslednji št. izdaje sledi objava o 
pravici do znižanega plačila vrtca. 
Subvencija v višini cene malice pripada učencem, ki se 
redno izobražujejo, ki so prijavljeni na malico in pri katerih 
povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen 
v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji povezane 
osebe, ne presega 563,60 evrov.
Subvencija v višini cene kosila pripada učencem, ki se 
redno izobražujejo, ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih 
povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen 
v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji povezane 
osebe, ne presega 382,82 evrov. Subvencija malice pripada 
tudi dijakom, ki se redno izobražujejo in so prijavljeni 
na malico. Višina subvencije je odvisna od povprečnega 
mesečnega dohodka družine na osebo, ugotovljenega v 
odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji:
• če je višina dohodka do 446,63 evrov, pripada dijaku 

subvencija malice v višini cene malice,
• če je dohodek od 446,63 do 563,60 evrov, pripada dijaku 

subvencija malice v višini 70 % cene malice,
• če je dohodek od 563,61 do 680,61 evrov, pripada dijaku 

subvencija malice v višini 40 % cene malice.

Učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na 
podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino, 
imajo pravico do brezplačne malice, učenci pa tudi pravico 
do brezplačnega kosila. Do brezplačne malice so upravičeni 
učenci in dijaki, ki so prosilci za azil, ali so nameščeni v 
zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov 
s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in 
obiskujejo šolo izven zavoda. 
Trajanje: Subvencija pripada od prvega šolskega dne dalje 
oziroma od dneva prijave na malico ali kosilo. V kolikor 
družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali 
državni štipendiji, pripada subvencija od dneva priznanja 
pravice otroškega dodatka ali državne štipendije. V kolikor 
družina ni oziroma ne bo upravičena do otroškega dodatka 
ali državne štipendije (tujina), pripada subvencija z dnem, 
ko CSD prejme vlogo za subvencijo, če je vlogi ugodeno.
KAM PO INFORMACIJE? Vlogo lahko dobite na CSD ali pa 
si jo natisnete s spletne strani Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti www.mddsz.gov.si ali na 
spletni strani eUprava https://e-uprava.gov.si  Vlogo lahko 
vložite na CSD osebno ali po pošti. Za dodatne informacije 
se lahko oglasite osebno na CSD ali kontaktirate pristojno 
enoto vašega CSD, oziroma pridobite dodatne informacije na 
spletni strani: www.mddsz.gov.si, https://e-uprava.gov.si.

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


