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V preteklem mesecu 
smo z občinsko proslavo 
obeležili dan samostojnosti 
in enotnosti, katera je 
potekala na sam praznik. 
Slavnostni govornik je bil 
župan Občine Turnišče 
Borut Horvat. V kulturnem 
programu so nastopili 
učenci OŠ Turnišče, 
Glasbena šola Amadeus, 
Mešani pevski zbor Marije 
pod logom, domača 
folklorna skupina in mlada 
glasbena skupina iz občine 
Turnišče.
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V mesecu januarju je župnija Turnišče s pomočjo 
Občine Turnišče organizirala sklop predavanj 
za duhovno rast (ŽIVLJENJE JE…). Predavanja 
so in bodo potekala v občinski dvorani. Za nami 
so predavanja, z naslovi »Moški so drugačni, 
ženske tudi«, »Sem tudi jaz zasvojen« in »Tudi jaz 
bom enkrat star«. Predavatelj p. Toni Brinjovc, 
diplomirani fizioterapevt in univ. dipl. teolog.

V petek, 25. 1. 2019, ob 19.00, sledi še zadnje predavanje v sklopu predavanj z naslovom »Vzgoja za 
odgovornost«.
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 » Petek, 1. 2. 2019, ob 17.30 uri – strelišče Agrocorn; 2. kolo Rekreacijske lige v streljanju z standardno 
zračno puško za občane Občine Turnišče; organizator: SD Štefan Kovač Turnišče

 » Petek, 8. 2. 2019 ob 15.00 – Jeričev dom; Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku; organizator: KD 
Štefan Raj Turnišče

 » Od 8. 2. 2019 do 17. 2. 2019 – občinska dvorana; Razstava nagrajenih in ostalih del, prispelih na 
ustvarjalni natečaj; organizator: KD Štefan Raj Turnišče.

 » Petek, 8. 2. 2019, in sobota, 9. 2. 2019, od 8.00 naprej – telovadnica OŠ Turnišče; Nogometni turnir Mlade 
zvezde; organizator: NK Turnišče.

 » Nedelja, 10. 2. 2019, ob 14.00, pred občinsko zgradbo v Turnišču; Rez potomke stare vinske trte z Lenta; 
organizator: VSD Turnišče.

 » Nedelja, 17. 2. 2019, ob 13.30 – pred Vaško-gasilskim domom v Gomilici; Valentinov pohod; organizator: 
KPD Pedal. 

 » v mesecu februarju bo organiziran tudi; Strokovni prikaz rezi sadnega drevja; organizator: VSD Turnišče. 

DOGODKI V MESECU FEBRUARJU

OBVESTILA
URADNE URE OBČINE TURNIŠČE:
• ponedeljek - od 8.00 do 12.00
• sreda - od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00 ter
• petek - od 8.00 do 12.00.

Svoj obisk pri županu lahko najavite po 
telefonu 02 - 572 10 60 (Jožica Litrop) ali 
na elektronski naslov obcina@turnisce.si

INTERNI KANAL - Spored za januar-februar

Termin Vsebina
Četrtek, 31. 1. 2019, ob 18.00;
Ponovitev v nedeljo, 3. 2. 2019, ob 14.00; 2. redna seja občinskega sveta Občine Turnišče.

PGD Turnišče obvešča, da še vedno zbirajo staro železo. Za več informacij pokličite na 041 680 720 – Gregor 
Škerget.

PGD Nedelica obvešča, da zbirajo staro železo. Za več informacij pokličite na 041 649 863 (Milan Zadravec) ali 
031 356 215 (Štefan Gjerkeš).
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DOPIS DOSEDANJEGA PREDSEDNIKA KRAJEVNE SKUPNOSTI TURNIŠČE GOSPODA MATEJA 
PUCKA ZA KRAJANE TURNIŠČA

Spoštovani.

Ob koncu leta  smo ljudje nekako nagnjeni k analizi oz. vrednotenju naših dosežkov v preteklem letu, 
oz. obdobju. Tudi  KS Turnišče je z lanskimi  volitvami zaključila svoj štiriletni mandat. Pa se lahko 
vprašamo: a se je to kje videlo, poznalo?! 

Žal je Statut Občine Turnišče do KS skrajno neprizanesljiv. Ne moremo o ničemer odločati, lahko samo 
predlagamo, svetujemo, podamo svoje mnenje. KS v takšni obliki ne potrebujemo. Zato smo člani KS 
Turnišče takoj na začetku mandata sprejeli sklep, da naj se ob koncu mandata KS reorganizirajo ali pa v 
takšni obliki ukinejo. Žal ob zadnji spremembi Statuta Občine Turnišče to ni bilo upoštevano. Pa vseeno 
smo bili videni. 

KS Turnišče je vsako leto sodelovala pri izvedbi kresovanja, rekrutaciji, miklavževanju, pri marsikateri 
proslavi (ozvočenje). 

Po dolgem času smo leta 2015 in 2016 v sodelovanju z gostilno Matjašec organizirali praznik ob dnevu 
žena in materinskem dnevu s kulturnim programom. Prvo leto se je zbralo 120 žensk, naslednje leto 
100 žensk. Žal je to uspešno pobudo zadušila županja s skupnim občinskim praznovanjem v Nedelici.

Kar se tiče skrbi, urejanja pokopališča in mrliške vežice smo popolnoma odvisni od občinske volje, 
saj je vse premoženje KS preneseno na občino. KS Turnišče je v vsakem letu dobila za svoje delovanje 
800,00€. Prvi dve leti smo o tem denarju še nekaj odločali člani, zadnji dve leti je bilo potrebno za vsak 
cent, ki nam je bil odobren, prositi županjo osebno. Tudi investicije, ki so prikazane v občinskem glasilu 
so bile dogovorjene vnaprej. 

Ogromno je govora o turizmu. Sam sem predlagal, da naj se za okrasitev, oz. praznično razsvetljavo 
ob božično-novoletnih praznikih nabavijo oz. naredijo takšne lučke, ki bodo simbolizirale naš kraj ( 
čevelj, kapelica, zvonček, zvezdica). Razen klasičnih zvezdic, nabavljenih v trgovini, pa še te velikosti 
XS, ni bilo na našo pobudo nabavljeno nič drugega. Menim, da si varašanci zaslužimo več spoštovanja. 
Če sedaj pogledamo te velike označevalne table, ter te majhne lučke na teh velikih kandelabrih……..
Vsak si ima pravico ustvariti svoje mnenje. Da ne bo kdo rekel, da samo nergam. Javno podjetje Varaš 
je redno skrbelo za poljske poti, za pomoč pri prireditvah (klopi, mize), košnji pokopališča, urejanju 
mrliške vežice, idr. Tudi drugi na občini so nam bili vedno pripravljeni pomagati. Tudi županja, če le ni 
bilo preveč po naše. 

Ob koncu naj se zahvalim  za uspešno sodelovanje vsem članom KS Turnišče v preteklem mandatu, 
vsem zaposlenim v občinski upravi in drugih službah, javnemu podjetju Varaš, župniji Turnišče, OŠ in 
vrtcu Turnišče, GŠ Lendava, vsem društvom v Turnišču, bivši županji. 

Turnišče mora biti ponovno najbolj napredna, najbolj urejena, najbolj izstopajoča vas v naši občini. Ko 
bo tako, bomo napredovali vsi občani.

Čeprav so prazniki že za nami vam v novem letu 2019 pa želim vsem čim več uspeha in osebnega 
zadovoljstva, ter krajevnega ponosa. Novi sestavi KS Turnišče pa želim čim več dobrega dela in uspehov.

Matej Pucko


