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OBVESTILA

INTERNI KANAL - Spored za marec

Termin Vsebina
Petek, 1. 3. 2019, ob 18.00;
Ponovitev v nedeljo, 3. 3. 2019, ob 15.00; 3. 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).

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN

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

OBVESTILO IN POZIV LASTNIKOM GOZDOV IN 
ZEMLJIŠČ OB OBČINSKIH CESTAH 
V OBČINI TURNIŠČE

Lastnike gozdov in ostalih zemljišč, na katerih 

rastejo drevesa, grmičevja, in so locirana ob 

občinski infrastrukturi (občinskih cestah, 

kolesarskih stezah, pločnikih, poljskih poteh, 

gozdnih cestah, ipd.) obveščamo, da so dolžni 

vzdrževati rastlinje oziroma vegetacijo v smislu 

rednega obrezovanja vejevja, odstranjevanja 

dotrajanih dreves (suhih dreves) ipd.

Zato pozivamo vse, katerih drevesa in grmičevja 
rastejo ob zgoraj navedenih javnih površinah, 
da zaradi varnosti v cestnem prometu porežejo 
vse veje dreves in grmičevja, ki segajo v cestni 
svet občinske ceste, ter odstranijo vsa izruvana 
in podrta drevesa, ki visijo na cesto, ter tako 
predstavljajo še dodatno nevarnost za ljudi in 
promet na njej.

Veje je potrebno obrezati v višino 7 m, merjeno od 

najvišje točke vozišča (torej od površine asfalta ali 

navoza poljskih poti oz. gozdne ceste) in v širino 

2 m, pri asfaltiranih občinskih cestah merjeno 

od zunanjega roba obcestnega jarka, pločnika, 

kolesarske steze ali bankine oziroma pri poljskih 

poteh od zunanjega roba poljske poti.

Rok za izpolnitev naloženih obveznosti je do 

30.04.2019. Po preteku tega roka, bo pooblaščeni 

izvajalec to storil na stroške lastnikov posameznih 

zemljišč.

32. člen Odloka o občinskih cestah (Ur. list RS, 

št. 83/2012) določa, da morajo lastniki oziroma 

uporabniki zemljišč ob občinskih cestah  ali 

pločniku redno porezati veje dreves, žive meje, 

trte ali drugih visokih nasadov ali poljščine, tako 

da ne segajo na občinsko cesto ali pločnik in ne 

poslabšujejo ali onemogočajo preglednosti ali 

drugače ovirajo ali ogrožajo promet.

Cestni svet je zemljišče, katerega mejo na podlagi 

predpisov o projektiranju javnih cest določajo linije 

med skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega 

profila cestnega telesa, vključno z napravami za 

odvodnjavanje. Meja cestnega sveta poteka največ 

2 metra od linij skrajnih točk, vključno z napravami 

za odvodnjavanje. Cestišče je del javne ceste, ki 

ga sestavljajo vozišče, odstavni in ločilni pasovi, 

kolesarske steze, pločniki, bankine, naprave za 

odvodnjavanje, če so tik ob vozišču, ter zračni 

prostor v višini 7 m, merjeno od točke osi vozišča. 

(povzeto iz Zakona o cestah, Ur. list RS. št. 109/10 

–ZCes-1, 48/12-ZCes-1A in 46/2015-ZCes-1B)

Vzdrževanje in način uporabe gozdnih prometnic 

določa Zakon o gozdovih oziroma Pravilnik o 

gozdnih prometnicah.

Medobčinski inšpektorat

Alenka Maroša, inšpektor I

Petra Cvetko, strokovna sodelavka
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Občina Turnišče  je ena od šestnajstih občin novo 
ustanovljenega Biosfernega območja Mura. 

Minister za okolje in prostor Jure Leben in visoki 
predstavnik UNESCO-vega Programa Človek 
in biosfera (MAB) Miguel Clüsener-Godt sta na 
dogodku, ki je potekal 22. 1. 2019 v prostorih 
občine Velika Polana, med drugimi tudi našemu 
županu podelila certifikat novo ustanovljenega 
Biosfernega območja Mura (BOM). Gre za četrto 
biosferno območje v Sloveniji, razglašeno v okviru 
Unescovega programa julija 2018. Ta prestižni 
status daje območju BOM posebno priložnost za 
razvoj in promocijo, pa tudi za povezovanje.

Klub mladih, župnija Turnišče, Župnijska Karitas 
Turnišče, Osnovan šola Turnišče,  prostovoljno 
gasilsko društvo Turnišče in občina Turnišče, so 
na prvo februarsko nedeljo organizirali dobrodelni 
koncert »Stopimo skupaj«.
 V programu so nastopali Glasbena šola Amadeus, 
mladinski pevski zbor OŠ Turnišče, mešani pevski 
zbor Marije pod logom, glasbena šola Lendava, 
Ansambel Horizont, Nika Zorjan, ansambel 
Standard in cerkveni otroški zbor. Koncerta se 
je udeležilo veliko število obiskovalcev, kateri so 
dvorano napolnili do zadnjega kotička. Z zbiranjem 
denarja so pomagali družini Horvat iz Turnišča.
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Društvo kmetic je s pomočjo občine Turnišče 
organiziralo predavanje na temo »Pomlad in 
poletje na vaših oknih in balkonih«. Predavateljica, 
gospa Barbara Pintarič, je predstavila trende in 
novosti na področju okrasnih rastlin predvsem 
kako urediti naše vrtove, okna in balkone za lepo 
vzgojene rože in rastline

KD Štefan Raj Turnišče že 35 let ob pomoči Občine 
Turnišče, ZKD Lendava in JSKD Lendava organizira 
Literarno-likovno-multimedijski ustvarjalni 
natečaj, ki se je tudi letos tradicionalno zaključil 
s proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, 
kjer so bila podeljena priznanja in nagrade 
najboljšim ustvarjalcem. Osrednja govornica je 
bila gospa Danijela Hozjan predsednica zveze 
kulturnih društev Lendava. V kulturnem programu 
so nastopili učenci OŠ Turnišče in vrtca Turnišče 
ter Glasbena šola Lendava. Razstavo del, ki je bila 
postavljena v občinski dvorani si je v enem tednu 
ogledalo veliko število obiskovalcev.

NK Planika Turnišče-Mlajše selekcije so 8. in 
9. februarja 2019  uspešno zaključili dvodnevni 
dvoranski nogometni turnir Mlade Zvezde 2019. 
Svoje nogometno znanje je prikazalo nekaj manj kot 
300 mladih upov v selekcijah  U7, U9 in U11. Dobro 
organiziran turnir je pritegnil veliko obiskovalcev, 

dobro vzdušje in bučno navijanje na tribuni, pa je še 
dodatno podkrepilo energijo igralcem in igralkam 
na parketu. Pri selekciji U7 je prvo mesto osvojila 
ekipa NŠ Mura, drugo NK Vipoll Veržej in tretje 
domača ekipa NK Planika Turnišče. V starejši 
skupini selekcije U9 so slavili ŠNK Bakovci, pred 
ekipama NK Nafte 1903 NK Planika Turnišče. 
Zelo izenačeno tekmovanje je prineslo precej 
presenečenj v selekciji U11, kjer so prvo mesto 
osvojili NK Odranci, drugo mesto NK Dogoše in 
tretje mesto ekipa NK Čarde. NK Planika Turnišče 
se zahvaljuje vsem, ki so kakorkoli pomagali pri 
uspešno izvedenem dvodnevnem dogodku. 

V nedeljo 10. 2. 2019 so člani VSD Turnišče pred 
občinsko stavbo že 13. obrezali potomko stare trte 
z Lenta. Rez trte je prvo in tudi najpomembnejše 
delo. Letos sta trto obrezala dolgoletni predsednik 
društva, zdajšnji župan gospod Borut Horvat in 
novi skrbnik trte gospod Alojz Raj v spremstvu 
bivšega skrbnika gospoda Štefana Lebarja. Naj 
tudi letos trta dobro obrodi.
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» nedelja, 3. 3. 2019, ob 13.00 - pred Vaško-gasilskim domom v Nedelici; Pustna povorka po vasi;
organizator: KD Rdeči zvonček Nedelica. 

» nedelja, 3. 3. 2019, ob 14.00 - pred Vaško-gasilskim domom v Gomilici; Pustna povorka po vasi; 
organizator: KPD PEDAL Gomilica.

» torek, 5. 3. 2019, ob 9. uri – pred Večnamenskim centrom v Turnišču; Pustno rajanje otrok Vrtca 
Turnišče; organizator: Vrtec Turnišče. Društvo kmetic bo peklo krofe, možen bo tudi nakup krofov.

» četrtek, 7. 3. 2019, ob 17.00 – občinska dvorana Občine Turnišče; Predavanje na temo: »Za lažji korak«
(predavateljica farmacevtka Nina Ošlaj): Društvo kmetic Turnišče.

» 12. 3. 2019 ob 19.00 – občinska dvorana Občine Turnišče; Brezplačna predstavitev razpisov EKO Sklada;
Eko sklad pisarna Lendava.

» nedelja, 24. 3. 2019, ob 13.00 – Turnišče-Dobrovniške gorice; Pohod v Dobrovniške gorice h kleti 
Toplak-Lacko; organizator: KK Varaški šujstri. V primeru slabega vremena se pohod prestavi na naslednjo 
nedeljo.

DOGODKI V MESECU MARCU

Trenutno po vaseh potekajo zbori občanov. Prvi 
zbor občanov je 10. 2. 2019 potekal v vasi Gomilica. 
Zbora krajanov se je udeležilo 59 krajanov vasi 
Gomilica. Med drugim je beseda tekla tudi 
o  investiciji Rekonstrukcija državne ceste R3-
729/4207 Velika Polana-Gomilica in izgradnje 
kolesarske in traktorske poti ob regionalni cesti 
R3-729/4207 Velika Polana-Gomilica.
V prihodnje bodo organizirani še zbori krajanov 
po ostalih treh vaseh. O dnevu in uri zbora boste 
obveščeni preko pošte.

V petek, 15. 2. 2019, je v Nedelici je pri družini 
gospoda Dominko Marjana potekal prikaz rezi 
sadnega drevja, ki ga je pripravilo VSD Turnišče. 
Prikaz rezi in predstavitev škropilnih programov 
(FFS) ter gnojenje oz. oskrbo rastlin so izvedli  
strokovni delavci podjetja Metrob. Prikaza in 
predstavitve se je udeležilo okoli 50 članov društva 
in občanov.

V nedeljo, 17. 2. 2019, je v Gomilici potekal 14. 
Valentinov pohod, v organizaciji Kolesarsko 
pohodniškega društva Pedal Gomilica.  V lepem 
sončnem vremenu je 113 pohodnikov prehodilo 
9 km dolgo pot od Gomilice do Turnišča, kjer so 
jih sprejeli člani KK Varaški šujstri. Po prehojeni 
poti skozi  del Nedelice, so na cilju v Vaško 
gasilskem domu pripravili malico. Članice so 
spekle raznovrstne dobrote, člani pa so poskrbeli, 
da so se pohodniki odžejali. Tudi letos so donatorji 
prispevali nekaj nagrad, med drugim par čevljev 
tovarne obutve Planika. Kolesarsko pohodniško 
društvo Pedal Gomilica se zahvaljuje članom 
PGD Gomilica, g. županu Borutu Horvatu za 
uvodni pozdrav, Patriku Mariču za popestritev s 
harmoniko in vsem donatorjem.

PRIREDITEV OB DNEVU ŽENA IN MATERINSKEM DNEVU 
bo v soboto, 23. marca 2019, ob  17. uri, v gostilni Pri studencu v Nedelici.

Prijave se zbirajo do 15. 3. 2019. Prostovoljni prispevek znaša 3,00 € na žensko. Ker je število prijav 
omejeno, prosimo, da se pravočasno prijavite oz. tudi odjavite, če ne boste mogle priti.

V pestrem kulturnem programu se bodo predstavila domača društva, učenci OŠ Turnišče in otroci iz vrtca. Za 
zabavo bosta poskrbela Duo Matej band. Pripravljen bo tudi srečelov.  Vsaka ženska dobi drobno pozornost.

Svojo udeležbo prosim javite na naslednje tel. številke:

» Turnišče: Danica Kocet (031 593 824), Renata Denša (031 520 177).
» Gomilica: Ksenija Skledar (041 971 018), Marija Tkalec (031 213 248).
» Renkovci: Renata Zadravec (040 203 641 ali 02 573 11 95).
» Nedelica: prijave zbirajo člani KD Rdeči zvonček Nedelica.


