
VARAŠKI list | april 2020 | 1

VARAŠKIlist
POGLED NAZAJ

April 2020, št. 48 , let. 5, ISSN 2536-1503, izdaja Občina Turnišče

Prvo nedeljo v mesecu marcu je bil organiziran Večer skečev in zabave, na katerem se je predstavila Igralska skupina 
Kulturnega društva Kobilje. Skupina je poskrbela za zabavo, dobro voljo in humor, ki so ga obiskovalci vsakokrat pozdravili 
z obilico smeha. Člani so uprizorili pet skečev z naslovi »Zakonsko življenje«, »Pri doktori«, »Pisarija«, »Kuharski tečaj« 
in »Policaj«. Med pripravo odra za naslednji skeč so nastopili Ljudski pevci iz Kobilja. Prijetno druženje je trajalo dobro 
uro in pol.

V mesecu februarju so potekala investicijska dela na 
pokopališču v Nedelici. KS Nedelica in Občina Turnišče 
sta pristopili k odstranitvi cipres in vgradnji nove panelne 
ograje. Vgradnjo ograje je izvedlo Gradbeništvo Smej 
d.o.o. iz Odrancev, odstranitev cipres pa podjetje Stegram, 
Denis Gjerkeš s.p.

Prav tako se je za ureditev pokopališča odločila KS 
Renkovci. Skupaj z Občino Turnišče sta pristopili k 
ureditvi poti na pokopališču. Stare betonske plošče so 
bile zamenjane z novimi betonskimi vrtnimi ploščami, 
pri katerih ustrezna naravnanost plošč omogoča tudi 
lažji dostop pogrebne službe. Izvedba je potekala v drugi 
polovici meseca februarja, izvajalec pa je bilo podjetje Alan 
Hartman s.p. 
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V čakalnici Zdravstvene postaje Turnišče je Občina v 
sodelovanju z Zdravstvenim domom Lendava pristopila 
k sanaciji vodovodne inštalacije zaradi zamakanja. 
Posledice zamakanja so bile vidne na stenah čakalnice. 
Izvedbo sta financirali Občina Turnišče in Zdravstveni 
dom Lendava. Škoda bo delno povrnjena tudi s strani 
zavarovalnice.

Občina Turnišče je pristopila k zamenjavi luči v  Vrtcu 
Turnišče, ki so bile neustrezne. Delo je izvedlo domače 
podjetje ELBO – MA d.o.o. iz Gomilice.

Agencija RS za okolje, Direkcija za vode, Sektor območje 
Mure in podjetje Mura VGP d.o.o., sta v mesecu februarju 
začela z ureditvijo in poglobitvijo struge na Črnem potoku 
v Nedelici. 

Zamenjali smo tudi tri dotrajane klopi z novimi, in sicer 
eno pri občinski zgradbi in dve ob Ulici Štefana Kovača 
pri Gornjecovih. 

OBVESTILA
DNEVNI CENTER ZA STAREJŠE V TURNIŠČU  

Za prijave in dodatne informacije o izvajanju programa 
dnevnega varstva se lahko obrnete na socialno službo 
Doma starejših Rakičan, vsak delovni dan med 11. in 
13. uro na tel. št. 02 532 16 30 ali preko e-naslova dom.
rakican@siol.net. 
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OBVESTILO OBČANKAM IN OBČANOM

Občina Turnišče spremlja dogajanje glede širjenja koronavirusa COVID-19 in Vas v ta namen o vseh nujnih 
obvestilih obvešča preko internega kanala, spletne strani  www.obcinaturnisce.si in Facebook profila – Občina 
Turnišče. Vsa obvestila, ki jih prejemamo od različnih institucij tekoče nalagamo na omenjene medije.

 V nedeljo, 15. 3. 2020, se je sestal Občinski štab civilne zaščite skupaj z občinsko upravo in predsedniki oz. 
predstavniki PGD v občini in GZ Turnišče. Skupaj smo izdelali načrte za pomoč občanom v primeru pojava 
koronavirusa v občini in protokole kako ob tem ravnati. Prav tako smo občinskima organizacijama Rdečega 
križa in Karitasa naslovili prošnjo po dodatni zagotovitvi prostovoljcev v primeru potreb. V primeru večjih 
potreb bomo aktivirali tudi prostovoljce z ostalih društev  v občini. 

Aktivirali smo tudi nujno številko, na katero se lahko občani obrnete v primeru nujnih zadev s področja pojava 
koronavirusa – dobava hrane in drugih nujnih življenjskih potrebščin ter zdravil.

Telefonska številka: 040 622 661 (samo za nujne primere povezane s koronavirusom).

Zaradi zagotovitve varnosti občanov do nadaljnjega prosimo vse, da se ne gibljejo v skupinah ter ne 
uporabljajo igral in se ne zadržujejo na javnih površinah po vaseh.

S svojim zgledom pokažimo, da spoštujemo opozorila strokovnjakov, da nam je mar za naše zdravje, 
zdravje sorodnikov, prijateljev, ... 

Hvala za razumevanje in ostanimo zdravi!

PRAVILNA HIGIENA KAŠLJA (Vir: NIJZ)

Izdajatelj: Občina Turnišče; Fotografije: Občina Turnišče, splet; Naklada 1000 izvodov; 
Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno. ISSN 2536-1503

Informacije za Varaški list lahko posredujete na tel.: 02-572 22 24 ali na e-naslov: info@turnisce.si.
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LOKALNI PONUDNIKI

Ob razglasitvi epidemije je najpomembnejši ukrep, da OSTANEMO DOMA in preprečimo širjenje virusa. Ker pa 
brez hrane in nujnih življenjskih potrebščin žal ne moremo, lahko živila kupite v naši bližini od lokalnih ponud-
nikov.

V nadaljevanju Občina Turnišče objavlja seznam lokalnih ponudnikov prehrambenih izdelkov s potrebnimi kon-
taktnimi podatki. Seznam se bo sproti dopolnjeval, zato prosimo vse ponudnike, ki niso zajeti na tem seznamu, 
da svoje podatke posredujete na e-naslov zupan@turnisce.si. Dopolnjen seznam bo objavljen na spletni stra-
ni. Hvala za vaše sodelovanje.

Priporočamo, da ponudnika predhodno pokličete in se dogovorite za čas obiska. Prav tako priporočamo, da gre 
nakupovat le ena ZDRAVA oseba iz družine. Bodimo odgovorni in z upoštevanjem navodil  preprečimo širjenje 
virusa. 

KUPUJ LOKALNO IN POMAGAJ PRIDELOVALCEM!

Ponudnik Naslov Kontakt Izdelki

Simon Matjašec,
nosilec dopolnilne
dejavnosti na kmetiji

Renkovci 147 041 803 574 Krompir

Mlinarstvo in oljarstvo 
Premoša, 
Boštjan Premoša

Mlinska ulica 17, Turnišče 041 723 451 Moka, bučno olje

Pekarna 
Aleš Premoša, s.p. Cvetna ulica 14, Turnišče 068 640 990 

(dostava na dom)
Kruh in drugi pekovski 
izdelki

Kmetija Ščap, Robert Ščap 
– nosilec dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji

Rožna ulica 1, Turnišče 031 538 412 Sveže mleko

Čebelarstvo Herbaj, 
Jožef Herbaj Nedelica 29 041 214 980 ali

02 572 14 70 Med 

MG – žar catering, 
Marko Gjerkeš s.p. Nedelica 107/a 041 851 135 Meso in izdelki iz mesa


