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3. in 17. oktobra sta pred Luštno domačijo potekali 3. in
4. Luštna tržnica. Namen projekta je povezati lokalne
pridelovalce in proizvajalce domačih lokalnih kulinaričnih
in ostalih produktov ter jih ponuditi okolju. Tokrat so
se nam predstavili domači ponudniki kulinaričnih in
ostalih ročnih izdelkov: HUDO, Zveza Sonček, Zadruga
Pomelaj, Weebee, Kmetija Kosi, ETANA, Karel Car, Tenn,
Medičarstvo Celec, Vidov Brejg in BeEko.

Vinogradniško sadjarsko društvo je v nedeljo, 4. 10. 2020, 
skupaj z županom Občine Turnišče, g. Borutom Horvatom, 
opravilo trgatev potomke najstarejše vinske trte iz Lenta. 
Trgatev se je opravila pred občinsko zgradbo v Turnišču. 
Žal je bila zaradi usmeritev in navodil NIJZ trgatev 
opravljena samo v prisotnosti župana in članov upravnega 
odbora društva. Letos je trta obrodila 80 grozdov, kar je 
tehtalo 26 kg. Sladkorna stopnja je bila 64°Oe. 
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POGLED NAZAJ
Luštna tržnica

Trgatev pred občinsko zgradbo

KD Rdeči zvonček
Jesenski čas je za člane Kulturnega društva Rdeči zvonček 
Nedelica bil namenjen za tradicionalno prireditev, in sicer 
lüpanje kukurce. Zaradi znanih omejitev prireditve ni bilo 
mogoče izpeljati v zastavljeni obliki, delo pa je vseeno bilo 
potrebno opraviti. Zato so člani najprej potrgali koruzo, 
potem pa jo v okrnjeni zasedbi tudi olupili, da bo bilje na 
voljo za razne ročne izdelke. Novo podobo pa je dobil tudi 
vhod v Nedelico, ki sedaj navdušuje v jesenski podobi. 
Vabljeni k ogledu.
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Letošnji Evropski teden mobilnosti (ETM2020) je potekal 
od 16. do 22. septembra, v ospredju je bila tema potovanja 
z manj onesnaženja. V tej luči so učenci predmetne stopnje 
Osnovne šole Turnišče kolesarili, učenci razredne stopnje 
pa so na šolskem igrišču s pripravljenim poligonom 
obnovili pravila varne hoje ob in čez cesto. 
Tudi z izgradnjo kolesarskih cest v naši občini postajajo 
povezave med vasmi varnejše za kolesarje, pešce in ostale 
udeležence v prometu.

Na predlog Krajevne skupnosti Renkovci se je v Renkovcih 
ob hišni številki Renkovci 120 na lokaciji začasne avtobusne 
postaje postavila nova šolska avtobusna postaja.

Ker je naša inšpekcijska služba  prejela kar nekaj prijav v 
zvezi z nepravilnim oranjem in onesnaževanjem občinskih 
cest, vam v nadaljevanju, z namenom preventivnega 
ukrepanja in ozaveščanja občanov, predstavljamo kršitve 
zakonskih določb, posledice takega ravnanja in pravilen 
pristop k tem opravilom.
1. ONESNAŽEVANJE CEST
Medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, 
Turnišče, Odranci in Velika Polana nadzoruje občinske 
ceste, onesnaženja z blatom, zemljo in ostalim materialom, 
oranje preblizu ceste in gradnjo v varovalnem pasu brez 

soglasja. Ceste morajo biti normalno prevozne, na njih ne 
sme biti elementov, ki ogrožajo ali so potencialno nevarni 
za vse udeležence v prometu. 
Kmetje v času poljedelskih opravil z delovnimi  stroji  
onesnažijo javne površine, katere so dolžni očistiti. Preden 
se z delovnim strojem vključijo na javno pot, morajo 
odstraniti z vozila  blato ali zemljo ter podobne snovi.
Onesnaženja cestišč mnogokrat povzročajo tudi tovorna 
vozila, ki dovažajo in odvažajo potrebni material z 
gradbišč. Investitorji oziroma izvajalci gradbenih del, 
kljub zagroženim globam, ne poskrbijo za redno čiščenje 
pnevmatik ob izvozu z gradbišča na cesto. 
Takšno onesnaženje pomeni tudi prekršek cestno 
prometnih predpisov, saj 1. alineja 5. točke 2. odstavka 
5. člena Zakona o cestah določa, da je na cestišče javne 
ceste prepovedano nanašati blato ali ga kako drugače 
onesnaževati. 
Za omenjen prekršek je predpisana globa, za fizično 
osebo, v višini 1000 EUR, za pravno osebo, samostojnega 
podjetnika posameznika in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost 4000 EUR in za odgovorno osebo 1000 
EUR.
Zato pozivamo vse poljedelce in voznike tovornih vozil, 
da so pri svojem delu pozorni na kakršnokoli onesnaženje 
javne ceste in jo ob priliki onesnaženja, takoj očistijo.

Evropski teden mobilnosti 2020

Postavitev nove šolske avtobusne postaje v Renkovcih

Obvestilo za obdelovalce kmetijskih 
površin – pravila oranja kmetijske 
površine ob javni cesti in prepoved 
onesnaževanja cest

OBVESTILA

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN

Tel: (02) 541 35 64; Fax: (02) 541 35 70; E-pošta: medobcinski.inspektorat@beltinci.si
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2. PRAVILA ORANJA KMETIJSKIH POVRŠIN OB JAVNI 
CESTI

Prav tako je potrebno poljedelce opozoriti na posledice 
nedovoljenega oranja njiv v bližini javne ceste.  4. točka 2. 
odstavka 5. člena Zakona o cestah, namreč, prepoveduje 
orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta 
v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 
meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto (primera 
pravilnega vzporednega in pravokotnega oranja in odmika 
od roba asfalta sta na spodnjih slikah). 
Pri tem je potrebno posebej poudariti, da cestni svet ni 
rob asfalta. Orač in tudi drugi morajo upoštevati, da je 
potrebno poleg roba asfalta za odmik upoštevati najmanj 
še bankino, bermo, naprave za odvodnjavanje, če so tik 
ob cestišču (mulda, koritnica), nasip ali vkop, ker vse to 
sestavlja cestno telo in vpliva na cesto in so del cestnega 
sveta. 
Tudi za tovrstni prekršek je predpisana globa, za fizično 
osebo, v višini 1000 EUR,  za pravno osebo, samostojnega 
podjetnika posameznika in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost 4000 EUR in za odgovorno osebo 1000 
EUR.
Na slikah, spodaj, so navedeni  primeri pravilnega  
vzporednega in pravokotnega oranja s cesto, ki pri oranju 
upoštevajo tudi odmik od cestnega telesa in ne samo od 
roba asfalta oziroma vozišča:

Slika 1 – ORANJE VZPOREDNO S CESTO

Slika 2 - NAJMANJŠE RAZDALJE ORANJA OD CESTE, BANKINE ali JARKA

Slika 3 - ORANJE PRAVOKOTNO NA CESTO

(Vir skic: Oranje pravokotno 90 in vzporedno_Prerez. pdf, Cestno 
podjetje Nova Gorica in Ministrstvo RS za infrastrukturo in 
prostor)

Zaradi premajhnih odmikov od cestnega sveta obdelovalci 
zemljišč obračajo traktorje s priključki na cestnem svetu, 
celo na asfaltnem vozišču, s čemer povzročajo poškodbe 
bankine in onesnaženje vozišča.
Vse stroške odstranitve ovir ali drugih posledic 
prepovedanih ravnanj na cesti, poravna povzročitelj ovire 
oz. poškodbe.

Medobčinski inšpektorat občin Beltinci, 
Črenšovci, Turnišče, Odranci in Velika Polana

Občinski praznik Občine Turnišče, ki ga praznujemo na 
16. november s slavnostno sejo in kulturno prireditvijo, 
bo letos zaradi aktualnih razmer izveden v obliki vnaprej 
posnete oddaje, ki bo predvajana predvidoma 16. 
novembra ob 18.30 uri na kanalu IDEA Televizija. Več 
informacij o oddaji in ponovitvah bomo naknadno objavili 
na spletni strani www.turnisce.si in internem kanalu 
Občine Turnišče.

Praznovanje občinskega praznika 
občine Turnišče

Spoštovani občani,
Zdravstvena postaja Turnišče 
vas obvešča, da se bo cepljenje 
proti sezonski gripi ponovno 
začelo, ko bo cepivo zopet na 
zalogi. To bo predvidoma med 
15. in 20. novembrom.

Prosijo Vas za razumevanje.

Cepljenje proti sezonski gripi
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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. 

POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBČINI TURNIŠČE
Storitev pomoč družini na domu v občini Turnišče izvaja Dom starejših Lendava. Za vse informacije glede storitve se 
lahko obrnete na koordinatorko za pomoč na domu go. Darjo Varga, na tel. št.  059 253 167, 02 578 12 36 ali na e-naslov 
darja.varga@dslendava.si.

• Ponedeljek, 16. 11. 2020, ob 18.30 na IDEA Televizija; Občinski praznik.

Izdajatelj: Občina Turnišče; Fotografije: Občina Turnišče, VSD Turnišče, Osnovna šola Turnišče, Medobčinski inšpektorat, Cestno podjetje 
Nova Gorica, Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor; Naklada 1000 izvodov; Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako 
gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno.

Informacije za Varaški list posredujte na tel.: (02) 572 22 24 ali na e-naslov: info@turnisce.si.

KURILNE IN GRELNE NAPRAVE 
UPORABLJAJTE VARNO:

 ✓ Kurilne naprave (peči na trda 
goriva, kamini, električne peči, peči 
na tekoča goriva in druge), dimni vodi 
in zračniki naj bodo redno vzdrževani, 
očiščeni ter vgrajeni po standardih,

 ✓ kurilne in grelne naprave naj vgrajuje pooblaščena in 
strokovno usposobljena oseba,
 ✓  prostor pred kurišče, stene okoli naprav naj bodo iz 
negorljivega materiala, v bližini ne postavljajte gorljivih 
materialov (kurilnica),
 ✓  električne grelne naprave izklopimo, ko greste z doma 
ali gremo spat,
 ✓  električne grelne naprave ne uporabljajte, če je 
poškodovani kabel ali vtikač,
 ✓  goriva za peči na tekoča goriva hranite v dobro zaprtih 
posodah in v zračnih prostorih, nikakor pa ne v 
stanovanjih,
 ✓  peči na tekoča goriva nalivajte, ko jih izklopite in so 
ohlajena (uporabljajte predpisana goriva),
 ✓  za prižiganje ognja ne uporabljajte vnetljivih tekočin,
 ✓  pred kamin postavite varnostni zaslon,
 ✓  ohlajeni pepel iz peči z kovinsko lopatico se odstrani v 
kovinsko posodo, da se tam do konca ohladi in se šele 
potem da v ognjevarno posodo (nikakor pa ne v plastični 
koš za smeti),
 ✓  grelne naprave na plin uporabljajte samo v  prostorih, ki 
jih lahko dobro prezračite,
 ✓  vse kurilne in grelne naprave redno vzdržujte in 
servisirajte (pooblaščena oseba),
 ✓  priporočamo, da so v prostoru nameščeni ustrezni 
gasilni aparat in javljalnika požara ter javljalnik CO.

POŽARNA VARNOST DIMOVODNIH NAPRAV:
Dimni plini, ki vstopajo iz kurilne naprave v dimniški 
priključek ali direktno v dimnik imajo visoko temperaturo 
cca 1000°C zato:

 ✓  dimnik mora biti grajen iz materiala, ki je temperaturno 
obstojen in ognje odporen,
 ✓  primerna izbira materiala dimniške tuljave in toplotne 
izolacije,
 ✓  zagotoviti morate, da je dimnik zadostno odmaknjen od 

vseh gorljivih materialov (npr. tramovi, špirovci ...),
 ✓  dimnik naj zgradi ali sanira oseba, ki je usposobljena in 
po predpisih proizvajalca,
 ✓  dimnik in ostale dimo vodne naprave je potrebno redno 
vzdrževati in čistiti,
 ✓  pri kurjenju na trda goriva očistimo dimnik enkrat 
mesečno, pri kurjenju na tekoča in plinasta goriva pa 
dvakrat v kurilni sezoni,
 ✓  prostor okoli dimnika mora biti vedno čista, prehodna 
ne založena z rečmi predvsem; vnetljivimi stvarmi in 
vnetljivimi  tekočinami,
 ✓  če pride do vžiga saj v dimniku, ga nikoli ne gasimo z 
vodo in ga ne pokrivamo, vendar nemudoma pokličemo 
na številko 112;
 ✓  obvestite ostale stanovalce o požaru in omogočite 
gasilski enoti dostop do vseh prostorov skozi katere 
poteka dimnik;
 ✓  sami ne odpirajte dimniških vrat po požaru, ampak ga 
naj dimnikar očisti, ga pregleda in vam pove, če ga je 
potrebno sanirati;
 ✓  v kurilnici, kjer je začetek dimnika z vgrajenimi vrati, je 
priporočljivo imeti nameščen gasilni aparat.

OGLJIKOV OKSID (CO) – TIHI UBIJALEC:
Ogljikov oksid (ali po starem ogljikov monoksid) je plin 
brez barve, vonja in okusa, kar pomeni, da ga s človeškimi 
čutili ne okusimo in vonjamo. Je gorljiv in toksičen. 
Ogljikov oksid nastaja med izgorevanjem ogljika kot tudi v 
procesu tlenja. To pomeni, da v peči, ki je polno naložena 
in ima zaprti dotok svežega zraka, nastaja veliko več CO, 
kot ga nastaja v peči, ki ima odprt dotok svežega zraka. CO 
je nevaren za človeka, ker se v krvi veže na hemoglobin, to 
pa povzroča ogljikov hemoglobin, ki povzroča počasnejše 
potovanje kisika po našem telesu. Ko vrednost ogljikovega 
oksida v človeškem telesu znaša med 50 in 150 ppm 
(število delov na milijon), izpostavljena oseba začuti 
glavobol. Če pa koncentracija 
CO v krvi preseže 400 ppm, to 
običajno pomeni smrt. Zato 
je pomembno upoštevati 
priporočila o vzdrževanju in 
čiščenju kurilnih, dimovodnih 
ter zračnih naprav, 
priporočena pa je tudi uporaba 
javljalnikov CO v prostoru.

Prihaja kurilna sezona

DOGODKI


