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VRTEC TURNIŠČE

KOLESARSKA STEZA RENKOVCI – 
TURNIŠČE

POLANŠČEKOVA DOMAČIJA 

Zaključujejo se gradbena dela pri Vrtcu Turnišče. V 
preteklem mesecu se je opravil kvalitetni pregled in 
odpravile manjše pomanjkljivosti. Po prejemu uporabnega 
dovoljenja bo vrtec pridobil dva nova oddelka za otroke 
in večnamenski prostor. Občina Turnišče je v mesecu 
septembru pridobila sklep Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, da se investicija gradnje vrtca sofinancira 
v višini do 214.258,11 EUR.  Znesek bo občina uveljavljala 
v začetku letu 2022.

Podjetje Pomgrad d. d. in podizvajalec podjetje 
Tegar d.o.o., ob državni cesti R3-726/1321, iz naselja 
Renkovci proti Turnišču, izvajata izgradnjo kolesarske 
poti. Izgradnja poteka v dolžini 680 m, od tega je 
170 m obstoječe kolesarske poti, ki bo razširjena in 
preplastena. Načrtovalo se je, da bodo večje količine 
zemlje za odvoz, vendar je zaradi dviga kolesarske 
poti tega bilo zelo malo. Navaža se gramoz, utrjujejo 
površine, namešča javna razsvetljava in ureja meteorno 
odvodnjavanje.

Pri Polanščekovi domačiji se izvaja tlakovanje in 
vzpostavitev balinišča. Dogodek se bo odvijal v okviru 
operacije Skrbna skupnost za skupen razvoj, ki je 
sofinancirana v okviru podukrepa 19.2 Podpora za 
izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, 
ki ga vodi skupnost »Naložbo sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj«.

POGLED NAZAJ
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PRVOŠOLCI 2021
V Občini Turnišče je septembra prag osnovne šole 
prestopilo 24 prvošolk in prvošolcev, ki so letos 
razporejeni v dva oddelka. V šolo so jih pospremile 
njihove učiteljice, ravnateljica šole Melita Olaj ter župan 
Občine Turnišče Borut Horvat in direktor Občinske 
uprave Boštjan Horvat, ki je vsakemu prvošolcu v imenu 
Občine Turnišče podelil individualno enoletno polico 
nezgodnega zavarovanja, flaško za vodo, magnetek in 
odsevni obesek.

OKROGLA MIZA ZA POTREBE 
PRIPRAVE STRATEGIJE ZA MLADE
26. 08. 2021 je Klub mladih Turnišče organiziral okroglo 
mizo na tematiko prihodnost mladih v občini Turnišče z 
lokalnimi odločevalci. Predsednik kluba mladih, Tadej 
Žalik je vodil razpravo po panelih, kjer so sodelovali 
mladi, ki aktivno sodelujejo na pripravi lokalne strategije 
za mlade, župan Borut Horvat, direktor občinske uprave 
Boštjan Horvat, duhovnik Boris Kučko, dr. Matej Zadravec, 
zaposlena v evropskem parlamentu Valentina Škafar, 
strokovna sodelavka iz regionalnega stičišča NVO Matejka 
Horvat, občinski svetnik Ivan Prša. Dogodek je bil sneman 
in v živo predvajan, posnetek si lahko ogledate na občinskih 
in klubskih spletnih kanalih za obveščanje. Debata se je 
razvijala skozi različne panele - stanovanjska politika, 
izobraževanje, mobilnost, zaposlovanje in podjetništvo 
in zaključila pri razpravi glede participacije mladih in 
informiranosti glede ukrepov, ki so jih mladi predvideli 
vključiti v samo strategijo za mlade, ki je v pripravi.

SLAVNOSTNA OTVORITEV IGRIŠČA Z UMETNO TRAVO
Občina Turnišče je v sodelovanju z Nogometnim klubom 
Turnišče je 28. 08. 2021 slavnostno odprla prenovljeno 
igrišče z umetno travo.  

Nogometno igrišče za mali nogomet z umetno travo je 
bilo zgrajeno pred 15 leti. V tem času se je igralna površina 
obrabila in ni več služila svojemu namenu. Občina Turnišče 
kot lastnik, se je v letu 2020 prijavila na razpis Nogometne 
zveze Slovenije za dodelitev nepovratnih sredstev za 
obnovo umetne podlage. Na razpisu je bila uspešna in so 
ji bila dodeljena nepovratna sredstva. Ker pa je bilo igrišče 
obdano z odbojno ograjo je bil sprejet sklep, da se igrrišče 
zaradi varnosti ogradi s panelno ograjo. V letu 2021 je 
občinsko podjetje Varaš začelo s pripravljalnimi deli. 
Pogodbeni izvajalec je položil umetno podlago, podjetje 
Varaš s podizvajalci pa je dokončalo ostala dela, ki so bila 
potrebna v skladu z načrtom.  

Vse želje, predloge in pobude za ureditev boljšega 
statusa mladih v občini na sploh lahko pišete na naslov 
klubmladihturnisce@gmail.com ali na telefon 041 710 956.

Na pobudo Občine Turnišče je v sodelovanju z Nogometnim 
klubom Turnišče bila opravljena slavnostna otvoritev igrišča 
z umetno travo. Otvoritev je bila izvedena 28. avgusta 2021.  
Ker je igrišče v prvi vrsti namenjeno mlajšim generacijam so 
na otvoritvi sodelovale selekcije U-9 in U-11. Izmed selekcij 
U-9 so se otvoritvenega turnirja udeležile ekipe Aluvar 
Gančani Beltinci, Odranci, ŽNK Pomurje Beltinci in Planika 
Turnišče. Pri selekciji U-11 pa so se turnirja udeležile ekipe 
Aluvar Gančani Beltinci, Odranci in Planika Turnišče. Pokale 
in medalje udeležencem sta podelila župan Občine Turnišče 
g. Borut Horvat in predsednik NK Turnišče g. Danilo Kavaš.

Turnir je minil v veselem vzdušju. Župan Občine Turnišče je v 
svojem nagovoru opisal sam potek izgradnje igrišča z umetno 
travo. Prav tako je poudaril, da bo turnir postal tradicionalen 
pod pokroviteljstvom Občine Turnišče. 

Danilo Kavaš
predsednik NK Turnišče
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STRELSKO DRUŠTVO ŠTEFAN KOVAČ 
TURNIŠČE

DEJAVNOST KOLESARSKEGA KLUBA VARAŠKI ŠUJSTRI

Suverena zmaga tako ekipno kot posamično tudi na 
tokratnem državnem prvenstvu s samostrelom, ki je 
potekalo v Ormožu. Tadej Žalik je s 578 krogi močno 
premagal vso ostalo konkurenco s kar 34 krogi prednosti 
pred ostalimi tekmovalci in tako vnovično obranil naslov 
državnega prvaka. Leon Režonja in Primož Seršen sta v 
svojem prvem nastopu s samostrelom dosegla 530 in 526 
krogov, za posamezno 5. in 6. mesto. Fantje so postali tako 
ekipni državni prvaki, zmagali so s 1634 krogi. zapisal Tadej Žalik 

Člani Kolesarskega kluba Varaški šustri smo kljub 
neugodnemu času za delovanje društev zaradi epidemije 
korona virusa v preteklih mesecih opravili nekatere 
pomembne dejavnosti. 

Z ekipo kolesarjev smo s starodobniki in v starodobni 
opremi koncem meseca julija sodelovali na kolesarskem 
maratonu v Dobrovniku, kjer se je skupina kolesarjev s 
starodobniki zapeljala pred startom kolesarjev na ultra 
maratonu po Dobrovniku in s tem otvorila start za kolesarje 
na Ultra maratonu.

Prvič smo letos s prikazom izdelave čevljev na starodobni 
način sodelovali tudi na radgonskem sejmu Agra v eni 
izmed hal, kjer smo imeli postavljen šivalni stroj in delovno 
mizo čevljarja, ki popravlja in izdeluje čevlje. Razstavljeno 
smo imeli tudi starodobno opremljeno kolo s pomočjo 
katerih so nekoč šujstri (= čevljarji) vozili svoje čevlje na 
sejme. Pred našo stojnico se je ustavil tudi minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Jože Podgoršek, 
in naš župan, Borut Horvat. Gospod minister je preizkusil 
svoje spretnosti, sedel je za šivalni stroj in pričel šivati, kar 
mu je kar dobro uspevalo.

Sodelovali smo tudi na 42. Lendavski trgatvi, 4. septembra, 
kamor smo se pripeljali s traktorsko prikolico in vozom, 
na katerem je bil šivalni stroj, oprema za delo čevljarja oz 
kolesa z opremo čevljarja, ki se pelje na senje. Naš prikaz 
je zbudil veliko pozornosti mimo hodečih obiskovalcev 
prireditve.

V mesecu oktobru bomo sodelovali na Ferencovem senju, 
organizirali pa bomo tudi nabiranje kostanjev na Radizelu, 
kjer nas naš tamkaj živeči rojak že nestrpno pričakuje. 

PARADA UČENJA V TURNIŠČU
15. 09. 2021 je po Sloveniji potekala PU v vseh večjih krajih. 
Predstavilo se je uresničevanje prenovljenega Evropskega 
programa za učenje odraslih. Pri nas v Turnišču se je 
dogodek odvijal na parkirišču trgovine Jager, kjer so 
mimoidoče vabile stojnice Občina Turnišče, OŠ Turnišče, 
socialnega podjetja TRS, stojnica podjetja PARADAJZ,  
LJUDSKA UNIVERZA LENDAVA, Mladinski informativni in 
kulturni klub Murska Sobota MIKK. Dogodek so obiskali 
številni obiskovalci in si ogledali programe razstavljavcev. 
Teden vseživljenjskega učenja TVU poteka v okviru 
Andragoškega centra Slovenije. Njegovo poslanstvo 
je – ozaveščanje javnosti o pomenu učenja, ki poteka 

Kostanje bomo pekli na Kostanjevem pikniku nekje v 
drugi polovici oktobra meseca v Dobrovniških goricah. O 
datumih teh dogodkov boste pravočasno obveščeni. 

Anton SEP
predsednik Kolesarskega kluba Varaški šujstri

vse življenje, v najrazličnejših okoliščinah in oblikah, na 
različnih stopnjah, upoštevajoč predznanje in raznovrstne 
potrebe udeležencev izobraževalnih/učnih dejavnosti.
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USPEH MATICA ZVERA NA B4X POKAL 
SLOVENIJE V ROGAŠEVCIH  
Slovenija je postala prava pumptrack nacija. Pump 
track je krožna kolesarska proga, sestavljena iz band in 
valov. Značilnost take proge je, da lahko vozimo v krogih 
brez poganjanja pedal, samo s pravilnim in usklajenim 
delovanjem telesa. 

Nam najbližji pumptrack je v Odrancih, ki je na svojo progo 
pritegnil tudi Matica Zvera iz Renkovcev. Matic je že zelo 
zgodaj kazal zanimanje za tovrstno vožnjo. Pri 5-tih letih 
se je že pogumno spuščal po stari rampi proge v Odrancih. 
Želja in volja pa je iz leta v leto rasla in vključil se je v KK 
BULA iz Odrancev. V letošnjem letu se je bolj redno vključil 
v treninge in začel tudi tekmovati. 

V mesecu avgustu je v Rogaševcih potekal B4X pokal 
Slovenije, kjer je Matic dosegel 2. mesto, na tekmovanju 
Pomurski MTB Pokal pa je dosegel 3. mesto.

REGIJSKO SREČANJE SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE

ZAKAJ JE PROMET PROBLEM?

18. 9. 2021 je potekalo regijsko srečanje Slovenske 
demokratske stranke na športnem igrišču v Renkovcih. 
Dogodka so se udeležili tudi visoki politični predstavniki. 
Predsednik občinskega odbora Tadej Žalik in župan Borut 
Horvat sta zbranim izrekla dobrodošlico ter poudarila 
dobro sodelovanje z vladnimi ministrstvi. Spregovorila sta 
minister za notranje zadeve Aleš Hojs in evropski poslanec 
Milan zver ter kot glavni govornik predsednik Vlade RS 
Janez Janša, ki je poudaril pomembnost decentralizacije 
in podpore lokalnega okolja tudi skozi načrt za okrevanje 
kjer je predvidenih 1,8 milijarde evrov razpoložljivih 
nepovratnih sredstev.

Tudi letos se je naša občina pridružila 
evropskemu tednu mobilnosti in Dnevu brez 
avtomobila, pri čemer se spodbujajo aktivne 
oblike mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje. 

Otroci vrtca in OŠ so ob tej priložnosti porisali cesto in 
pločnike na Prešernovi ulici. Ob tem dogodku je bila ulica 
zaprta za ves promet, naše najmlajše so varovali gasilci z 
naše občine.

OBVESTILA

Občinski odbor SDS Turnišče se zahvaljuje vsem za 
udeležbo, ter vsem, ki so sodelovali pri izvedbi dogodka 
na najvišji protokolarni ravni.

Občinski odbor SDS Turnišče

SPOŠTOVANI STARŠI
Praznični december se nam neizmerno približuje in 
s tem tudi obdarovanje otrok. Vabimo vse starše, 
ki imajo otroke rojene v letih od 2016 do 2020, 
s stalnim prebivališčem v Občini Turnišče 
in ne obiskujejo vrtca Turnišče, da prijavijo 
svoje otroke za Božičkovo obdarovanje. 

Prijave zbiramo na Občini Turnišče, in sicer 
na e-pošto info@turnisce.si ali na telefon 02 
572 22 24 (Mija Kreslin Štefanec). Za prijavo je 

potrebno predložiti ime, priimek in naslov otroka ter 
leto rojstva otroka. Ob prijavi je potrebno izpolniti 
izjavo, da dovoljujete objavo fotografij obdarovanja 

z a svojega otroka. Izjavo lahko podpisano posredujete 
na e-pošto info@turnisce.si, prinesete osebno na Občino 
Turnišče ali pošljete po pošti. Prijave zbiramo do 25. 10. 

2021.
Obdarovanje bo izvedeno v skladu z navodili NIJZ.

Maticu Zver iz Renkovcev čestitamo in mu želimo veliko 
kolesarskih uspehov.
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CENTER ZA SOCIALNO DELO POMURJE
V tej št. izdaje vam na kratko predstavljamo PRAVICA DO 
ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA. V naslednji št. izdaje sledi 
objava o pravici do otroškega dodatka. 

Znižano plačilo vrtca uveljavljajo starši za otroka/e, ki so 
vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni 
vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Višina plačila 
vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na 
osebo in se določi v odstotku od cene programa za vrtec in 
na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred. 

Dohodkovni 
razred

 povprečni mesečni 
dohodek na osebo 
v evrih

plačilo staršev v % 
od cene programa

1 do 191,40 0%
2 od 191,41 do 319,01 10%
3 od 319,02 do 382,82 20%
4 od 382,83 do 446,62 30%
5 od 446,63 do 563,60 35%

6 od 563,61 do 680,56 43%

7 od 680,57 do 871,98 53%

8 od 871,99 do 
1.052,75 66%

9 od 1.052,76 77%

Ceno programa vrtca določi občina. V kolikor ne 
uveljavljate znižanega plačila vrtca in ste zavezanec za 
dohodnino v Republiki Sloveniji, je plačilo vrtca v višini 
najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77%). 
Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki 
Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je 
vključen otrok. Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, 
ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, 
v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Prvo vlogo za 
oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik. 

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so 
plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni 
plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega 
otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen 
hkrati s svojim sorojencem.

V primeru podaljševanja pravice do znižanega plačila 
vrtca, centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločajo 
o nadaljnji upravičenosti do pravice.

KAM PO INFORMACIJE? Vlogo lahko dobite na CSD ali na 
spletni 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.

Viri: Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve: www.mddsz.gov.si in eUprava: https://e-uprava.gov.si

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

Potres je tresenje tal, ki ga povzročajo nenadni premiki 
pod zemeljskim površjem. Slovenija je potresno 
ogrožena, zato jo lahko prizadene tudi močnejši potres.

Pogost pojav po potresu je tudi požar. Povzročijo ga 
lahko:

– poškodovana plinska napeljava in naprave,
– poškodovana električna napeljava in naprave,
– poškodovane grelne in kurilne naprave,
– razlitje vnetljivih tekočin,
– človeška nepazljivost in drugo.

Kako lahko zmanjšate možnost 
nastanka požara po potresu:
– poučite se o splošnih preventivnih ukrepih za 

preprečevanje požara,
– v gospodinjstvu preverite, kje in kako se izklopita 

plin in elektrika,
– če ste odsotni dalj časa, zaprite ventil plinske 

jeklenke in izklopite naprave iz električnega omrežja,
– varno shranite vnetljive tekočine in nevarne snovi,
– priporočamo, da imate v gospodinjstvu vsaj en 

gasilnik in se ga naučite uporabljati,
– poskrbite, da so evakuacijske poti vedno proste 

in prehodne.

Po potresu najprej poskrbite za svojo varnost in varnost 
družinskih članov. Če je mogoče, izvajajte ukrepe, 
s katerimi lahko preprečite nastanek požara.

Plinska napeljava in naprave
Plinska napeljava se med potresom lahko poškoduje. 
Zaradi uhajanja plina lahko nastane velika nevarnost 
za eksplozijo ali požar.

Če vonjate plin, opazite poškodbe na napeljavi ali niste 
prepričani, če je z njo vse v redu:
– zaprite glavni ventil (plinsko požarno pipo) oziroma 

ventil plinske jeklenke,
– prezračite prostor,
– ne uporabljajte odprtega plamena (ne prižigajte 

cigaret, vžigalic, vžigalnikov ipd.),
– za razsvetljavo ne uporabljajte sveč, plinskih svetilk 

ali petrolejk, temveč baterijsko svetilko.

Po potresu naj plinsko napeljavo in naprave pred 
ponovno uporabo preveri strokovnjak.

Električna napeljava in naprave
Poškodovani električni vodniki so lahko pod napetostjo, 
zato je stik z njimi nevaren. Zaradi iskrenja in pregrevanja 
naprav lahko zagori, zato priporočamo, da po potresu 
izklopite glavno stikalo. Če tega ne morete, izklopite 
posamezne naprave iz električnega omrežja.

Grelne in kurilne naprave
Če se med potresom poškodujejo grelne in kurilne 
naprave ali dimniki, lahko pride do požara, uhajanja 
ogljikovega monoksida in do zastrupitve. Po potresu 
naj jih pred ponovno uporabo  preveri strokovnjak.

Razlitje vnetljivih tekočin
Med potresom se lahko razlijejo vnetljive tekočine 
(bencin, alkohol, kemikalije ipd.), zato jih hranite v zaprti 
embalaži skladno z navodili proizvajalca. V njihovi bližini 
zaradi možnosti hlapenja ne uporabljajte odprtega 
plamena oziroma orodja ali naprav, ki lahko povzročajo 
iskre.

Po potresu lahko tudi zagori!

Po potresu v San Franciscu 
leta 1906 so požari 
povzročili več škode 
kot potres.

Ob upoštevanju 
preventivnih ukrepov pred 
potresom in po njem lahko 
sami zmanjšate možnost 
za nastanek požara in tako 
preprečite še večjo škodo.

Tudi električna iskra 
lahko povzroči eksplozijo 
ali požar, zato v prostoru, 
v katerem uhaja plin, 
ne prižigajte ali ugašajte 
luči, ne uporabljajte 
telefona, hišnega zvonca 
in podobno.

Več o tem, kako se pripraviti na potres, kako ravnati med potresom in po njem 
ter o splošnih preventivnih ukrepih varstva pred požarom, lahko preberete 
na spletni strani www.sos112.si.
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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: Občina Turnišče, Družina Zver, KK Varaški šujstri, Občinski odbor SDS Turnišče, KMT Turnišče, Strelsko 
društvo Štefan Kovač Turnišče, JP Varaš d.o.o.; Naklada 1000 izvodov; Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v 
občini Turnišče brezplačno.

V mesecu oktobru - Nabiranje kostanjev in kostanjev piknik z družabnim srečanjem; Kolesarski klub Varaški šujstri.

ČISTILNA NAPRAVA IN ČIŠČENJE TER ODVAJANJE KOMUNALNIH VODA V OBČINI 
TURNIŠČE
Občina Turnišče uporablja za odvajanje in čiščenje 
komunalnih voda sistem in čistilno napravo, ki je 
bila zgrajena v letu 2001, torej je že v uporabi 20 let. 
Zob časa ne prizanaša tudi betonskim objektom in 
strojnim instalacijam v teh objektih, še posebej ne, če so 
izpostavljeni agresivnim tekočinam kot je to primer na 
čistilni napravi. 

Čeprav se na prvi pogled zdi, da 20 let ni tako dolga 
doba, je pa vseeno doba, v kateri so ti objekti že 
pošteno načeti, še posebej, če vemo,  da na čistilni 
napravi nastane letno več kot 100 m3 neobdelanega 
blata s približno 3% vsebnosti suhe snovi. Blato se z 
ustreznimi tehnološkimi postopki izsuši (dehidrira) do 
približno 20% suhe snovi, ki se delno odvaža na sežig 
in kompostiranje. Zaradi dotrajanosti in tehnološke 
neustreznosti do sodobnih zahtev in predpisov bo nujno 
potrebna sanacija oz. izgraditev nove čistilne naprave, 
ki bo ustrezala standardom in zahtevam po varovanju 
okolja, v katerem živimo.

Še posebej velike težave podjetju JP Varaš kot vzdrževalcu 
kanalizacijskega sistema povzročajo odpadki, ki ne 
sodijo v kanalizacijski sistem za odvajanje in čiščenje 
komunalnih voda. Gre za odpadke kot so razni vlažilni 
robčki, tekstil, masti in podobne stvari, ki povzročajo 
zamašitve črpališč in nenehna posredovanja domačih 
ali tudi zunanjih izvajalcev, ki morajo posredovati, da 
sistem deluje naprej. Iz tega razloga  naprošamo vse 
uporabnike kanalizacijskega sistema, da ravnajo z 
vnosom odpadnih snovi v sistem odgovorno in skrbno, 
za kar se vam že vnaprej zahvaljujemo.      

V imenu podjetja JP Varaš d.o.o.:
mag. Stanislav Sobočan, direktor    

OBVESTILO O ZBIRANJU NEVARNIH IN POSEBNIH ODPADKOV IZ 
GOSPODINJSTVA
Saubermacher KOMUNALA obvešča vse občane, da bodo 
v soboto, 16. 10. 2021, izvedli še eno zbiranje nevarnih in 
posebnih odpadkov iz gospodinjstev na lokaciji zbirnega 
centra Turnišče v času od 8.00 do 12.00.


