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»Gomilički dégaši« 
v decembrskih dneh

Čeprav je minilo že nekaj 
časa, odkar smo stopili v novo 
leto, bi se vseeno dotaknila 
meseca decembra. Strnila bi 
nekaj utrinkov in pestrosti 
tega meseca, saj smo imeli 
Gomilički degaši polne roke 
dela. Pred nami je bil naš drugi 
projekt »Predbožični večer«, 
za katerega smo skupaj z 
gomiličkimi otroki iz vrtca in 
osnovne šole, pripravili pester 
program. Da so naši otroci 
prikazali čim lepši nastop 
za predbožične praznike, se 
lahko zahvalimo ge. Mirjani 
Markoja, ki nam je priskočila 
na pomoč. Vključili smo kar 
trideset nastopajočih, ki so 
se že drugo leto z veseljem 
udeležili našega Predbožičnega večera in ga popestrili tako s petjem, kot 
tudi z igranjem. Tudi mi smo prispevali dve točki; petje z igranjem ter splet 
plesov, kot FS, katerega smo predstavili lani na Maroltovem srečanju 
odraslih FS v Dobrovniku. V tem času smo nastopili še dvakrat  v Domu 
starejših Lendava ter v Turnišču ob občinskem prazniku in sprejemu 
pohodnikov Varaških šujstrov. Istočasno smo se v sklopu KPD Pedal 
pripravljali za blagoslovitev prvih jaslic v Gomilici, katere smo izdelali 
sami in tako zmanjšali stroške. Tu bi izpostavila Horvat Jožeta, Markoja 
Štefana, Nedelko Štefana in Matjašec Alojza, ki so vložili največ ur dela 
in truda. Na pomoč pa so pri ostalih delih - pripravi peciva, postrežbe, 
okrasitve, itd. - nesebično priskočile tudi vse članice naše skupine. 
Moram pa se še zahvaliti Jerneju Tkalčiču za podarjenega angelčka ter 
omeniti zakonca Nedelko, ki sta izdelala miniaturo prekmurske hiše. 
Bilo je pestro, a kljub obilici dela nam je uspelo izpeljati zadane naloge, za 
kar se vsem skupaj iskreno zahvaljujem. Da ne bom preskočila praznika 
Sv. Treh kraljev, ki je sledil v januarju. Komaj smo si oddahnili, smo za 
praznik Treh kraljev obiskali skoraj sleherni dom v vasi in tako prinesli 
blagoslov, mir in pesem v srca vaščanov. Tudi to je ohranjanje kulturne 
dediščine naših krajanov, ki naj ne bi šlo v pozabo.

Vodja sekcije
Slava Nedelko
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V četrtek, 16. 1. 2020, je na Osnovni šoli Turnišče potekala predaja doniranega hladilnika.
Podjetje Pomgrad d.d. se je odzvalo prošnji Občine Turnišče in doniralo hladilnik za potrebe šolske kuhinje. Predajo 
hladilnika je opravil član uprave Pomgrad d.d., g. Kristian Ravnič. Občina Turnišče in Osnovna šola Turnišče se podjetju 
Pomgrad d.d. zahvaljujeta za prejeto donacijo.

Slika je nastala 10. 1. 2020 na prečrpališču v Turnišču. Jasno je razvidna brozga, ki ni običajna 
za komunalno odpadno vodo. Pogosto priskočijo na pomoč tudi gasilci, da se prečrpališče 
pod močnim gasilnim curkom očisti. V kolikor to ne uspe je potrebno poklicati specialno 
vozilo t.i. kanaljet, ki posesa vsebino in očisti prečrpališče.

OBVESTILA
OBVESTILO O PRIČETKU KONTROLE PRIKLOPOV IN IZPUSTOV V 

JAVNO FEKALNO KANALIZACIJO NA OBMOČJU OBČINE TURNIŠČE
Pogosto prosimo na tem mestu, na hrbtni strani položnic, na kabelski TV in spletnih straneh, 
da uporabniki naj ne odmetavajo, vlivajo ali spuščajo tistih predmetov, snovi ali tekočin v javno 
kanalizacijo, ki motijo in škodujejo delovanju ter opremi javne kanalizacije.
Žal prošnje nimajo učinka. Zato bomo z letošnjim letom na podlagi občinskega predpisa in s 

podporo občinskih svetnikov, župana ter občinske uprave, pristopili h kontroli priključkov in izpustov hišne kanalizacije v 
javne kanalizacijske jaške.

V postopku bo sodeloval občinski inšpektor, ki opravlja nadzor nad izvajanjem 
določil Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda 
na območju Občine Turnišče (Uradni List RS 73/2010) ter v primeru kršitev 
uvedel postopek in izrekel sankcije za prekršek. V primeru poškodbe javne 
infrastrukture bo vključena tudi policija in odvetnik.

JP VARAŠ d.o.o.

JP d.o.o.

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN

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

OPOZORILO – KURJENJE ODPADKOV ŠKODI ZDRAVJU
Spoštovane občanke in občani!
Zima je  čas, ki pomeni dodaten strošek gospodinjstva, saj je potrebno ogrevanje stanovanja. V tem času, vsako leto 
prejemamo prijave zaradi kurjenja odpadkov v kurilnih napravah, zato vam želimo podati nekaj osnovnih informacij.

Kurjenje odpadkov, tako na prostem, kot v kurilnih napravah je v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki veljavnimi 
v Republiki Sloveniji prepovedano.
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Pristojnosti ukrepanja:
Kurjenje odpadkov na prostem Kurjenje odpadkov v mali kurilni napravi

Policija: 113
Inšpektorat RS za okolje in prostor: 02 512 49 15 ali 
 irsop.oe-ms@gov.siMedobčinski inšpektorat: 02 541 35 64 ali 

 medobcinski.inspektorat@beltinci.si

POSLEDICA KURJENJA ODPADKOV ZA ZDRAVJE: 
Plini in delci, ki nastajajo pri kurjenju odpadkov, vstopajo v naš organizem z vdihavanjem, preko kože, lahko pa tudi z 
uživanjem onesnažene hrane in vode. Posledice za zdravje so lahko takojšnje ali zapoznele. Močno so odvisne od vrste 
onesnaževala, količine vnesene v telo, časa in stopnje izpostavljenosti, načina vnosa ter dovzetnosti posameznika. 
Vdihavanje visokih koncentracij delcev in drugih onesnaževal povzroča takojšnje draženje dihalnih poti, prizadene pa 
lahko tudi druge organske sisteme. Telo se v takšnih primerih odzove z vnetjem sluznic, ki ima za posledico solzenje 
oči in izcedek iz nosu, kašljanje in oteženo dihanje. Težave bolnikov z obstoječimi akutnimi in kroničnimi boleznimi dihal 
(npr. astma ali kronične obstruktivne pljučne bolezni - KOPB) se povečajo. Stanje bolezni se poslabša tudi pri bolnikih z 
boleznimi srca in ožilja, poveča se tudi možnost za nastanek srčne kapi.

Še posebej so ogroženi dojenčki in otroci, starejši ljudje, ljudje z boleznimi srca in ožilja, ljudje z boleznimi dihal 
(astmo, KOPB in bolniki z drugimi kroničnimi pljučnimi boleznimi), sladkorni bolniki.

Delce, ki so lahko dodatno onesnaženi z organskimi in anorganskimi snovmi, lahko tudi zaužijemo. Med kurjenjem 
se sproščajo v okolje in posedajo na sadje in zelenjavo ter na rastline, ki so krma za živali. Z dežjem se spirajo v tla, 
na tak način lahko onesnažijo tudi pitno vodo. Tako vstopijo v prehransko verigo. Nekatera onesnaževala so lahko 
rakotvorna, lahko spreminjajo genetski material ali povzročajo nepravilnosti pri zarodku oziroma plodu, povzročajo 
lahko hormonske motnje in druge nezaželene zdravstvene učinke, kot npr. različne kožne spremembe (klor akne, 
hiperpigmentacije, razbarvanje kože, prekomerna poraščenost), lažje okvare jeter itn. 

Celoten članek je objavljen na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje pod imenom Vpliv kurjenja odpadkov 
na zdravje (www.nijz.si). 

Gorljive odpadke ločujmo, da se ponovno  uporabijo.  Ne kurimo jih v kurilnih napravah, niti na prostem. Njihovo 
kurjenje zelo škodi zdravju! 

FOTOGRAFIJE PREPOVEDANIH RAVNANJ V OBČINI TURNIŠČE

Oglaševanje na kmetijskih površinah je 
prepovedano.

Nepravilno shranjene azbestne plošče.                   

Medobčinska inšpektorica
Alenka Maroša 

Odstranjevanje vej, ki segajo na javno površino. Stavbna zemljišča vzdrževati-kositi.

KERAMIČARSTVO
Peter Robek s.p.
+386 40 820 699

 keramicarstvopero@gmail.com
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DOGAJANJA V MESECU FEBRUARJU

PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU INPROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU IN
ZAKLJUČKU USTVARJALNEGA NATEČAJAZAKLJUČKU USTVARJALNEGA NATEČAJA

bo v soboto, 8. 2. 2020, ob 15. uri, v Jeričevem domu.
Vljudno vabljeni!

KD Štefan Raj Turnišče, Občina Turnišče, ZKD Lendava in JSKD – OI Lendava

 » Sobota, 8. 2. 2020, po proslavi ob kulturnem prazniku, predvidoma ob 16.45 – pred 
občinsko zgradbo; Rez potomke stare trte z Lenta; organizator: VSD Turnišče.

 » Sobota, 15. 2. 2020; Strokovni prikaz rezi vinske trte; organizator: VSD Turnišče; (ura 
in kraj izvedbe bosta naknadno objavljena na internem kanalu in spletni strani Občine 
Turnišče).

 » Nedelja, 16. 2. 2020, ob 13.30 – pred Vaško-gasilskim domom Gomilica; Valentinov 
pohod; organizator: KPD Pedal.

 » Nedelja, 23. 2. 2020, ob 12.00 – pred Vaško-gasilskim domov Nedelica; Pustna povorka 
po vasi; Predvidoma ob 16.30 se povorka ustavi pred Gostilno pri studencu. V povorki 
bodo sodelovali tudi kurenti; organizator: KD Rdeči zvonček Nedelica.

Razstavo nagrajenih in ostalih del, prispelih na ustvarjalni natečaj 
si lahko v občinski dvorani ogledate od sobote, 8. 2. 2020 do petka, 21. 2. 2020,  

v času poslovnih ur občinske uprave.

KNJIŽNICA TURNIŠČE - Obveščamo vas, da smo v knjižnici Turnišče uvedli novo kontaktno telefonsko številko, 
     in sicer: 030 360 611.

PGD TURNIŠČE obvešča, da 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).

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUŠTEV
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev v Občini Turnišče, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Občina 
Turnišče bo objavljen predvidoma v mesecu februarju. Objava bo na spletni strani www.obcinaturnisce.si in na oglasni 
deski.

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. 


