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V začetku letu 2019 se je Občina Turnišče prijavila 
na razpis WiFi4EU in v mesecu juniju preteklega leta 
pridobila bon v vrednosti 15.000,00 EUR za namestitev 
WIFI omrežja v občini Turnišče. Za dostop do storitve 
interneta in vzdrževanje WIFI sistema je oddalo 
najugodnejšo ponudbo podjetje A1 d.o.o. in tako za dobo 
trajanja razpisa sklenilo pogodbo z Občino Turnišče. 
Pretekli mesec se je WIFI omrežje uspešno namestilo in 
je brezplačno dostopno občanom v uporabo na naslednjih 
lokacijah: nogometno igrišče Nedelica, Vaško-gasilski 
dom Nedelica, nogometno igrišče Renkovci, Jeričev dom 
Turnišče, Občina Turnišče, Večnamenski objekt Turnišče, 
poslovna zgradba Rodovita in Vaško-gasilski dom 
Gomilica.

Prijava v omrežje WiFi4EU:



2 | VARAŠKI list | maj 2020

Občina Turnišče je v mesecu aprilu priskrbela pralne 
maske za večkratno uporabo za vsa gospodinjstva 
v občini. Občani so poleg mask prejeli tudi ustrezna 
navodila za uporabo in pranje. Maske, ki imajo rok 
uporabe do 70 pranj, so raznosili zaposleni v Javnem 
podjetju Varaš d.o.o. 
Občina je poleg kupljenih mask vsakemu gospodinjstvu 
razdelila še dodatne pralne maske, ki jih je sešila šivilja 
iz občine.

Člani KD Rdeči zvonček Nedelica se kljub trenutnemu 
stanju v državi niso odpovedali tradiciji in so postavili 
velikonočno okrasitev ob vhodu v našo vas. Ročno 
izdelane figure, pretežno iz naravnih materialov, 
so tako ponovno polepšale vas in marsikateremu 
mimoidočemu priklicale nasmeh na obraz. Ogledate 
si lahko zajčke, kokoši, piščance in štorkljo, letos 
pa zbrano druščino iz ozadja opazuje še lisica. S 
številnimi ogledi in toplimi besedami obiskovalcev je 
delo spretnih rok članov društva poplačano. 

KD Rdeči zvonček Nedelica

OBVESTILA
USMERJEVALNE TABLE
Občina Turnišče poziva vse zainteresirane podjet-
nike, obrtnike in druge, ki bi še želeli naročiti usmer-
jevalne lamelne table, da sporočijo svoj interes na 
elektronski naslov projekti@turnisce.si najkasneje 
do 15. 5. 2020.

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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Pitna voda se uporablja v gospodinjstvih, dejavnostih in kmetijstvu. Po uporabi pitne vode nastane v 
gospodinjstvih in po dejavnostih komunalna odpadna voda, pri kmetijstvu pa gnojevka.

99% nastale komunalne odpadne vode se preko kanalizacijskega omrežja neprekinjeno odvaja v čiščenje na 
Čistilno napravo Turnišče, ki prav tako kot omrežje deluje neprekinjeno. 

Tako je bilo leta 2019 na ČN Turnišče odvedeno 132.851 m3 komunalne odpadne vode od uporabnikov iz 
območja celotne občine Turnišče.

Spomladi in jeseni je s strani zunanjega izvajalca bila z mobilno napravo izvedena dehidracija blata, ki nastaja 
v postopku čiščenja na čistilni napravi. Dehidrirano je bilo 1.212 m3 blata. Slednje je potem po izsušitvi bilo 
oddano v Center za ravnanje z odpadki Puconci v skupni masni količini 115.700 kg.

JP VARAŠ  d.o.o.

NASTALA KOLIČINA KOMUNALNE ODPADNE VODE
V CELOTNEM LETU 2019

Osnova za izračun nastale komunalne odpadne vode je poraba pitne vode, ki se meri 
z vodomerom na vsakem odjemnem mestu.

JP d.o.o.
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Spoštovane članice in člani KK Varaški šujstri ter vsi ljubitelji pohodništva in kolesarjenja, 
vsi lepo pozdravljeni iz našega društva. Ko smo na občnem zboru načrtovali program dela 
za letošnje leto, še v sanjah nismo pomislili kakšne težave nas bodo doletele. Sprejeli smo 
program dela za letos, a žal že nekaj načrtovanih prireditev ni bilo mogoče izvesti. Odpadel 
je pohod v Dobrovniške gorice, pohod v Lendavske gorice, pa najverjetneje tudi kolesarjenje 
v Malo Polano k Copekovem mlinu v mesecu maju. Najverjetneje tudi izleta na Koroško v 
začetku junija, za katerega smo se odločili na zadnjem sestanku Upravnega odbora, ne 

bomo mogli izvesti. Predvidevali smo vam posredovati program prireditev za letošnje leto skupaj z vabilom 
na eno izmed prireditev, ki pa so žal odpadle, zato vam tudi programa nismo posredovali. Upamo vsaj, da 
bomo v naslednjem polletju od julija naprej lahko nekatere odpadle prireditve izvedli zlasti, če ne bomo mogli 
počitnikovati na morju in drugje. S problemom izpada prireditev se srečujejo tudi vsa ostala društva v občini 
Turnišče, upamo le, da vse to ne bo vplivalo na dotacijo društvom. Lepo pozdravljeni in ostanite zdravi do 
našega prvega srečanja.    

KK Varaški šujstri

SOČUTJE KOT DEL SOLIDARNOSTI 
Pripravljenost in sposobnost: Trpljenje mnoge zaposlene in prostovoljce v hospicu 
pritegne k sodelovanju obenem pa prevladujeta strah in skrb, ali bodo temu kos in 
ali bodo sploh dozoreli tej nalogi. 
Najpomembnejše je doživeti sočuten odnos. 
Sočutiti in občutiti, doživeti bolečino: Občutiti trpljenje umirajočega ni nekaj, kar je 

treba poskusiti, za kar se je treba odločiti. Sočutje se kar zgodi. Je nekaj, kar pove kako smo povezani s soljudmi 
v svoji človečnosti. Sočutje je v nas samih ali pa ga ni. 
Je povezanost, je nekaj kar nas drži skupaj. Solidarni ljudje skrbijo drug za drugega.
Dobro bi bilo, da bi iz trenutne situacije, trenutnega stanja, ki vlada v državi, med ljudmi, potegnili tudi nekaj 
dobrega, se naučili kakšne lekcije. Morda zgolj zavedanje, kako krhki smo v resnici kot posamezniki in kako 
so kakovost našega življenja, sreča in ljubezen odvisni od medsebojnih odnosov, povezanosti, pomoči in 
solidarnosti. 
Danes ni nikomur lahko. Ne tistim, ki so doma, ne šolarjem, ne tistim, ki so v službi, ne upokojencem, ne 
podjetjem skratka nikomur. Čakajo nas naporni dnevi. 
Zato v dneh, ki prihajajo stopimo skupaj in poskrbimo za ostarele, 
za oslabele, za sosede pa tudi neznance za vse, ki potrebujejo 
kakršno koli pomoč. 
Opravimo namesto njih nakupe hrane, preverjajmo ali so v redu, 
pozanimajmo se kako se počutijo, in če nam zaradi zdravja, 
mladosti, vitalnosti, energije in odličnega imunskega sistema 
virusi ne morejo do živega, s samo izolacijo poskrbimo, da tudi 
drugim ne bodo prišli do živega. Naj nas spremlja misel, da vse to 
počnemo iz ljubezni do sočloveka.
Vsi smo na poti med rojstvom in smrtjo, na poti iskanja ljubezni in 
smisla. Ko gre za umiranje in žalovanje potrebujemo nekoga, ki mu 
zaupamo, ki ne daje površnih odgovorov in je pripravljen hoditi po 
poti strahu.
Strokovni delavci in prostovoljci Slovenskega društva hospic 
bomo v okviru enajstih območnih odborov društva sočutno 
prisluhnili ljudem v stiski.
Iz tega razloga je Slovensko društvo hospic vsem ljudem, ki se 
soočajo s stiskami ob umiranju bližnje osebe in žalovanju, na 
voljo preko sočutnega telefona. 
Za območni odbor Murska Sobota pokličite: 051 456 470.

Tu bomo, ko nas boste potrebovali.
Aleksandra Horvat, strokovna delavka 

Območni odbor Murska Sobota


