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IZ OBČINSKE ZGRADBE

NAGOVOR ŽUPANA
Spoštovane občanke in spoštovani občani!
Ob koncu leta 2021 je čas, ko se oziramo nazaj v preteklost, 
misli pa nam že bežijo v prihodnost. Tudi leto 2021 je 
bilo polno negotovosti in izzivov povezanih z epidemijo 
COVID-19, s katerimi smo se soočali tudi zaposleni v 
Občinski upravi Občine Turnišče. Sama negotovost 
širjenja in obvladovanja epidemije je neposredno vplivala 
na zastavljene cilje in projekte v letu 2021. Glede na 
epidemiološko sliko in veljavne ukrepe smo uspeli izvesti 
vse načrtovane projekte, ki smo jih zastavili v proračunu 
za leto 2021, nekatere z zamudo, nekatere pa v okviru 
novo zastavljenih rokov. Žal nam je pri tem ponagajala 
tudi negotovost na trgu surovin in proizvodov, ko so 
izvajalci zaradi zamud pri dobavah materialov prosili za 
podaljšanje rokov izvedbe ali pa smo morali iskati druge 
načine dobav.
Žal zaradi takrat veljavnih ukrepov nismo izvedli 
spremljajočega kramarskega sejma ob Veliki maši, 
predvsem zaradi nezmožnosti zagotovitve kontrole PCT 
pogoja ob vstopanju na prireditveni prostor. V sodelovanju 
z NK Turnišče in Kulturnim društvom Štefan Raj Turnišče 
pa smo uspeli izvesti dve pomembni prireditvi za našo 
občino, in sicer Varaško noč ter Ferencovo senje. Ob vseh 
omejitvah in ukrepih je tudi delo na področju delovanja 
društev bilo zelo okrnjeno in so društva svoje programe 
sproti prilagajala trenutnim razmeram, žal pa je kar nekaj 
tradicionalnih prireditev in druženj zaradi navedenega 
odpadlo.
Po lanskem letu, ko smo občinski praznik 16. novembra 
obeležili v virtualni obliki, smo žal tudi letos bili primorani 
narediti enako. Po sprejetem proračunu za leto 2021 smo 
do konca leta izvedli vse načrtovane investicije za leto 
2021, v sredini leta smo sprejeli še rebalans proračuna za 
leto 2021 z vključenimi dodatnimi investicijami. Zaradi 
potreb po prilagoditvah posameznih proračunskih 
postavk in dodatnih investicijah smo se odločili za še en 
rebalans proračuna – številka 2.
V letu 2021 smo izpeljali oz. se izvajajo še manjše in 
večje investicije, ki jih bom v nadaljevanju le naštel, 
podrobnejši opis pa boste našli v nadaljevanju  prebiranja 
glasila Glas Občine. Na ravni občine so bili dokončani 
projekti kolesarskih povezav Turnišče–Renkovci, 
Turnišče–Dobrovnik (del občine Turnišče), sprememba 
namembnosti in dozidava večnamenskega objekta v 
vrtec, izgradnja javne razsvetljave v Nedelici, sprememba 
namembnosti dela objekta v prostore za fitnes ter 
nadaljevanje odvodnjavanja po vaseh. Zaključena sta bila 
projekta sofinancirana iz sredstev EU iz programa LAS Pri 
dobrih ljudeh 2020 – Šport za vse generacije (fitnesa na 
prostem v Renkovcih in Gomilici, nabava elektronskih tarč 
za strelce)  in   Skrbna skupnost za skrben razvoj (nabava 
fotografske opreme, tlakovanje dvorišča in izgradnja 
dvosteznega balinišča na Polanščekovi domačiji). V 
teku pa je investicija v Gospodarski coni Turnišče, kjer je 
načrtovana obnova vozišča ceste od rondoja v Turnišču v 
smeri pokopališča v Nedelici, vzpostavitev dveh uvozov 
ter obnova uvoza v vas Nedelica in povezava kolesarske 

poti iz Nedelice do Turnišča. Tekom leta pa smo izvedli 
tudi več manjših investicij v OŠ Turnišče (obnova učilnice 
tehničnega pouka, sanacija vodovodnih cevi v prostorih 
garderob in hodnika do kurilnice, obnova zunanjih 
priključkov na kanalizacijo in vodovod pred vhodom v 
šolo) in v vrtcu (obnova sanitarij v oddelku najmlajših 
otrok, zamenjava talnih oblog v treh oddelkih). Prav tako 
so bile aktivne tudi posamezne krajevne skupnosti, ki 
so svoj delež sredstev smotrno in preudarno namenile 
za izvajanje manjših investicij po vaseh – ureditev 
pokopališča (Renkovci), zamenjava oken v mrliški vežici 
1. faza (Turnišče), barvanje fasade, oken in zvonika 
(Nedelica) ter postavitev ograje pred Vaško gasilskim 
domom in obnova stolov  (Gomilica). Poleg naštetih večjih 
investicij krajevnih skupnosti so še izvedli več manjših, ki 
pa jih boste bralci opazili v njihovih prispevkih. 
Ob koncu leta pa je tudi čas, ko že načrtujemo in 
pripravljamo projekte in investicije za  leto 2022, o katerih 
vas bomo sproti obveščali v naslednjem letu. V letu 
2022 načrtujemo spremembo namembnosti prostorov 
večnamenskega objekta v še en oddelek vrtca, nadaljnja 
vlaganja v posodobitev opreme v OŠ Turnišče in v vrtcu, 
dokončanje postavitve izposojevalnice koles za turiste in 
občane na parkirišču pri cerkvi – projekt je sofinanciran 
iz razpisa LAS,  postavitev objekta za TIC in lokalno 
ponudbo ter širitev parkirišča pri cerkvi III. faza – projekt 
bo delno sofinanciran iz sredstev razpisa LAS Pri dobrih 
ljudeh 2020, ograditev  zelenice pri OŠ Turnišče na južni 
strani šolskih igrišč, nadaljnja vlaganja v posodobitev 
javne razsvetljave, asfaltiranje in sanacijo občinskih cest 
ter investicijo v rekonstrukcijo čistilne naprave. Poleg 
vseh navedenih projektov pa načrtujemo še nekaj drugih 
manjših investicij pomembnih za razvoj vseh vasi v občini 
na podlagi predlogov krajevnih skupnosti. Upamo pa tudi 
na pridobitev dodatnih sredstev iz sredstev EU s področja 
razpisov LAS in razpisov posameznih ministrstev v okviru 
Načrta za okrevanje in odpornost ter drugih objavljenih 
razpisov.
Ob koncu nagovora dovolite, da  se zahvalim vsem, ki 
ste kakorkoli pomagali pri razvoju naše občine, podajali 
predloge in skupaj z nami iskali rešitve. Želimo si vašega 
sodelovanja tudi v prihodnje.
Želim vam, da bi bilo leto 2022 uspešno in predvsem, da 
bi bili vsi skupaj zdravi.

Borut Horvat, župan



4 | GLAS OBČINE TURNIŠČE

NASLOV
Vsebina prispevkov 
v glasilu.

POLOVICA
STRANI

IZ OBČINSKE ZGRADBE

NAGOVOR UREDNICE

POROČILO O DELU OBČINSKE UPRAVE OBČINE TURNIŠČE V LETU 2021
Tudi v letu 2021 smo zaradi situacije COVID-19 v Občinski upravi Občine Turnišče morali prilagoditi način delovanja 
tako, da smo v čim večji meri omejili možnost širjenja okužb. V tem času je Občinska uprava z občankami in občani 
ter ostalimi strankami poslovala pretežno preko telefona in v elektronski obliki. Hvala vsem za razumevanje in 
prilagajanje na nov način delovanja. Kljub vsemu pa ocenjujemo, da smo v letu 2021 s trudom in sodelovanjem 
vseh, delo opravljali uspešno in korektno, kar se kaže v rezultatih dela in realiziranih nalogah. 

V času od januarja do novembra 2021 je bilo skupno rešenih 481 upravnih zadev, od tega največ potrdil o namenski 
rabi in gradbenih zadev. Podrobneje je seznam zadev naveden v tabeli 1. 

Tabela 1: Seznam upravnih zadev v letu 2021

Klas. št. Zadeva
Število 
rešenih 
zadev

215 Javna zbiranja 24
35010 Potrdila o namenski rabi zemljišča 198
35011 Lokacijske informacije 16
351 Graditev – gradbene zadeve 106
354 Okolje in prostor 19
371 Cestni promet in infrastruktura – razna dovoljenja in soglasja 60
410 Denarne nagrade študentom 42
410 Enkratna denarna pomoč novorojencem 16

Skupaj 481
Ostale zadeve 875
Stanovanjske zadeve, zbiranje ponudb, postopki v zvezi s prodajo in nakupi zemljišč, NUSZ 
2020, vodenje projektov, razpisov 875

Skupno število vseh upravnih stvari v poročevalskem obdobju 1356

Živimo v času, ki je daleč od idealnega … Marsikaj je 
obrnjeno na glavo in večkrat nas prešine misel, kdaj 
bo drugače. Zato je čarobnost decembra tista, ki jo 
v tem obdobju še kako potrebujemo. Glejmo na to 
skozi otroške oči, ki se tako pristno veselijo drobnih 
malenkosti, božičnih lučk, decembrskih dobrih mož 
in toplih objemov. Sem zagovornica tega, da drugih 
ne moremo spreminjati, lahko pa sebe. Tako je od nas 
odvisno, kako se bomo odzvali na določeno situacijo. 
Sami se odločimo, kakšen izraz si bomo nadeli 
na obraz in kako se bomo obnašali do sočloveka. 
Namreč prav to smo med epidemijo izgubili – včasih 
je potrebno samo malo več potrpežljivosti in sočutja. 

Vsak se naj pri sebi odloči, kaj lahko stori drugače 
in mogoče bo svet vsaj malo lepši, predvsem v tem 
prazničnem času. Res pa je, da je lahko reči, veliko 
težje pa se tega držati. Ker trenutno stanje traja že 
kar nekaj časa, težko vidimo svetlobo na koncu te 
poti. Ampak vse mine – tudi to bo minilo, le vprašanje 
časa je, kdaj. 

Do takrat pa se trudimo ostati ljudje. V spodbudo 
in motivacijo naj nam bo katera izmed zgodb v novi 
številki Glasa Občine – letos jih je kar nekaj. Uživajte 
v prebiranju.

Jasmina Denša, odgovorna urednica
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Nadzorni odbor, ki se je konstituiral 31. 1. 2019, v okviru svoje pristojnosti opravlja zlasti nadzor nad poslovanjem 
Občine, razpolaganjem s premoženjem Občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih 
sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. V letu 2021 se je Nadzorni odbor 
sestal na dveh rednih sejah, na katerih je obravnaval Zaključni račun proračuna Občine za leto 2020, sprejel in 
potrdil letni program dela ter obravnaval poročilo o izvrševanju proračuna Občine Turnišče v prvem polletju 2021. 

Občinski svet kot najvišji organ odločanja v okviru pravic in dolžnosti Občine se je konstituiral na 1. konstitutivni 
seji dne 19. 12. 2018. V letu 2021 se je Občinski svet sestal na šestih rednih sejah. V tabeli 2 je podan seznam 
pomembnejših sklepov Občinskega sveta v letu 2021.

Tabela 2: Sklepi Občinskega sveta Občine Turnišče

Datum seje Zap. št. seje Pomembnejši sklepi

17. 12. 2020 14. redna seja

- Občinski svet Občine Turnišče sprejme Pravilnik o sofinanciranju javnih 
kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v 
občini Turnišče v predlagani obliki in vsebini v drugi obravnavi.

- Občinski svet Občine Turnišče sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov 
in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti v občini Turnišče v 
predlagani obliki in vsebini v drugi obravnavi.

- Občinski svet Občine Turnišče sprejme Odlok o turistični in promocijski taksi v 
občini Turnišče v predlagani obliki in vsebini v  prvi  in drugi obravnavi.

- Občinski svet Občine Turnišče določa, da je stopnja najemnine za neprofitna 
stanovanja v lasti Občine Turnišče za leto 2021 v višini 4,04 % od vrednosti 
stanovanja.

- Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k predlagani sistematizaciji 
delovnih mest JVIZ OŠ Turnišče za šolsko leto 2020/21 (oblikovanih 7 oddelkov 
predšolske vzgoje) in dodatnim zaposlitvam od 1. 1. 2021. Občinski svet 
Občine Turnišče daje soglasje k dodatni vključenosti otroka nad normativom 
v heterogen oddelek drugega starostnega obdobja v starosti 4 do 5 let. S tem 
sklepom preneha veljati sklep številka 11R/2020 z dne 18. 6. 2020.

- Občinski svet Občine Turnišče se je seznanil z idejno zasnovo Centra za zaščito 
in reševanje Turnišče.

- Občinski svet Občine Turnišče potrjuje, da se iz območja Upravne enote Lendava 
za kandidata za člana Razvojnega sveta Pomurske regije imenuje: Janeza 
Magyara, župana Občine Lendava, in mag. Damjana Jaklina, župana Občine 
Velika Polana.

- Občinski svet Občine Turnišče soglaša, da Občina Turnišče poda izjavo o izstopu 
iz Ljudske univerze Lendava kot soustanoviteljice po Odloku o ustanovitvi 
javnega zavoda Ljudska univerza Lendava, zavod za izobraževanje odraslih in 
mladine (Uradni list RS, št. 92/1998).

- Občinski svet Občine Turnišče se je seznanil z vlogo družbe AB EFEKT, Milan 
Mertik s. p., Gomilica 12a in sprejme sklep, da se najemniku AB EFEKT, Milan 
Mertik s. p., Gomilica 12a,  oprosti plačilo najemnine za najem poslovnih 
prostorov v objektu Rodovita Turnišče, parc. št. 1891/1, št. stavbe 989 za obdobje 
dveh mesecev, zaradi razglašene epidemije COVID-19.

- Občinski svet Občine Turnišče se je seznanil z vlogo ŠD Izziv Pomurje in sprejme 
sklep, da se najemniku ŠD Izziv Pomurje oprosti plačilo najemnine za uporabo 
prostorov fitnesa v Večnamenskem centru, Cvetna ulica 1a, Turnišče za obdobje 
dveh mesecev, zaradi nedelovanja fitnesa v času epidemije COVID-19.

- Občinski svet Občine Turnišče soglaša s I. fazo predvidene sanacije lokalne 
ceste Turnišče–Genterovci, ki jo je predlagala Občina Dobrovnik in pooblašča 
župana, da nadaljuje dogovore. Občina Turnišče soglaša s sofinanciranjem v 
višini 5.000,00 EUR, ki jih bo poravnala izvajalcu del po izvedenih delih.

- Občinski svet Občine Turnišče soglaša, da Občinska uprava preveri možnost 
prekinitve najemne pogodbe z Domom starejših Rakičan za objekt Polanščekova 
domačija in najemno pogodbo razveže.

IZ OBČINSKE ZGRADBE
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- Občinski svet Občine Turnišče sprejme predlagani amandma župana, da se 
povečana sredstva iz naslova stanja na računu Občine, na dan 31. 12. 2020, v višini 
30.949,73 EUR prerazporedijo na proračunske postavke: 40.1003.06 (Izvajanje 
javnih del drugi izvajalci), konto 413300 (tekoči transferi v javne zavode in  druge 
izvajalce) se poveča iz 9.949,73 EUR na 11.649,73 EUR; 40.1502.03 (Investicije 
in investicijsko vzdrževanje čistilne naprave), konto 420401 (novogradnje, 
rekonstrukcije in adaptacije) iz 21.000,00 EUR na 83.000,00 EUR.

- Občinski svet Občine Turnišče sprejme Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 
2021 v predlaganem besedilu, skupaj z vsemi sprejetimi  spremembami in sklepi.

- Občinski svet Občine Turnišče sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem in načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Turnišče 
za leto 2021, v predlaganem besedilu. Občinski svet Občine Turnišče pooblašča 
župana Boruta Horvata, da lahko nepremičnine kmetijske in gozdne rabe proda 
po primerljivi tržni ceni (uradne objave na oglasni deski upravne enote) oz. po 
najmanjši ceni na podlagi ocene vrednosti Geodetske uprave Republike Slovenije.

- Občinski svet Občine Turnišče pooblašča župana Boruta Horvata, da lahko sprejme 
in podpiše investicijsko dokumentacijo (Dokument identifikacije investicijskega 
projekta – DIIP) za namene in v obsegu, določenem v Načrtu razvojnih programov, 
pri čemer lahko vrednost projektov odstopa za največ 50 %.

- Občinski svet Občine Turnišče sprejme letni program športa v Občini Turnišče za 
leto 2021 v predlagani obliki in vsebini.

- Občinski svet Občine Turnišče sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Turnišče v 
prvi in drugi obravnavi.

- Občinski svet Občine Turnišče sprejme sklep, da se predloženi aneksi k osnovnim 
pogodbam sklenjenimi med Občino Turnišče in podjetjem Eko park d. o. o. 
Lendava in aneks k osnovni tripartitni pogodbi med Občino Turnišče, JP Varaš d. 
o. o. in Eko park d. o. o. Lendava, ki so bili predloženi v podpis s strani podjetja 
Eko park d. o. o. Lendava podaljšajo za obdobje enega leta, do 31. 12. 2021. Ostalo 
besedilo predlogov vseh treh aneksov se ne spreminja. Občinski svet Občine 
Turnišče nalaga direktorju JP Varaš d. o. o., da do naslednje redne seje Občinskega 
sveta Občine Turnišče pripravi ekonomsko analizo prenosa gospodarske javne 
službe, oskrbe s pitno vodo na JP Varaš d. o. o. z letom 2022, ki mora obsegati vse 
prihodke in odhodke.

- Občinski svet Občine Turnišče sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Turnišče, v prvi obravnavi, s 
predlaganimi pripombami. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Turnišče se daje v javno 
obravnavo, ki traja od 22. 1. 2021 do 22. 2. 2021, do 12. ure. Predlog odloka se 
objavi na spletni strani Občine Turnišče in je na vpogled v prostorih Občinske 
uprave Občine Turnišče.

- Občinski svet Občine Turnišče sprejme predlog Odbora za prostorsko planiranje 
in gospodarjenje z nepremičninami, glede povišanja faktorja namembnosti 
objektov trgovske na 1,3 in industrijske rabe na 1,2  iz 5. člena predloga Odloka.

- Občinski svet Občine Turnišče se je seznanil z delovanjem Zdravstvene postaje 
Turnišče, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Lendava.

- Občinski svet Občine Turnišče predlaga, da Občinska uprava Občine Turnišče 
vse najemnike kmetijskih zemljišč v lasti Občine pozove k nakupu teh kmetijskih 
zemljišč, ki jih obdelujejo oz. da z njimi uredi najemne pogodbe z namenom 
plačevanja najemnine za kmetijska zemljišča v lasti Občine.

- Občinski svet Občine Turnišče soglaša z delitvijo stroškov raziskav podzemnih 
voda in meritev temperature vode za vzpostavitev tretjega vodnega vira na 
sistemu A – oskrbe z vodo po predlogu podjetja Eko park d. o. o. Lendava.

25. 3. 2021 16. redna seja

- Občinski svet Občine Turnišče imenuje za glavno urednico javnega glasila Občine 
Turnišče – Glas Občine Jasmino Denša za mandatno obdobje štirih let. Mandatno 
obdobje imenovanja traja od 25. 3. 2021 do 24. 3. 2025.

- Občinski svet Občine Turnišče imenuje za namestnika glavne urednice javnega  
glasila Občine Turnišče – Glas Občine Teodorja Žalika za mandatno obdobje štirih 
let. Mandatno obdobje imenovanja traja od 25. 3. 2021 do 24. 3. 2025.
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25. 3. 2021 16. redna seja

- Občinski svet Občine Turnišče imenuje za članico uredniškega odbora javnega 
glasila Občine Turnišče – Glas Občine Tatjano Denša za mandatno obdobje štirih let. 
Mandatno obdobje imenovanja traja od 25. 3. 2021 do 24. 3. 2025.

- Občinski svet Občine Turnišče imenuje za članico uredniškega odbora javnega 
glasila Občine Turnišče – Glas Občine Natalijo Cigut za mandatno obdobje štirih let. 
Mandatno obdobje imenovanja traja od 25. 3. 2021 do 24. 3. 2025.

- Občinski svet Občine Turnišče imenuje za članico uredniškega odbora javnega 
glasila Občine Turnišče – Glas Občine Marijo Kreslin Štefanec za mandatno obdobje 
štirih let. Mandatno obdobje imenovanja traja od 25. 3. 2021 do 24. 3. 2025.

- Občinski svet Občine Turnišče sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Turnišče, v drugi obravnavi.

- Občinski svet Občine Turnišče sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi Javnega podjetja Varaš, podjetje za komunalne in druge storitve d. o. 
o., Turnišče, v prvi in drugi obravnavi.

- Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k imenovanju ge. Olge Požgai Horvat, 
dr. med. spec., za direktorico Javnega zavoda ZD Lendava.

- Občinski svet Občine Turnišče se je seznanil z Letnim poročilom za leto 2020 Javnega 
zavoda ZD Lendava in ga potrjuje v predlagani obliki.

- Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k letnemu poročilu JVIZ OŠ Turnišče za 
leto 2020 v predlagani obliki in vsebini.

- Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k sklepu Sveta zavoda  JVIZ OŠ Turnišče  
številka 53, z dne 25. 2. 2021, o določitvi delovne uspešnosti ravnateljice JVIZ OŠ 
Turnišče za leto 2020.

- Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k finančnemu načrtu JVIZ OŠ Turnišče 
za leto 2021  v predlagani obliki in vsebini.

- Občinski svet Občine Turnišče se je seznanil s Poslovnim poročilom Javnega 
podjetja Varaš, podjetje za komunalne in druge storitve d. o. o. za leto 2020 ter ga 
potrjuje v predlagani obliki.

- Občinski svet Občine Turnišče nalaga direktorju Javnega podjetja Varaš, podjetje za 
komunalne in druge storitve d. o. o., da po opravljeni reviziji predloži popravljeno 
Poslovno poročilo za leto 2020.

- Občinski svet Občine Turnišče sprejme sklep, da se ta točka dnevnega reda 
obravnava na naslednji seji. Do naslednje redne seje mora direktor JP Varaš d. o. o. 
pripraviti ustrezno ekonomsko analizo prenosa izvajanja GJS oskrba s pitno vodo 
glede na že sprejet sklep na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Turnišče.

- Občinski svet Občine Turnišče predlaga za kandidata za zastopnika pacientovih 
pravic g. Martina Raja,  s stalnim bivališčem Trstenjakova ulica 32, 9000 Murska 
Sobota.

- Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k sklenitvi pogodbe med Občino 
Turnišče in podjetjem Terramar d. o. o., Maistrova 16, 1241 Kamnik v zadevi 
oprostitve plačila komunalnega prispevka za gradnjo objekta v Gospodarski coni 
Turnišče. V zameno za oprostitev plačila komunalnega prispevka za nameravano 
gradnjo objekta v Gospodarski coni Turnišče bo podjetje Terramar d. o. o., Maistrova 
16, 1241 Kamnik ustrezno razširilo in uredilo dovozno cesto N000501 v dolžini cca. 
250 m, da bo novozgrajena razširjena cesta omogočala varnost vsem udeležencem 
v prometu. Urejeno dovozno cesto je dolžno podjetje Terramar d. o. o., Maistrova 
16, 1241 Kamnik urediti do pridobitve uporabnega dovoljenja za načrtovani objekt. 
Po končani gradnji in odmeri mora urejeno dovozno cesto prenesti v last Občine 
Turnišče.

13. 5. 2021 17. redna seja

- Občinski svet Občine Turnišče za direktorja Javnega podjetja Varaš, podjetje 
za komunalne in druge storitve d. o. o., Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, 
imenuje g. Stanislava Sobočana, s stalnim bivališčem Gomilica 52a, 9224 Turnišče. 
Mandat direktorja Javnega podjetja Varaš, podjetje za komunalne in druge storitve 
d. o. o., imenovani g. Stanislav Sobočan nastopi s 16. 6. 2021 in traja do 15. 6. 2025.

- Občinski svet Občine Turnišče sprejme Zaključni račun proračuna Občine Turnišče 
za leto 2020 s prilogami v predlagani obliki.

- Občinski svet Občine Turnišče se je seznanil s Poročilom o realizaciji letnega načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Turnišče za leto 2020 v predlagani 
obliki.
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13. 5. 2021 17. redna seja

- Občinski svet Občine Turnišče se je seznanil s Poročilom o realizaciji letnega 
načrta ravnanja s premičnim premoženjem Občine Turnišče za leto 2020 v 
predlagani obliki.

- Občinski svet Občine Turnišče sprejme Elaborat o oblikovanju cene izvajanja 
obvezne občinske GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini 
Turnišče za leto 2021 s poročilom o delu za leto 2020 v predlagani obliki. Ta 
sklep velja z dnem sprejetja, uporablja pa se od 1. 6. 2021.

- Občinski svet Občine Turnišče sprejme Elaborat o oblikovanju cen storitev 
obveznih GJS varstva okolja za javno službo oskrba s pitno vodo v občini 
Turnišče za leto 2021 v predlagani obliki. Ta sklep velja z dnem sprejetja, 
uporablja pa se od 1. 6. 2021.

- Občinski svet Občine Turnišče sprejme Elaborat za oblikovanje cen izvajanja GJS 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Turnišče za leto 2021 v 
predlagani obliki. Ta sklep velja z dnem sprejetja, uporablja pa se od 1. 6. 2021.

- Občinski svet Občine Turnišče določa ceno za čiščenje komunalne odpadne vode 
za uporabnike v višini 0,1980 EUR. Razlika v ceni čiščenja odpadne komunalne 
vode v skladu s sprejetim Elaboratom za oblikovanje cen izvajanja GJS odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Turnišče za leto 2021 se poravna iz 
proračuna občine. Ta sklep velja z dnem sprejetja, uporablja pa se od  1. 6. 2021.

- Občinski svet Občine Turnišče sprejme predlog povišanja grobarin in uvedbo 
dodatne cene storitve izdaje soglasja za spomenik v občini Turnišče. Cena 
najema grobnega mesta v občini Turnišče od 1. 1. 2021 dalje znaša: enojni 
grob 9,50 EUR bruto; dvojni grob 12,00 EUR bruto.

- Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k sklenitvi pogodbe in izbrisu zaznambe 
v zemljiški knjigi v korist Občine Turnišče v zadevi prodaje parcele parc. št. 1205/1, 
k. o. Nedelica, lastnika Jožefa Čeha iz Nedelice 9, sedaj bivajočega v Domu starejših 
Lendava. Kupnina iz naslova prodaje se nakaže na račun Občine Turnišče.

23. 6. 2021 18. redna seja

- Občinski svet Občine Turnišče sprejme Odlok o spremembah Odloka o 
kategorizaciji občinskih cest v občini Turnišče v prvi in drugi obravnavi.

- Občinski svet sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 
2021, v predlaganem besedilu, skupaj z vsemi sprejetimi spremembami in 
sklepi.

- Občinski svet sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem in načrt 
pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Turnišče za leto 2021 – 
rebalans, v predlaganem besedilu. Občinski svet Občine Turnišče pooblašča 
župana Boruta Horvata, da lahko nepremičnine kmetijske in gozdne rabe 
proda po primerljivi tržni ceni (uradne objave na oglasni deski upravne enote) 
oz. po najmanjši ceni na podlagi ocene vrednosti Geodetske uprave Republike 
Slovenije.

- Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k predlagani ceni za vrtec – I. 
starostno obdobje za šolsko leto 2021/2022: Program 9-urnega varstva 
za oddelek prvega starostnega obdobja 1–3 let zajema vzgojo in varstvo, 
dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Cena tega programa 
znaša 478,29 EUR. Program 4–6-urnega varstva za oddelek prvega starostnega 
obdobja zajema vzgojo in varstvo, dopoldansko malico ter kosilo in znaša 
430,11 EUR. 

- Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k predlagani ceni za vrtec – II. 
starostno obdobje za šolsko leto 2021/2022: Program 9-urnega varstva za 
oddelek drugega starostnega obdobja zajema vzgojo in varstvo, dopoldansko 
malico, kosilo in popoldansko malico. Cena tega programa znaša 389,75 EUR. 
Program 4–6-urnega varstva za oddelek drugega starostnega obdobja zajema 
vzgojo in varstvo, dopoldansko malico ter  kosilo in znaša 350,42 EUR.

- Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k predlagani ceni za vrtec – II. 
starostno obdobje kombinirani oddelek za šolsko leto 2021/2022: Program 
9-urnega varstva za kombinirani oddelek zajema vzgojo in varstvo, dopoldansko 
malico, kosilo in popoldansko malico. Cena tega programa znaša 403,57 EUR; 
Program 4–6-urnega varstva za oddelek drugega starostnega obdobja zajema 
vzgojo in varstvo, dopoldansko malico ter  kosilo in znaša 362,86 EUR.
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23. 6. 2021 18. redna seja

Ta sklep velja z dnem sprejetja, uporablja pa se od 1. 9. 2021 dalje.
- Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k predlogu oddelkov za šolsko leto 

2021/2022. Glede na število vpisanih otrok se otroke razporedi v 7,5 oddelkov, 
in sicer:

• 2 homogena oddelka prvega starostnega obdobja (1 do 2 let; skupaj vpisanih 
28 otrok),

• 1 heterogen oddelek prvega starostnega obdobja (1 do 3 let; skupaj vpisanih 
12 otrok),

• 1 kombinirani oddelek (2 do 4 let; skupaj vpisanih 19 otrok),
• 1 heterogen oddelek drugega starostnega obdobja (3 do 5 let; skupaj vpisanih 

21 otrok),
• 2 heterogena oddelka drugega starostnega obdobja (4 do 6 let; skupaj vpisanih 

43 otrok),
• 0,5 homogenega oddelka drugega starostnega obdobja (5 do 6 let; skupaj 

vpisanih 12 otrok).
V vseh oddelkih je upoštevan fleksibilni normativ  (+2 otroka v oddelku). Ta sklep 

velja z dnem sprejetja, uporablja pa se od 1. 9. 2021 dalje.
- Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k predlagani sistematizaciji 

delovnih mest JVIZ OŠ Turnišče za šolsko leto 2021/22 (oblikovanih 7,5 
oddelkov predšolske vzgoje) in dodatnim zaposlitvam. Ta sklep velja z dnem 
sprejetja. Uporablja pa se od 1. 9. 2021 dalje.

- Občinski svet Občine Turnišče potrjuje skupno listo kandidatov za volitve 
članov Razvojnega sveta Pomurske regije 2021–2027.

- Občinski svet Občine Turnišče pooblašča župana g. Boruta Horvata, da z 
najemnikom prostorov fitnesa na lokaciji Turnišče, Ulica Štefana Kovača 65, ŠD Izziv 
Pomurje sklene predlagani aneks k najemni pogodbi. Aneks se sklene z veljavnostjo 
od 1. 10. 2021 pa do konca osnovne najemne pogodbe, s tem da vključuje poleg 
fiksne najemnine še obratovalne stroške električne energije, kurjave in vode.

- Občinski svet Občine Turnišče pooblašča župana g. Boruta Horvata, da sklene 
ustrezno pogodbo za prenos parcel parcelne št. 3255/6, 3255/24 in 3255/9, vse 
k. o. Gomilica na Občino Turnišče. Občinski svet Občine Turnišče soglaša, da 
Občina Turnišče v zameno za prenos parcel na Občino krije stroške Zavetišča 
za brezdomne osebe Murska Sobota za Stanislava Horvata v višji višini.

- Občinski svet Občine Turnišče se je seznanil z idejno zasnovo Doma gasilcev, 
športa in kulture in daje soglasje k pričetku postopka pridobitve gradbenega 
dovoljenja in izdelavo DGD in PZI.

- Občinski svet Občine Turnišče imenuje za člana v Svet ustanoviteljic in v 
skupščino Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci, g. Boštjana 
Horvata, roj. 5. 6. 1984, Puconci 190a, direktorja Občinske uprave Občine 
Turnišče, ki predstavlja Občino Turnišče v omenjenima organoma družbe. Za 
njegovega namestnika pa g. Leona Lutarja, roj. 17. 11. 1983, Turnišče, Ulica 
Štefana Kovača 59, zaposlenega v Občinski upravi Občine Turnišče. Z dnem 
imenovanja preneha članstvo v Svetu ustanoviteljic in v skupščini Javnega 
podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci županu g. Borutu Horvatu.  

23. 9. 2021 19. redna seja

- Občinski svet Občine Turnišče soglaša, da se osnovni kapital Javnega podjetja 
Varaš, podjetje za komunalne in druge storitve d. o. o., Turnišče v vrednosti 
64.438,00 EUR poveča za 35.561,00 EUR. Osnovni kapital se poveča s konverzijo 
zapadlih obveznosti družbe kot dolžnika do ustanoviteljice oz. s konverzijo 
terjatev ustanoviteljice – Občine Turnišče. Celotni znesek osnovnega kapitala 
Javnega podjetja Varaš, podjetje za komunalne in druge storitve d. o. o., 
Turnišče znaša 99.999,00 EUR.

- Občinski svet Občine Turnišče sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Varaš, podjetje za komunalne in druge 
storitve d. o. o., Turnišče v prvi in drugi obravnavi.

- Občinski svet Občine Turnišče sprejme Odlok o podeljevanju priznanj Občine 
Turnišče v predlaganem besedilu s popravki v prvi obravnavi. Predlog Odloka 
o podeljevanju priznanj Občine  Turnišče se daje v javno obravnavo, ki traja od 
24. 9. 2021 do 11. 10. 2021, do 12. ure. Predlog Odloka se objavi na spletni strani 
Občine Turnišče in je na vpogled v prostorih Občinske uprave Občine Turnišče.
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23. 9. 2021 19. redna seja

- Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k predlagani sistematizaciji 
delovnih mest JVIZ OŠ Turnišče za šolsko leto 2021/22 (oblikovanih 7,5 
oddelkov predšolske vzgoje) in dodatnim zaposlitvam. Ta sklep velja z dnem 
sprejetja, uporablja pa se od 1. 9. 2021 dalje.

- Občinski svet Občine Turnišče se je seznanil s Poročilom o izvrševanju 
proračuna Občine Turnišče  za leto 2021 v obdobju januar–junij.

- Občinski svet Občine Turnišče se je seznanil s predinvesticijsko zasnovo 
rekonstrukcije čistilne naprave Turnišče in jo potrjuje.

JAVNO PODJETJE VARAŠ D.O.O. V LETU 2021
Javno podjetje VARAŠ, podjetje za 
komunalne in druge storitve, d. o. o., 
Turnišče, deluje od novembra 2011. 
Krajše oblika imena družbe je »JP 
VARAŠ d. o. o.«.

100 % lastnica družbe je Občina 
Turnišče. Namen ustanovitve je bila zagotovitev izvajanja 
obveznih in neobveznih lokalnih gospodarskih javnih 
služb tako individualne kot kolektivne rabe.
V iztekajočem se letu je JP VARAŠ d. o. o. opravljalo 
sledeče gospodarske javne službe po definiciji Odloka o 
gospodarskih javnih službah v Občini Turnišče:

- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode,

- urejanje in vzdrževanje občinskih javnih cest, 
urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce, 
zelenih površin, pešpoti in drugih javnih površin ter 
javnih parkirišč,

- urejanje in vzdrževanje pokopališč,
- urejanje in vzdrževanje javnih površin,
- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih,
- urejanje in vzdrževanje objektov za šport in 

rekreacijo,
- urejanje in vzdrževanje parkov, drevoredov, zelenic, 

pešpoti in drugih javnih površin,
- urejanje prometne in neprometne signalizacije in 

prometnih režimov,
- splošna in druga gradbena dela ter zaključna dela 

v gradbeništvu (polaganje tlakovcev in izgradnja 
balinišča na Polanščekovi domačiji, komunalna 
infrastruktura – cona Pasike …), obnovitev okolice 
križa v Gomilici, urejanje in priprava na igrišču z 
umetno travo, rušenje objektov in zemeljska dela, 
gradnja hidro gradbenih objektov (cevovodov, 
vodovodov) ter vsakomesečni popis števcev,

- oskrba s pitno vodo, in sicer pogodbeno za 
upravljavca EKO-PARK d. o. o.

Aktivnosti so se odvijale več ali manj na vseh področjih 
obveznih in neobveznih gospodarskih javnih služb. V 
manjšem obsegu je bilo tako kot pretekla leta izvedenih 
tudi nekaj tržnih aktivnosti, predvsem na področju 
urejanja okolice (košnja in valjanje dvorišč …) pri 
pravnih in fizičnih osebah.
S 16. junijem 2021 je vodenje JP Varaš d. o. o. prevzel nov 
direktor, mag. Stanislav Sobočan. 
V času priprave tega zapisa je v družbi zraven 

direktorja aktivno zaposlenih 
še pet sodelavcev, na podlagi 
pridobljenega razpisa za javna 
dela pa je v letu  2021 v podjetju 
en aktivno zaposleni sodelavec 
na terenu. 
Kanalizacijski sistem in čistilna 
naprava delujeta neprekinjeno 
od leta 2000. Zato je potrebno 
veliko truda, da sistem 
deluje brez večjih posledic za 
uporabnike.
Ob tej priložnosti ponovno 
prosimo in tudi pozivamo 
uporabnike, naj v kanalizacijsko 
omrežje ne odmetavajo in 
odlivajo tekočin in predmetov, 
ki ne spadajo v kanalizacijo. S tem namreč izrazito 
povečujejo možnost poškodb v sistemu in dvigujejo 
stroške vzdrževanja.
Tudi v letu 2021 je vzdrževanje pokopališč obsegalo 
načeloma samo košnjo in čiščenje le-teh. Zimskega dela 
je bilo malo.

IZ OBČINSKE ZGRADBE
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AKTIVNOSTI NA PODROČJU TURIZMA, KULTURE IN ŠPORTA V LETU 2021
Na področju turizma, kulture in športa smo kljub 
epidemiji skrbeli za izvajanje načrtovanih in tudi 
nepričakovanih aktivnosti.
Ena glavnih aktivnosti je tudi skrb za Krajevno knjižnico 
Turnišče, ki je bila v času manjše aktivnosti zaradi 
ukrepov za zajezitev epidemije urejena. Police knjig so 
sedaj označene z razdelilnimi kartoni. Avtorji so urejeni 

po abecednem redu in jih je lažje najti. Literatura za 
najmlajše se je preselila v stranske police, da lahko tudi 
najmlajši začnejo samostojno brskati po naslovih. Proste 
police so bile zapolnjene z doniranim knjižnim gradivom 
naših občanov. 
Za donirano gradivo v zadnjih letih se zahvaljujemo:

- domači minoritski župniji s patrom Tonijem,
- sorodnikom pokojnega župnika Boštjana Čeha,
- družini Lacko-Toplak,
- družini Fortun,
- družini Mihelič,
- in ostalim, ki smo jih morda nehote izpustili.

Minulo pomlad smo poskrbeli za zamenjavo plakatov 
na avtobusnih postajah. Razen tiska plakatov je bilo 
delo opravljeno v lastni režiji.
Na prelomu pomladi in poletja smo se z lokalnimi 
vsebinami, z Zavodom za trajnostni razvoj lokalnih 
skupnosti TRS Renkovci, s Kolesarsko pohodniškim 
društvom Pedal Gomilica in z Degaši predstavili na 
festivalu (Do)živimo v Pomurju na Pogačarjevem trgu 
v Ljubljani.
25. junija smo praznovali državni praznik ob 30. obletnici 
samostojnosti Republike Slovenije. V naši občini smo ga 
obeležili z virtualnim slovesnim programom, ki smo ga 
pripravili v sodelovanju z domačimi društvi. Program 
se je predvajal na televiziji in je dostopen na digitalnih 
medijih. Ob tej priložnosti smo zraven Čevljarskega 
muzeja zasadili spominsko lipo.
Ob koncu junija je v našo občino prispela Slovenska 
bakla, s katero smo tekli kroge med Polanščekovo 
domačijo in Osnovno šolo Turnišče. Sodelovali so župan 
Borut Horvat, župnik p. Toni Brinjovc, Robi Markoja, 
Andrej Rotar, Anton Sep, Tadej Žalik, člani in sodelujoči 
na aktivnostih Športnega društva Izziv Pomurje in učenci 
Osnovne šole Turnišče. 
Avgusta smo sodelovali na spletnem glasovanju 2021 
Turistične zveze Slovenije z naslovom Moja dežela – 
lepa in gostoljubna. Na žalost se nismo uvrstili med 
nagrajence, vendar smo pa z vašimi delitvami z domačo 
turistično vsebino dosegli več kot 8000 uporabnikov na 
socialnem omrežju. Hvala vam!

Vzdrževanje javne razsvetljave je skozi leto obsegalo 
redno sprotno vzdrževanje z odpravljanjem napak 
delovanja. 
Vzdrževanje občinskih cest in poti obsega predvsem 
košnjo bankin in obcestnih jarkov ter urejanje bankin. 
Opravljeno je bilo tudi nekaj manjših rezov dreves in 
vejevja, ki so zmanjševali preglednost in s tem varnost 
na lokalnih cestah.
Na podlagi načrta Zavoda za gozdove Slovenije so bile 
tudi letos vzdrževane gozdne ceste po celotni občini, 
in sicer grediranje, vzdrževanje svetlega profila in 
gramoziranje gozdnih cest.
Na javnih površinah se je tako kot v preteklosti izvajala 
košnja trave, čiščenje listja ter pobiranje smeti po 
površinah in iz košev. 

Veliko rednega dela je predstavljalo vzdrževanje igrišč v 
vseh naseljih (košnja, čiščenje odpadkov).
Na stavbah in stanovanjih, ki so v občinski lasti, je 
bilo opravljenih nekaj manjših vzdrževalnih del in 
intervencij, za katere je podjetje usposobljeno.
V okviru tržnih aktivnosti je letos podjetje izvajalo 
postavitev šotora in stojnic. Skrbelo se je tudi za 
izobešanje zastav ob praznikih.
Kot že vsa leta, podjetje samo v velikem delu opravlja 
osnovno vzdrževanje in servisiranje voznega parka in 
strojev, ki jih rabi za svoje delovanje. 

V imenu JP Varaš d. o. o.:
Alenka Antolin, poslovna sekretarka

IZ OBČINSKE ZGRADBE
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Sledil je dogodek Varaška noč s skupino Mejaši, ki ga je 
izvedel Nogometni klub Turnišče.
V nekoliko okrnjeni obliki smo uspeli izvesti tudi 
Ferencovo senje.
Ob koncu avgusta smo ob otvoritvi prenovljenega igrišča 
z umetno travo izvedli prvi Pokal Občine Turnišče. Ob 
tem še enkrat čestitamo vsem sodelujočim.
Skupaj z Ljudsko univerzo Lendava smo 15. septembra 
pripravili stojnice pred trgovino Jager in se pridružili 
vseslovenski paradi učenja.
Septembra smo skupaj z Osnovno šolo Turnišče 
koordinirali aktivnosti v okviru Evropskega tedna 
mobilnosti.

Pripravili smo informativno turistično zloženko in jo 
prevedli v dva jezika (nemščina in angleščina).
V mesecu oktobru smo v povezavi z vrtcem Turnišče 
preko projekta ERASMUS+ gostili goste iz vrtca Dječji 
vrtić cvrćak iz Hrvaške.
Pripravili smo tudi QR kode za lažje sporočanje okvar 
javne razsvetljave po občini. Kode bodo naknadno 
nalepljene na vsak kandelaber v občini. Vsako svetilo 
bo imelo svojo lastno QR kodo in prilagojeno sporočilo 
napake.



13GLAS OBČINE TURNIŠČE |

OBČINSKI PRAZNIK 2021
Osrednja proslava ob občinskem prazniku je bila že drugič izvedena v virtualni obliki. Posnetek si lahko ogledate 
na občinski spletni strani. Najprej je občane nagovoril župan, g. Borut Horvat, nato so v kulturnem programu 
sodelovali: Gomilički degaši, ljudske pevke KD Štefan Raj Turnišče, članici KD Rdeči zvonček Nedelica s skečem, 
učenca OŠ Turnišče z deklamacijo, otroci Vrtca Turnišče s plesom, folklorna skupina DU Turnišče in Terezija 
Sobočan iz Renkovcev s predstavitvijo projekta Slovenija kvačka. Program je povezovala Martina Vuk, posnetek 
je tudi letos pripravil Teodor Žalik.
Podeljena pa so bila tudi občinska in športna priznanja. 

IZ OBČINSKE ZGRADBE

PREJEMNICA OBČINSKE PLAKETE:
DANICA KOCET iz Turnišča je na predlog Društva 
upokojencev Turnišče prejela plaketo Občine Turnišče 
za dolgoletno uspešno delo na različnih področjih 
v občini in širše ter za prizadevno delo v Društvu 
upokojencev Turnišče. Več o Danici Kocet v intervjuju 
na naslednjih straneh.

PREJEMNIKI OBČINSKIH PRIZNANJ:
ALOJZ HORVAT iz Turnišča je dolgoletni član 
Kolesarskega kluba Varaški šujstri. S svojim delom 
je prispeval k ugledu društva in vasi Turnišče. Skupaj 
z ženo Terezijo že od začetka postavitve nadstreška 
ob Ulici Štefana Kovača skrbita za njegov lep izgled. 
Posebno pozornost pritegne božična okrasitev z 
jaslicami – idejna zasnova in sama izvedba je njuna. 
Pred leti je božične jaslice posnela tudi nacionalna 
televizija. Alojz Horvat je na predlog Kolesarskega 
kluba Varaški šujstri prejel priznanje Občine Turnišče za 
dolgoletno uspešno delo v Kolesarskem klubu Varaški 
šujstri.
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TEREZIJA HORVAT iz Turnišča je dolgoletna članica 
Kolesarskega kluba Varaški šujstri. S svojim delom je 
prispevala k ugledu društva in vasi Turnišče. Skupaj z 
možem Alojzom že od začetka postavitve nadstreška 
ob Ulici Štefana Kovača skrbita za njegov lep izgled. 
Posebno pozornost pritegne božična okrasitev z 
jaslicami – idejna zasnova in sama izvedba je njuna. 
Pred leti je božične jaslice posnela tudi nacionalna 
televizija. Terezija Horvat je na predlog Kolesarskega 
kluba Varaški šujstri prejela priznanje Občine Turnišče 
za dolgoletno uspešno delo v Kolesarskem klubu 
Varaški šujstri.

IZ OBČINSKE ZGRADBE

NOGOMETNI KLUB TURNIŠČE je bil ustanovljen leta 
1941 in je vse od ustanovitve nastopal pod okriljem 
Medobčinske nogometne zveze Lendava. Največji 
uspeh kluba je 3. mesto v 2. slovenski nogometni ligi 
v sezoni 1993/1994. V vseh teh letih je klub nastopal v 
različnih rangih tekmovanja in tako doživljal vzpone ter 
padce. V vseh teh letih je vodstvo zmeraj našlo pravo 
pot, da je klub pripeljalo do te zavidljive obletnice. 
Lahko trdimo, da je Nogometni klub Turnišče s svojim 
neprekinjenim delovanjem eden najstarejših klubov 
v Pomurju. Za to gre zahvala vsem, ki so kakorkoli 
prispevali k delovanju in obstoju kluba. Na predlog 
Občinske uprave Občine Turnišče je Nogometni klub 
Turnišče za uspešno 80-letno delovanje na področju 
športa in družbenega življenja v vasi ter občini prejel 
priznanje Občine Turnišče.

OSNOVNA ŠOLA TURNIŠČE – leta 1961 se je uresničila 
dolgo načrtovana gradnja nove centralne osemletke 
v Turnišču. Osnovna šola Turnišče je UNESCO, ECO, 
zdrava, kulturna in raziskovalna šola. Uspešno sodeluje 
v različnih projektih, učenci pa na številnih tekmovanjih 
dosegajo izjemne rezultate. Osnovna šola je v občini 
zelo pomemben segment – poleg primarne dejavnosti 
veliko sodeluje z različnimi društvi in krajevnimi 
skupnosti ter prispeva h kvalitetni izvedbi različnih 
prireditev. Na predlog Občinske uprave Občine 
Turnišče je Osnovna šola Turnišče za uspešno 60-letno 
delovanje na področju vzgoje in izobraževanja prejela 
priznanje Občine Turnišče. 
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IZ OBČINSKE ZGRADBE

ŠPORTNO DRUŠTVO IZZIV POMURJE športno 
dejavnost izvaja na širšem lokalnem področju. Njihove 
glavne aktivnosti so ABC športa, plavalna šola, fitnes 
center s skupinskimi vadbami in osebnim trenerstvom, 
tenis ter namizni tenis. Športno društvo povezuje 
strokovno usposobljen kader, ki skrbi za športne 
aktivnosti splošne populacije in tako pripomore k 
višanju kvalitete javnega zdravja na lokalnem in širšem 
področju. Na predlog Občinske uprave Občine Turnišče 
je Športno društvo Izziv Pomurje za uspešno 10-letno 
delovanje na področju športa in izobraževanja mladih 
prejelo priznanje Občine Turnišče.

PREJEMNIKI ŠPORTNIH PRIZNANJ:
TADEJ ŽALIK iz Turnišča je že v mlajših kategorijah 
dosegal vrhunske rezultate, s katerimi nadaljuje tudi 
sedaj. Vrsto let že uspešno tekmuje s člansko ekipo 
SD Štefan Kovač Turnišče, s katero je postal večkratni 
državni prvak z zračno puško, malokalibrsko puško 
in s samostrelom. In prav s samostrelom je tudi v 
letošnji sezoni znova zmagal na državnem prvenstvu 
s samostrelom na 10 metrov v Ormožu. Ob tem je 
s člansko ekipo SD Štefan Kovač Turnišče osvojil 1. 
mesto na državnem prvenstvu s samostrelom na 10 
m in prav tako prvo mesto ekipno z malokalibrsko 
puško leže. Tadej Žalik je eden najuspešnejših članov 
Strelskega društva Štefan Kovač Turnišče in je zaradi 
uspehov v pretekli tekmovalni sezoni prejel priznanje 
za tekmovalne uspehe v športu.

TIM KOREN iz Turnišča je v Strelskem društvu Štefan 
Kovač Turnišče treniral in tekmoval že s serijsko zračno 
puško. V zadnjih dveh letih pa mu je uspel prehod v 
kadetsko kategorijo s standardno zračno puško, kjer 
je v minuli sezoni redno posegal po najvišjih mestih 
na turnirjih državne lige, kjer je osvojil eno zmago, dve 
drugi mesti in eno tretje mesto. V skupnem seštevku 
državnih lig mladih z zračno puško za Pokal Slovenije 
je tako osvojil 2. mesto. Tim je tako že uvrščen na 
širši seznam kadetske reprezentance Slovenije in 
je udeleženec skupnih reprezentančnih priprav. 
Na podlagi tega je Tim Koren prejel pokal in listino 
priznanje Občine Turnišče za naziv športnika leta 2021 
v mladinski kategoriji. 
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ROBI MARKOJA iz Gomilice že skoraj 30 let sodi v 
sam vrh slovenskega strelskega športa. Kot član 
reprezentance se redno udeležuje največjih tekmovanj. 
Na domačem prizorišču je v letošnjem letu na 
državnem prvenstvu z malokalibrsko puško osvojil 
srebro v disciplini leže in bron v trojnem položaju. 
Na mednarodnem prizorišču pa izstopata dve zmagi 
in eno drugo mesto na Evropskem pokalu v Zagrebu, 
3. mesto na Evropskem pokalu v danskem Aarhusu 
in 2. mestu na finalu Evropskega pokala v Švici, vse v 
disciplinah s puško velikega kalibra na 300 metrov. 
Robi Markoja je z reprezentanco Slovenije, prav tako 
na 300 metrov, v disciplini trojni položaj na Evropskem 
prvenstvu v Osijeku osvojil tudi ekipno bronasto 
kolajno. Robi Markoja je kategorizirani športnik pri 
Olimpijskem komiteju Slovenije in je najuspešnejši 
član SD Štefan Kovač Turnišče, s svojo vztrajnostjo je 
tudi zgled številnim mladim športnikom. Na podlagi 
tega je Robi Markoja prejel pokal in listino priznanje 
Občine Turnišče za naziv športnika leta 2021. 

IZ OBČINSKE ZGRADBE

ČLANSKA EKIPA S PUŠKO STRELSKEGA DRUŠTVA 
ŠTEFAN KOVAČ TURNIŠČE je ena izmed redkih v državi, 
ki že skoraj 30 let neprekinjeno nastopa v 1. A državni ligi 
z zračno puško, ki je v lanski sezoni v skupnem seštevku 
zasedla 6. mesto. Na letošnjem državnem prvenstvu 
na Pragerskem je ekipa v sestavi Robi Markoja, Tadej 
Žalik, Avguštin Maučec, Leon Režonja in Primož Seršen 
zmagala na državnem prvenstvu s samostrelom na 10 
metrov. Ekipa tekmuje tudi na številnih mednarodnih 
turnirjih po Sloveniji in tujini, kjer zastopa barve Občine 
Turnišče in s tem skrbi tudi za mednarodno promocijo 
lokalne skupnosti. Na podlagi tega je Članska ekipa s 
puško Strelskega društva Štefan Kovač Turnišče prejela 
pokal in priznanje Občine Turnišče za naziv športne 
ekipe leta 2021. 
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IZ OBČINSKE ZGRADBE

Iskrene čestitke vsem prejemnikom občinskih priznanj in priznanj s področja športa. Naj vam prejeto priznanje 
da novo motivacijo za vaše nadaljnje delo.  

Jasmina Denša
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PROJEKTI

PROJEKTI
JAVNA RAZSVETLJAVA NEDELICA

V mesecu marcu so potekali izkopi ob desni strani javne 
poti JP 930961, od hišne št. 39 do oddajnika v zaselku 
»Farkašovci«, v Nedelici. Namen izkopov je bil položitev 
optičnih kablov s strani podjetja Telemach in položitev 
električnih kablov za nove kandelabre javne razsvetljave, 
kar je investirala Občina Turnišče. Pri izvedbi projekta so 
sodelovala podjetja Protig, d. o. o., Javno podjetje Varaš, 
d. o. o. in Stegram, Denis Gjerkeš, s. p.

ASFALTIRANJE CEST
V spomladanskem delu leta so delavci podjetja Asfalti 
Ptuj zaključili z gradbenimi deli za ureditev ceste pri 
cerkvi v Turnišču in ceste pri »Malih grabah« v Turnišču. 
Na novo asfaltiran je bil hodnik za pešce v začetku vasi 
Nedelica, od hišne št. 152 b do avtobusnega postajališča. 

ZAKLJUČENI PROJEKTI
KOLESARSKA POT RENKOVCI–TURNIŠČE

Ob državni cesti R3-726 Renkovci–Črenšovci je podjetje 
Pomgrad d. d., s podizvajalcem Tegar d. o. o., v mesecu 
avgustu pričelo z izgradnjo kolesarske poti Renkovci–
Turnišče. Kolesarska pot je bila zgrajena v dolžini 680 
m. Obstoječi del kolesarske poti nasproti »Malih grab« 
se je razširil na 2,5 m z bankino 0,5 m na vsaki strani. 
V sklopu projekta se je uredilo tudi odvodnjavanje 
meteornih voda in postavila se je javna razsvetljava.

KOLESARSKA POT TURNIŠČE, ULICA 4. MAJA

Kolesarska pot je bila zgrajena v Turnišču, v Ulici 
4. maja, od Male Ledave do reke Ledave. Projekt 
»Kolesarsko omrežje Turnišče–Dobrovnik–Lendava« je 
nastal v okviru Dogovora za razvoj regij, Operativnega 
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020. Vodilni partner projekta je Občina 
Dobrovnik, kjer še poleg Občine Turnišče sodeluje 
tudi Občina Lendava. Od Ledave do Dobrovnika bo 
izgradnjo nadaljevala Občina Dobrovnik.
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PROJEKTI

UREDITEV PLOČNIKA V NEDELICI

Asfalti Ptuj so bili najugodnejši ponudnik in pristopili 
tudi k izvajanju investicije »Ureditev pločnika v Nedelici, 
I. faza«. Izvedba je potekala ob lokalni cesti LC 430021, 
od kapele v smeri proti Turnišču, do prvega križišča 
pri novem avtobusnem postajališču. V I. fazi je bilo 
načrtovanega in zgrajenega 200 m pločnika. V prihodnje 
bo Občina pristopila k izgradnji tudi II. faze.

IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO

Na športnem igrišču pri Osnovni šoli Turnišče je Javno 
podjetje Varaš d. o. o., odstranilo obrabljeno umetno 
travo na nogometnem igrišču in postavilo panelne 
ograje ob igrišču. Podjetje Greenstudio, Anže Vardjan 
s. p. je dobavilo in položilo novo umetno travo. Projekt 
je bil delno sofinanciran s strani Nogometne zveze 
Slovenije, preostanek pa iz občinskega proračuna.

NAMAKALNI SISTEM NA NOGOMETNEM IGRIŠČU 
NEDELICA

Občina Turnišče je v začetku leta zaključila investicijo 
namakalnega sistema na nogometnem igrišču v 
Nedelici. Investicijo je delno financirala Nogometna 
zveza Slovenije, preostanek pa Občina Turnišče in ND 
Nedelica.

OSNOVNA ŠOLA TURNIŠČE

V zimskem obdobju je Javno podjetje Varaš d. o. o., 
skupaj s podjetjem Eko-park d. o. o. Lendava preuredilo 
kanalizacijsko in vodovodno omrežje pri Osnovni šoli 
Turnišče. Za optimalnejšo rešitev na dvoriščnem delu 
osnovne šole so se speljale nove kanalizacijske in 
vodovodne cevi, vgradnja novih jaškov in premestitev 
hidranta. Zaradi izliva vode so vodovodne cevi bile 
zamenjane tudi v tlaku pritličnega dela osnovne šole.

FITNES CENTER TURNIŠČE

V začetku leta so se izvajala gradbena dela v prostorih 
bivše Rodovite v Turnišču. Gradnja je potekala v 
dveh fazah. Izvedla se je rekonstrukcija objekta 
v spodnjem delu za potrebe skupinskih vadb in 
prilagoditev prostorov v zgodnjem mansardnem delu 
za fitnes. Nekdanji poslovni objekt je spremenil svojo 
namembnost v stavbo za šport. Po zaključku gradbenih 
del se je oprema fitnesa iz Večnamenskega centra 
preselila na novo urejeno lokacijo.
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VRTEC TURNIŠČE

V letu 2021 je Občina Turnišče pristopila k izgradnji 
dveh dodatnih oddelkov in novega skupnega prostora 
za potrebe Vrtca Turnišče. Skupni prostor je bil 
dograjen in povezuje vrtec z večnamenskim objektom. 
Obstoječi pritlični prostor v Večnamenskem centru, ki 
je bil predhodno namenjen fitnesu, se je preuredil v 
dva nova oddelka za starejšo starostno obdobje otrok. 
Gradbena dela je izvajalo podjetje Zidarstvo Maučec 
d. o. o., ki je bilo na podlagi javnega naročila male 
vrednosti izbrano kot najugodnejši ponudnik. Objekt 
je pridobil uporabno dovoljenje in ga vrtec že koristi. 
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 lahko uveljavljala 
v začetku letu 2022.

TLAKOVANJE IN VZPOSTAVITEV BALINIŠČA PRI 
POLANŠČEKOVI DOMAČIJI

Pri Polanščekovi domačiji je bil na dvoriščnem delu 
položen tlakovec. Sočasno so se izvajala dela za 
vzpostavitev balinišča na asfaltni podlagi. Gradnja je 
poteka v mesecu oktobru in v sklopu projekta: »Skrbna 
skupnost za skupen razvoj«, ki je bil odobren s strani 
LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Gradnjo je izvajalo Javno 
podjetje Varaš d. o. o. s podizvajalcem Gradnje Križan 
d. o. o. Po izvedenih gradbenih delih je Občina Turnišče 
v sodelovanju z Društvom upokojencev Turnišče in 
Društvom žena Odranci organizirala medgeneracijski 
turnir v balinanju.

MERILNIK HITROSTI

Občina Turnišče je na podlagi razpisa »Vi vozite«, ki 
ga je objavila Agencija Republike Slovenije za varnost 
prometa, pridobila merilnik hitrosti za dobo enega leta. 
Merilnik hitrosti bo postavljen na kandelabru javne 
razsvetljave v Industrijski ulici v Turnišču. Z merilnikom 
hitrosti želimo dodatno umiriti promet in s tem 
zagotoviti še varnejšo pot učencev do osnovne šole.

ODVODNJAVANJE NEDELICA – GAJIČ IN GOMILICA

Odvodnjavanje se je meseca junija izvajalo v Nedelici, 
v predelu Gajič. Na novo je bil zgrajen propust in na 
novo speljana struga za odvodnjavanje. Očiščena in 
poglobljena je bila obstoječa struga v tem predelu. 
Odvodnjavanje se je izvajalo tudi v Gomilici pri hišnih št. 
133 b, a in c. Odvodni jarek je bil speljan in poglobljen 
do gozda.



21GLAS OBČINE TURNIŠČE |

PROJEKTI

DOPOLNITEV ELABORATA O LAMELNIH TABLAH PO 
OBČINI

Na pobudo nosilcev obrtne dejavnosti v občini Turnišče 
je Občina Turnišče v letu 2021 dopolnila Elaborat za 
postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije. 
Dodatno je bilo nameščenih 12 usmerjevalnih tabel ob 
državnih in lokalnih cestah.

NIVELIRANJE GOZDNE CESTE PROTI GRAMOZNICI 
RENKOVCI

Občina Turnišče je pristopila k niveliranju gozdne ceste 
v Renkovcih proti gramoznici. Izvedba je potekala 
v mesecu maju. Prav tako so se v letu 2021 urejale 
nekatere poljske poti po občini.

PROJEKTI, KI SE IZVAJAJO
GOSPODARSKA CONA TURNIŠČE

Projekt »Gospodarska cona Turnišče« je bil vključen 
v Dogovor za razvoj Pomurske regije, Operativni 
program za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020, prednostna naložba 3.1. Občina 
Turnišče bo tako od Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo prejela 300.631,23 EUR. Občina Turnišče 
je na podlagi izvedenega javnega naročila pričela z 
investicijo rekonstrukcije lokalne ceste LC 430011 
(Turnišče–Genterovci). Izvajalec gradbenih del je 
podjetje Zidarstvo Maučec d. o. o.

KOLESARNICA LAS NA PARKIRIŠČU PRI CERKVI V 
TURNIŠČU

V projektu »Kolesarska veriga na podeželju«, ki je bil 
odobren s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, v okviru podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje 
dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, 
Občina Turnišče sodeluje kot partner projekta. Na 
parkirnem prostoru preko cerkve v Turnišču se izvaja 
gradnja kolesarnice in postavitev opreme za izposojo 
koles.
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Občina Turnišče je v letu 2021 pridobila investitorja 
za gradnjo stanovanjskega zaselka »Pasike« v 
Turnišču. Investitor je po pridobljenem gradbenem 
dovoljenju v prvi polovici leta pričel z gradnjo 
stanovanjskih hiš. Kupci bodo lahko izbirali med 
stanovanji v različnih velikostih. Zaselek »Pasike« 

bo Občina Turnišče komunalno opremila in uredila 
cestno infrastrukturo.

Občina Turnišče je tudi sodelovala in sofinancirala 
nekatere manjše projekte, ki so bili izvedeni s strani 
krajevnih skupnosti.

PROJEKTI

KRAJEVNA SKUPNOST GOMILICA
Leto se počasi izteka in prav je, da pogledamo nazaj 
ter se spomnimo, kaj vse smo doživeli in preživeli. 
Druženje, smeh in dobra volja so v današnjem času 
še kako pomembni. Želimo si, da bi tega bilo čim več, 
vendar nam trenutne razmere tega žal ne dopuščajo. 
Edino, kar je v tem trenutku pomembno, je zdravje. Vse 
ostalo lahko počaka in se bo dogajalo, ko bo primernejši 
čas, ko se bo spet vse normaliziralo.
Kljub epidemiji smo poskrbeli za ureditev naše vasi. 
V spomladanskem času smo sadili sadna in okrasna 
drevesa, rondo v Gomilici po novem krasi čudovita 
cedra. Vsako posajeno drevo predstavlja novo življenje, 
novo dobo in novo priložnost za boljši in lepši jutri. 
Hvala KPD Pedal in MŠKD Sunčenca za pomoč pri 
sajenju. Da bodo sprehodi v naravo lepši, smo uredili 
tudi poljske poti.
V mesecu oktobru smo blagoslovili obnovljen Balažov križ, 
ki je bil v celoti na novo postavljen, ker je bil poškodovan 
v prometni nesreči. Zahvaljujem se vsem, ki so pomagali 
pri postavitvi in obnovi križa ter njegove okolice – Štefanu 
Baligaču, Občini Turnišče, Komunalnemu podjetju Varaš 

d. o. o., Župniji Turnišče za podarjen korpus, patroma 
Toniju in Andreju za blagoslovitev, Gomiličkim degašom 
za odpete pesmi, Vesni Trstenjak za odlično sladko in slano 
pecivo ter vsem, ki so na kakršenkoli način sodelovali 
pri obnovi križa ter se udeležili njegove blagoslovitve. 
Blagoslovili smo tudi Rajov križ, ki je bil obnovljen s strani 
družine Nerad. 
Ponosni smo, da je naša vas bogatejša za novo 
gasilsko vozilo, za pridobitev iskreno čestitam članom 
PGD Gomilica, vozilo se naj čim manj uporablja za 
intervencije in naj služi svojemu namenu. Prav tako 
smo pri Vaško gasilskem domu postavili novo ograjo, 
da bi bila vaški dom in družabni prostor še privlačnejša 
ter preoblekli in prenovili 60 stolov v vaški dvorani. 
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KRAJEVNA SKUPNOST RENKOVCI

KRAJEVNA SKUPNOST TURNIŠČE

Ker se leto počasi izteka, smo pogledali nazaj. V leto, 
ki je bilo polno izzivov, odpovedovanj, odrekanj in 
prilagajanj na vseh področjih. Glede na razmere in vse 
ukrepe smo kljub temu izpolnili nekatere projekte, 
ki smo si jih zadali. Glede na dolgoletne težave na 
pokopališču smo izvedli zamenjavo travne ruše s 
kamenjem. V bližnji prihodnosti želimo na pobudo 
krajanov narediti še eno pot – krak na desni strani križa. 
Prav tako se je letos zaključila Kolesarska pot Turnišče–
Renkovci, ki je bila zgrajena v sklopu projekta, ki ga 
je financiralo Ministrstvo za infrastrukturo. Zgrajen je 
bil manjkajoči del kolesarske poti med Turniščem in 
Renkovci v skupni dolžini 500 m in razširitev obstoječe 
kolesarske poti v dolžini 180 m. Na novo smo pridobili 
tudi javno razsvetljavo na tej poti. Kolesarska pot 
Turnišče–Renkovci je velika pridobitev za našo krajevno 
skupnost, saj je zaradi vedno bolj gostega prometa na 
cesti bila že nujno potrebna.

Ob bližajočih se praznikih vam želimo, 
obilo  veselja in prijetnih trenutkov.

V novem letu 2022 pa mnogo zdravja ter veliko lepih, 
predvsem pa varnih doživetij na vseh poteh.

Čudno leto 2021 se približuje koncu in upajmo, da bo 
naslednje leto zaključilo zgodbo, ki nas obremenjuje in 
omejuje.
Zadnje leto nas marsikaj ovira, tako v zasebnem kot 
družabnem življenju in tudi pri izvedbi planov v naši 
vasi. Največja investicija Krajevne skupnosti Turnišče v 
letošnjem letu je bila menjava oken in vrat na mrliški 
vežici. Projekt smo uspešno zaključili z upanjem, da bo 
zadovoljeno prihodnjim uporabnikom. V naslednjem 
letu v sodelovanju z vaščani in Javnim podjetjem Varaš 
d. o. o. načrtujemo urediti pokopališče. 
Ob prihajajočih prazničnih dnevih pa pozabimo skrbi in 
vstopimo v nov čas z boljšim elanom, z več zdravja in 
manj stresa.

Naj vam novo leto prinese čim več lepih stvari, naj bodo pozabljeni vsi dvomi in skrbi.
Uspeh naj vam povsod sledi, sreča, veselje, ljubezen naj med vami tli.

Želimo si, da bi jih lahko naslednje leto uporabljali na 
prireditvah in predstavah naših društev. 
Pred nami so praznični časi. Želim vam, da bi 
jih preživeli v družbi svojih najdražjih, da bi kljub 
neprijetnim epidemiološkim razmeram občutili pravi 
čar praznikov. Božič naj bo blagoslovljen in poln 
čarobnosti, novo leto pa naj vam prinese predvsem 
veliko zdravja.
S člani KS Gomilica se vam zahvaljujemo za zaupanje in 
vam obljubljamo, da bomo tudi v prihodnje delovali za 
vas, naše vaščane. 

Predsednica Krajevne skupnosti Gomilica
Danijela Skledar
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DANICA KOCET – DOBITNICA PLAKETE OBČINE TURNIŠČE
DANICA KOCET iz Turnišča se je rodila na Premu v 
Brkinih na Primorskem. V času študija v Mariboru 
je spoznala svojega bodočega moža Jožefa Koceta 
(1946–2011), župana Občine Turnišče v letih od 1996 
do 2010, se z njim poročila in preselila v Prekmurje. 
Po izobrazbi je profesorica matematike in fizike in je 
na Osnovni šoli Turnišče poučevala pouk matematike, 
bila pa je aktivna tudi na področju kulture, s kulturnim 
društvom in vodenjem folklorne skupine na osnovni 
šoli, v krajevni skupnosti in občini Turnišče. Aktivna je 
bila tudi v Zvezi kulturnih društev Lendava in v Javnem 
skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 
(JSKD) v izpostavah v Lendavi, Mariboru in Ljubljani, 
kjer je bila aktivna med leti 1973 in 2005 ter je prejela 
Srebrno plaketo Javnega sklada za kulturno dejavnost 
Republike Slovenije. Po upokojitvi kulturno dejavnost 
od oktobra 2013 nadaljuje v Društvu upokojencev 
Turnišče kot mentorica folklorne skupine. Z raznimi 
organizacijskimi nalogami je aktivna tudi pri Pomurski 
pokrajinski zvezi Društva upokojencev Murska Sobota 
in Zvezi društev upokojencev Slovenije v Ljubljani. Na 
svoji poklicni poti je sodelovala v strokovnih aktivih 
kot vodja in recenzentka učbenika za matematiko za 
4. razred in imela konstruktivno vlogo pri uvajanju 
nove matematike in kot pomočnica ravnatelja pri 
uvajanju devetletke. Prepričana je, da vsak učitelj 
vzgaja in izobražuje otroke – obenem pa tudi otroci 
vzgajajo in izobražujejo svojega učitelja. V sodelovanju 
s Prostovoljnim gasilskim društvom Turnišče je 
velikokrat sodelovala pri raznih kulturnih prireditvah. 
Od leta 1992 je aktivna tudi pri Župnijski Karitas. Bila je 
tudi prostovoljna krvodajalka in je darovala kri več kot 
50-krat. Ne glede na vse na svojo dosedanjo življenjsko 
pot gleda pozitivno. Dela je bilo veliko, verjame pa, da 
je bilo tudi uspešno.

Rodili ste se na Premu v Brkinih na Primorskem. Po 
študiju in poroki ste se preselili v Turnišče. Kako ste 
se navadili prekmurskega narečja?

Res je, priti iz Primorske v Prekmurje je zelo velik skok. 
Kajti Brkini geografsko spadajo na Primorsko. Tam je 
narečje čisto drugačno. Upam si trditi, da je moje domače 
narečje iz Primorske bolj razumljivo kot prekmursko 

narečje. Ob preselitvi nisem imela večjih težav, saj sem 
kot učiteljica matematike morala uporabljati čim več 
pogovorne slovenščine. Enako pa smo se pogovarjali 
tudi doma, v družini, torej tudi z možem in otroki.
Vse to je potem pripomoglo k temu, da so bili kontakti v 
šoli bolj spontani in so pogovori zveneli v neki slovenščini 
ali v slovenskem pogovornem jeziku, ki je zaradi mene 
bila nekakšna mešanice slovenščine in prekmurščine, 
torej sedanjega domačega narečja.
Še vedno se dogaja, da se srečujem s prekmurskimi 
besedami, ki jih najprej, priznam, ne znam ponoviti, vsaj 
ne tako, kot naj bi jih Prekmurka ponovila, hitro za tem 
pa sledi vprašanje, kaj ta beseda pomeni. Je pa tako, 
da to sprejmeš, če hočeš in ko prideš nekam živet. Kraj 
moraš v celoti sprejeti. Na delovnem mestu in drugod je 
prekmurščina malo manj prisotna in je to zagotovo tisto, 
kar olajša komunikacijo, ne samo v službi, ampak tudi v 
privatnem življenju.

Vaš preminuli soprog Jožef je bil večji del vašega 
skupnega življenja župan naše občine. Kako se 
spominjate tega obdobja?

Torej zanimivost, po profesiji glasbenik, po srcu, duši in 
po vseh zunanjih opažanjih pa si lahko ugotovil, da je 
glasbenik zares. In to ne samo, da bi rad glasbo izvajal 
in poučeval, ampak se je tudi širše udejstvoval in igral 
več instrumentov (klavir, kitaro, trobento) ter deloval 
na različnih področjih glasbene vzgoje. Tukaj mislim na 
osnovno šolo, glasbeno šolo in pa tudi na poučevanje 
odraslih, delo s pevskimi zbori, od malih zasedb, 
oktetov do mešanega pevskega zbora.
To je bil on. No, potem pa pride leto 1996, ko se mu je 
v razmislek ponudila kandidatura za županovanje. In 
zanimivo: on se je odločil. Namreč, če bi mene nekdo 
takrat vprašal, bi rekla, da se nekdo, ki dela na področju 
umetnosti, ne bo podal v politiko. Nekaj časa je poskušal 
peljati oboje, kar seveda ni šlo. Šlo je samo to, da je 
lahko nekaj časa še deloval z odraslim pevskim zborom, 
pa oktetom v občini, medtem ko je poučevanje na šoli 
moral prevzeti nekdo drug. Njega kot župana sem videla 
enako predanega kot glasbenika. Na začetku prav 
gotovo zaradi tega, ker je oral ledino. Oral je na tak način, 
da se je močno angažiral. Ne samo, da je oral ledino, 
postavljal je temelje v neki drugačni organiziranosti 
krajev, prizadeval si je to tudi dodelati. To je bilo moč 
opaziti tudi pri delu v šoli, vodenjih različnih pevskih 
skupin, pa tudi pri poučevanju instrumentov. Nekako je 
želel opraviti to v celoti, od temeljev navzgor, kolikor se 
je to dalo. To je ponavljal tudi kot župan. Obremenitve 
in široko področje dela je prinašalo marsikaj. Zato je 
moral žrtvovati družinski čas za delo, kar pa je bilo 
nekoliko lažje, ker so otroci že odraščali. Če bi bili mlajša 
družina, bi bila situacija vsekakor drugačna. Sama 
sem ga kot soproga podpirala, kolikor sem ga lahko. 
O problemih v občini je doma redko govoril, nekako 
je ločeval družinsko in poslovno življenje. Kljub temu 
pa sem občasno opravila kakšno obveznost z voljo in 

Čakanje na gondolo in nekaj dni na Veliki planini.
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z usmeritvijo, da spadam zraven, na prvem mestu kot 
žena, na drugem mestu pa kot občanka. Na to sem 
gledala pozitivno. Normalno je, da so bile včasih težave, 
ki jih je bilo potrebno sproti reševati. Tako bom rekla – ko 
gre nekdo v tako naravo dela, morata obadva oz. celotna 
družina razmisliti o tem, kaj jih čaka, to krepko analizirati 
in sprejeti končno odločitev. Kljub temu, da smo sprejeli 
to odločitev, je služba prinesla dogodke, ki jih nismo 
predvideli. Vseeno gre vse v zakup družine, zakonskega 
življenja, moža in žene z otroki, čeprav so bili pri nama 
že nekako na svojem, kot radi rečemo. Razmišljam, da 
je bilo to njegovo delo kljub vsemu uspešno opravljeno. 
Njegov pristop do občanov in drugih je bil takšen, da so 
radi delili z njim mnenja o reševanju problemov ali pa se 
družili z njim ob drugih manj obremenilnih priložnostih. 
On je znal v vsakem človeku najti človeka.

Vaš življenjski utrip je bil in je še vedno povezan s 
kulturno dejavnostjo – ohranjanjem starih plesov. 
Ples je izrazno sredstvo in je v tej obliki tudi vir narodne 
identitete. Kaj menite o ohranjanju te tradicije in s 
čim pravzaprav stari ples izraža narodno identiteto?
Čut za ohranjanje ljudskega plesa, ljudskega izročila sem 
prvič začutila v 5. razredu osnovne šole, na Pivki. Takrat 
smo kot petošolci prvič zaplesali v eni priložnostni skupini 
ples Izidor ovčice pase. Ples je bil zelo dobro sprejet med 
prisotnimi gledalkami, torej mamicami. Učiteljica nam 
je takrat tudi predstavila vsebino pesmi z namenom, 
da bi jo odplesali bolj doživeto. Po tem dogodku mi je 
ples postajal vse bolj zanimiv in so se mi obzorja na tem 
področju začela odpirati malo drugače. Začela sem bolj 
resno in širše razmišljati o plesu. Ker pa sem prihajala s 
Prema na Pivko v šolo, mi je bilo zaradi vožnje z vlakom, 
čakanja na pouk in razdalje nasploh, otežena marsikatera 
dejavnost, s katero bi se morda takrat začela ukvarjati, 
zato sem jo morala opustiti. Hočeš nočeš sem s temi 
aktivnostmi prekinila do časa študija v Mariboru. Tam 
sem rada obiskovala razne prireditve in koncerte – na 
prostem, v gledališču in v stolnici, kjer sem se tudi srečala 
z ljudskim petjem, kar me je zopet spomnilo na dediščino. 
Obiskovala sem tudi prireditve, kjer so se srečevale 
odrasle folklorne skupine v Mariboru. Tako je iskrica 
malo bolj tlela. Pred mano pa so bili študij, diploma, 
iskanje službe in postavljanje na lastne noge, zato je ta 
iskra ponovno ugasnila. Ko pa sem prišla v Prekmurje, 
na osnovno šolo, se mi je ponovno odprla možnost, da bi 
na tem področju lahko nekaj naredila. Takratni ravnatelj 
mi je skozi razgovor in spoznavanja mojih afinitet na 
kulturnem področju ponudil vodenje otroške folklorne 
skupine na šoli. Moram reči, da sem bila presenečena. 
Zavedala sem se, da nisem imela nobene izobrazbe na 
tem področju, vendar sva se v nadaljevanju pogovarjala 
tudi o naknadnem izobraževanju. In tako se je začelo. Če 
se poglabljaš v neko področje dela, se velikokrat zgodi, 
da te to področje začne bolj zanimati. Tudi pri meni je 
bilo tako. Tako da se je sčasoma to delo razširilo v delo s 
folklornimi skupinami. Tu bi rad izpostavila, da to ni bila 
edina dediščina, kamor sem posegala. Ko sem obiskovala 
republiški seminar za folklorno dejavnost, sem se nekako 

na spontani način vključila v zbiranje pregovorov in 
rekov. To je bilo zbiranje s primerjalno komponento med 
vsebinami v Prekmurju in v Brkinih na Premu. Pri tem 
sta mi veliko pomagala moj ati, s Prema, in možev oče, 
iz Nedelice. Iz tega je nastal precejšen prispevek v knjigi 
Pregovori in reki na Slovenskem, ki je na razpolago v 
knjižnicah za izposojo.
V raznih pevskih skupinah, ki jih je vodil mož, smo se 
dotaknili tudi pevk ljudskih pesmi v Turnišču. To so bile 
ženske, ki so pravzaprav pele v cerkvi pri mašah. Z možem 
sva hitro ugotovila, da so te ženske prava zakladnica 
ljudskih pesmi. Nekaj članic je še živih. Te gospe so izziv 
sprejele in tako sva skupaj z možem tudi na tem področju 
nekaj naredila. Poleg nastopov so tudi posnele kar precej 
pesmi iz te zakladnice. Pevke ljudskih pesmi so sčasoma 
postale znane tudi drugod po Sloveniji, tudi na radiu 
Murski val so posnele nekaj pesmi in na RTV-ju bi najbrž 
prav tako našli njihove posnetke, ki so bili tudi večkrat 
javno predvajani. Odzivi na njihovo petje so bili pozitivni. 
Dokler so se lahko, so se udeleževale tudi srečanj ljudskih 
pevcev. To je verjetno področje, ki je pomembno pri tem 
mojem prispevku k ohranjanju kulturne dediščine.

Pri sami folklorni dejavnosti bi pa rada posebej omenila 
ohranjanje običajev kot so Pozvačin, ki je zelo znan in je 
bil posnet v Turnišču. Med temi običaji je tudi Lucija, ki v 
decembru hodi po vasi in seveda prekmursko gostüvanje, 
s katerim smo nastopili na srečanjih folklornih skupin na 
srečanjih ljudskih običajev in tudi na prireditvi Slovenska 
ohcet v Ljubljani. Na teh dogodkih je Turnišče pokazalo 
svoj način življenja. Ljudska dediščina pa je prisotna tudi 
med ljudskimi plesi, ki seveda ne pokaže toliko zgodbe 
kot na primer gostija ali pa Lucija, vsekakor pa prekmurski 
ljudski ples pokaže na to, kar se je dogajalo v Prekmurju 
in v Turnišču. Vsak ljudski ples, ki izhaja iz neke pokrajine, 
ima značilnosti, ki kažejo na način življenja. Naj omenim 
marsikomu znani ples Šoštarska, ki ga plešemo pogosto, 
še posebej, ko gre iz Turnišča skupina v druge pokrajine, 
saj ples v svoji plesni pripovedi prikazuje delo čevljarjev, 
po katerem je Turnišče tudi znano. Zaradi tega je ta ples 
tudi neka identiteta Varašancev, ki jo moramo ohranjati. 
V neposredni bližini je tudi ples Tkalečka, ki v svoji 
plesni pripovedi predstavi tkanje blaga. Tretji ples pa 
je Trojka. Melodija plesa v Sloveniji ni neznana, ima pa 
nekoliko značilno prekmursko besedilo: sejaj ajdo na 
pšenico – skrb Prekmurca za vsakdanji kruh. Zagotovo 
je značilen tudi ples Marko skače, ki je vrsta kola. Ta 

Spomin na začetke dela z otroško FS OŠ Turnišče.
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ples je prekmurski zaradi tega, ker je v Prekmurju ime 
Marko zelo prisotno in tudi delu Prekmurja pravimo 
Markovsko. Tudi Čindara je značilen ples za naše kraje, 
ki se pleše na novih mašah kot kolo. Tega plesa nisem 
spoznala, dokler nisem prišla v Prekmurje, kjer sem 
prvič doživela tudi novo mašo. Naj omenim še plesa 
sotiš in šamarjanka, ker sta to plesa, ki ga Prekmurci 
plešemo čisto na drugačen način, kot se ga pleše drugod 
po Sloveniji in tudi ime je spremenjeno. Plesa še kako 
živita, saj nekako pravijo, da pravi Prekmurec mora ta 
ples poznati oziroma prepuščam presojo vam.

Na kulturnem področju pa ste bili aktivni tudi v 
organizacijski vlogi znotraj JSKD. 

Ko se pojavljaš v neki vlogi kot mentorica folklorne 
skupine ali pa kot predsednica kulturnega društva in v 
društvu pač živijo določne sekcije, kar sem že omenila, 
se potem pač zgodi, da te hote ali nehote potegnejo še v 
kak drug organ. Preprosto zaradi tega, ker imaš nekatera 
vedenja, izkušnje, verjetno nekoliko bolj kot nekdo, ki 
ne dela na tem področju. V JSKD Lendava sem bila tudi 
predsednica in pa v Zvezi kulturnih organizacij (danes 
Zveza kulturnih društev). Ko si enkrat v tem organu, to 
potegne za sabo neke naloge in odgovornosti. Moram reči, 
da me to področje dela ne zanima tako zelo, da bi ga želela 
opravljati, vendar včasih priložnosti pridejo kot pravijo, da 
ti pride to v žep, ko sploh žepa nimaš. Ampak to je mimo, 
vsekakor pa je bilo tega dela precej. Moram pa omeniti še 
dosežke domačih folklornih skupin. Torej bodisi folklornih 
skupin v šoli bodisi v kulturnem društvu. To so bile močne 
skupine in njihovi nastopi so bili kvalitetni, tako da smo 
kar nekajkrat sodelovali na državnih srečanjih. Vsekakor 
pa niso izostala gostovanja preko meja. Tudi tega je bilo 
precej in to je potem tudi nekako rodilo priznanje, ki sem 
ga dobila na nivoju delovanja javnega sklada za kulturne 
dejavnosti, torej srebrnega priznanja v Ljubljani. Česar 
sem bila seveda zelo vesela in to pomeni nekaj. Vsekakor 
pa je tudi za tem bilo kar precej dela.

Ob vaši kulturni dejavnosti pa ste po poklicu 
profesorica matematike in fizike. A se spominjate 
in bi nam morda radi zaupali kakšno prigodo iz 
šolskega razreda?

(smeh) Res je, moja osnovna življenjska profesija je 
matematika. Zanjo sem se odločila že v 6. razredu 
osnovne šole. Ker pa je to bil dvopredmetni študij, sem 
fiziko morala vzeti zraven.
Prigod je bilo veliko. Ko sem učila fiziko v 7. razredu, mi 
je ostala v spominu prigoda o vzmetni tehnici oziroma 
merjene teže z vzmetno tehnico. Otroci tega seveda niso 
poznali in jaz sem jih hotela s pomočjo slike to čimbolj 
približati in takrat, ko kažem jaz s prstom na vzmet, mi 
pravi en učenec: »Tvaršica, to ni vzmet, to je fejder.« Malo 
smo se nasmejali temu, potem pa sem razložila, da je 
slovenska beseda za fejder vzmet. To mi je zelo zelo ostalo 
v spominu. Medtem ko se pri matematiki ne spomnim 
samo enega dogodka. Učencem je bil zagotovo zanimiv 
moj način ocenjevanja. Mogoče sem bila stroga, vendar 
se mi je zdelo, da otroci še vedno razmišljajo po otroško 

in jih je na nek način mogoče potrebno prisiliti v to, da 
postajajo odgovorni, da se trudijo za nek uspeh in da ne 
prinašajo okrog učitelja oziroma sami sebe – to je bilo moje 
izhodišče strogega ocenjevanja. Spomnim se, da nas je v 
gimnaziji tuji jezik učil jezikoslovec z nazivom doktor. Do 
nas je bil izredno dober in popustljiv, vsi smo imeli dobre 
rezultate, saj nam je dopustil, da smo pri ocenjevanjih 
imeli poleg raznorazne pripomočke. Vendar po štirih letih 
učenja jezika nisem znala povedati niti dober dan. To mi 
je bilo zelo močno svarilo in hkrati izhodišče, da sem bila 
pri matematiki bolj stroga. Matematika pa je zagotovo ena 
taka osnova v življenju pri katerem koli študiju, da sem 
zato pač tako razmišljala, se tako odločila in mislim, da 
čisto narobe se nisem odločila.

Ob pedagoški in kulturni dejavnosti pa ste že skoraj 
30 let aktivni pri Župnijski Karitas. Včasih slišimo, 
da je delo v Karitas pravzaprav delo z ljudmi. Širša 
populacija se morda ne zaveda, kakšne naloge so 
vam zaupane, na kakšne načine pomagate ljudem 
in s kakšnimi nepričakovanimi izzivi se soočate. 
Ni dovolj prostovoljni čas, večkrat je potrebno 
tudi preudariti in sprejeti težke odločitve. A nam 
zaupate, kaj vam pomeni Karitas?

To je področje dela, ki ga mora človek sprejeti zelo široko, 
na nek način bom rekla tudi globoko vase, ker dejavnost 
na področju Karitasa ni dejavnost pri folklorni skupini 
ali matematiki, ampak tukaj velja zagotovo tisto načelo, 
da pač moraš delati dobro za ljudi in pa evangelijsko 
načelo, da dobro delaš takrat, ko leva roka ne ve, kaj dela 
desna. Vsekakor to vzame ogromno časa, zagotovo to 
delo malokdo opazi, vsekakor ga zazna tisti, ki mu je to 
namenjeno. Ljudje smo v večini tako naravnani, da težko 
prosimo za pomoč in čakamo do takrat, ko je že res zelo 
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Spomin na šolo in otroke – to je vedno nekaj posebnega.
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težko. Prav tako ne želimo, da bi se izpostavljali in da bi 
drugi vedeli za naše težave. To so občutljiva področja in 
Karitas je tisti, ki mora pomagati. Namreč ne moreš mu 
dati moke ali mleka, ker ju nimaš, vedno mu pa lahko 
daš nasmeh in odkrito, pošteno besedo vzpodbude, 
ker ta isti pa ima veliko sposobnost presojanja o tem, 
kakšno besedo mu namenjaš. Vendar, ko posamezniku 
ponudimo pomoč, jo bo mogoče celo prvič odklonil. Ker 
verjetno razmišlja, da je bela vrana, verjetno razmišlja, 
da bodo to belo vrano čisto vsi opazili oziroma celo 
posameznik začne razmišljati, kakšen sem, da ne zmorem 
tega sam. Vendar iz izkušenj ne moramo ravno trditi, 
da je vedno vsak popolnoma sam kriv za svoj položaj, 
situacijo. Zadnji časi so seveda zelo neprijetni, za vse, tudi 
za delovanje Karitasa. Delovanje ŽK naj ne bi zajemalo 
samo razdeljevanje hrane in oblačil, ampak so aktivnosti 
Karitasa tudi tiste, ki posegajo na psihološka področja 
ljudi. To so pa zelo zahtevne aktivnosti. Tukaj bi seveda 
morali pristopiti ljudje, ki so zato tudi usposobljeni. Od 
socialnih delavcev do psihologov in pedagogov, kajti 
reševanje takih problemov in notranjih stisk, je  področje, 
ki rabi poglobljena znanja in pri Karitasu nam teh 
zagotovo primanjkuje. Zagotovo Karitas v Župniji Turnišče 
nima takšnih možnosti delovanja kot jih ima mogoče 
Karitas v župniji Murska Sobota oziroma še kje v večjem 
kraju, kjer je kader na razpolago. Vendar jaz upam zase 
trditi pa tudi za vse svoje sodelavke, da delamo s srcem, 

delamo z dobrim namenom za vse župljane. V obdobju 
COVID-19 smo žal zelo omejeni tudi pri našem delovanju. 
Naša glavna ciljna skupina so starejši, ampak jih v tem 
času ne moremo obiskovati v tolikšni meri, kot bi si želeli. 
Druga ciljna skupina so otroci, do katerih moramo tudi 
pristopati previdno. Seveda pa so okrnjene tudi ostale 
naše aktivnosti.

Še vedno ste zelo aktivna upokojenka. Kaj počnete, 
ko imate kaj prostega časa?

Mislim, da sem res med upokojenci ena izmed aktivnih. 
Prosti čas še vedno obstaja oziroma bom tak rekla, ga 
še vedno imam, ker si ga enostavno vzamem. Moram 
reči, da precej prostega časa namenjam svojima 
vnukinjama, Iris in Izi. Prvi dve, Sanja in Laura, pa 
prideta na obisk in ta je zelo zanimiv, ko je poleg še 
pravnuk Tim, česar se vedno znova veselim. Čeprav 
je to tudi neka vrsta obremenitve, je to tisto, kar mi 
izpolnjuje prosti čas in v tem uživam. Ko pa je ta prosti 
čas namenjen samo meni, potem pa pride v poštev 
knjiga, pohod v hribe in  gore, folklora, kegljanje, pa 
ples ali sprehod. V tem drugem polletju tega leta je 
tega nekoliko manj zaradi moje poškodbe. Vsekakor pa 
mislim, da to še bo, vsaj nekaj od naštetega. Ampak, če 
bo še nekaj časa tako, bom kar zadovoljna.

Teodor Žalik

MONIKA SOBOČAN
Zdravnica Monika Sobočan iz Gomilice je ena od 
letošnjih dobitnic štipendije L’Oréalovega in Unescovega 
programa Za ženske v znanosti. Je specializantka 
ginekologije in porodništva, zaposlena na Kliniki 
za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor in na 
Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

Letos si prejela štipendijo v okviru programa Za 
ženske v znanosti. Lahko nam laikom »po domače« 
razložiš, kaj raziskuješ? 

Delam na Univerzitetnem kliničnem centru Maribor na 
Kliniki za ginekologijo in perinatologijo. V okviru tega 
se moje delo predvsem osredotoča na ginekologijo. 
Poleg dela z bolniki tako posvečamo našo pozornost 
tudi raziskovanju na področju ginekoloških rakov. 
Največ se ukvarjamo z rakom dojke, jajčnikov in rakom 
endometrija (torej rakom maternične sluznice). Naše 
raziskovalno delo se osredotoča na razumevanje 
delovanja raka in dolgoročnega obnašanja rakavih 
celic, ki vplivajo na ponovni pojav bolezni in načine 
zdravljenja bolezni. V okviru našega raziskovanja tako 
pregledujemo kri in rakavo tkivo ter iščemo molekule, 
ki bi lahko bolje napovedale, kdo ima agresivnejšo ali 
manj agresivno obliko bolezni. Nato načrtujemo, ali 
lahko te označevalce izrabimo za razvoj zdravljenja ali 
za bolj invidivualizirano zdravljenje. Jaz se ukvarjam 
s tem, da proučujem, kako lahko posebni označevalci 
pri raku jajčnika vplivajo na proizvodnjo beljakovin v 
telesu. Raziskujemo, ali ti faktorji napovejo slabši izid 
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zdravljenja in ali lahko to izrabimo za razvoj terapije z 
zaviralci te signalne poti.

Kaj ti pomeni prejeta štipendija?
L’Oréal – UNESCO »Za ženske v znanosti« predstavlja 
neke vrste priznanje, da delamo dobro in da delamo v 
pravo smer pri našem delu. Vsako leto v državi nagradijo 
tri znanstvenice, ki zaključujejo doktorski študij, za 
dosedanje delo. O izboru odloča komisija, ki preuči 
vse dosedanje delo in plan nadaljnjega raziskovalnega 
dela, ki ga je bilo potrebno predložiti ob prijavi. Tako 
da mi je bilo kar v čast, da se je komisija odločila, da 
mi podeli nagrado. Štipendija je s sabo prinesla tudi 
ogromno vzpodbudo za nadaljnje delo.  

Po končanem študiju medicine si se vpisala še na 
doktorat znanosti. Te raziskovalno delo privlači bolj 
kot delo s pacienti?

Raziskovalno delo in delo z bolniki v medicini 
poteka z roko v roki. Vedno sem bila mnenja, da je 
najpomembnejši temelj, ki ga lahko zdravnik da 
svojemu bolniku, da podaja svoje odločitve na podlagi 
dobro utemeljenih dejstev. Raziskovanje v laboratoriju 
in skupaj z bolnikom je tisto, kar sploh lahko pove, 
katero zdravljenje je učinkovito in na primer, ali je naš 
pristop do diagnostike pravi. Vsa zdravila in vse bolezni 
so bile odkrite s pomočjo raziskovalnega dela. 
Med študijem medicine sem med izmenjavo v Nemčiji 
delala popolnoma laboratorijsko raziskovalno delo. 
Takrat sem ugotovila, da si želim dela z bolniki ob 
boku skupaj z raziskovalnim delom v laboratoriju. Vse 
to imam omogočeno v Mariboru. Meni se zdi, da me 
raziskovalno delo najbolj privlači, ker pri nas lahko 
koristi bolnici. Ne bi torej rekla, da me bolj privlači 
raziskovanje kot delo z bolnicami, kvečjemu me 
verjetno raziskovalno delo vzpodbuja, da sem boljša 
zdravnica. 

Trenutno se nahajaš v Londonu. Kako poteka tvoje 
delo tam in kakšni so načrti za prihodnost? Želiš 
ostati v tujini?

V Londonu delam na področju ginekološke onkologije 
v Royal London Hospital in na Queen Mary Universty 
of London. Moje delo vključuje ambulantne obravnave 
bolnic, delo v operacijski in tudi kar nekaj raziskovalnega 
dela. Ukvarjamo se predvsem s preventivo pred rakavimi 
obolenji ginekoloških organov. Tako svetujemo tistim, ki 
imajo dedno nagnjenje za razvoj ginekoloških rakov. Pri 
tistih, ki pa so dobile rak jajčnikov, pa ocenjujemo tudi 
kvaliteto življenja in kaj vpliva na le-to. O tem imamo še 
kar malo podatkov. 
V Slovenijo se vračam nazaj na delo januarja. Pred 
mano je razburljivo leto, saj me čaka zagovor doktorske 
naloge in približujem se počasi zadnjim mesecem 
specializacije, kar za sabo nosi svojevrstne izzive. 
Zaenkrat se v prihodnosti še vedno vidim v Sloveniji, 
predvsem si želim, da vse, kar smo pričeli graditi prav na 
raziskovalnem področju ginekološke onkologije, lahko 
razvijamo dalje. Nekako sem vedno bila navdušena 
nad nekajmesečnimi bivanji v tujini, ko pridobiš nova 
znanja, poznanstva in izkušnje ter to lahko preneseš v 
domače okolje. 

Pri tako zahtevnem delu se je potrebno tudi 
odklopiti. Kako si polniš baterije?

Kljub temu, da sem zdaj v Londonu že kar nekaj časa, 
vedno najdem kak nov kotiček za spoznati. Še vedno 
spoznavam London in mislim da, dokler bom tukaj, ne 
bom imela časa spoznati vse kotičke tega živahnega 
mesta. Trenutno je torej odklop sprehod in spoznavanje 
novih delov mesta. V Sloveniji pa je, mislim da največji 
odklop prav Prekmurje, to, da lahko preživim čas z 
najdražjimi.

Jasmina Denša
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MALI ŠEF SLOVENIJE: VIKA MAGDIČ IN MIHA HORVAT
Minulo pomlad smo na POP TV lahko spremljali tretjo 
sezono priljubljene oddaje Mali šef Slovenije. Za oddajo 
se je prijavilo veliko osnovnošolcev, v ožji izbor pa je 
bilo izbranih osem najboljših, ki so pokazali odlično 
kuharsko znanje, med njimi sta bila tudi naša mlada 
občana, osnovnošolca Vika Magdič in Miha Horvat.

Ali se nad kuhanjem že dolgo navdušujeta?
Oba rada kuhava že od zgodnjega otroštva. 
Miha: Mene je za kuhanje navdušil dedek, ko sem bil 
star šest let. Dokler je živel, sva pogosto kuhala skupaj, 
moja teta in babičina sestra pa sta kuharici, tako da 
lahko rečem, da imamo to v družini.

Kako je potekal izbor med vsemi prijavljenimi?
V oddajo sva se prijavila že eno leto prej, a so jo zaradi 
epidemije prestavili. Ob prijavi sva se morala posneti. 
Ko so naju kontaktirali glede izbora, sva najprej dobila 
še en izziv. Dobila sva pet minut, v katerih sva morala Vir: POP TV
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preko Zooma pripraviti pesmico na temo hrane. Izziv 
sva prestala in izvedla pesmico s kitaro. Posnetek je bil 
nato predstavljen v napovedniku pred začetkom oddaje 
na strani POP TV in šele nato nama je voditelj Sašo Stare 
uradno sporočil, da sva izbrana med 8 parov za oddajo.

Kako je izgledala prijava?
Na njihovi spletni strani je bila prijavnica, v katero 
sva vsak zase vnesla svoje podatke. Nato smo prejeli 
nadaljnja navodila, vsak zase je moral narediti 
predstavitveni video. Na podlagi teh videov je bil 
narejen izbor v drugi krog in prišla so nova navodila, 
po katerih sva nato v Ljubljani skupaj skuhala pripravo 
rižote. Nato so nama čez čas sporočili izbor.

So vama razkrili, zakaj so vaju izbrali med izbor 
parov za oddajo?

Glede samega izbora nam sicer niso razkrili razlogov, 
sva pa spoznala, da smo bili izbrani iz različnih koncev 
Slovenije. Najverjetneje so ocenjevali, kako se znava 
vključiti, sodelovati in kako narediti šov.

Kako pa so potekale vajine priprave? A sta se 
pripravljala že preden vama je bilo sporočeno, da 
sta izbran par za oddajo?

Prej se nisva pripravljala. Po tem, ko sva izvedela za 
izbor, smo imeli okoli tri mesece časa do snemanja 
oddaje. V tem času je bila v okviru oddaje pripravljena 
predstavitev studia in kuharska delavnica, ki smo se 
je udeležili izbrani pari. Delavnice sva se v Ljubljani 
udeležila več kot dvajsetkrat, kjer nas je bilo istočasno 
prisotnih dva do trije pari in tam sva spoznala tudi 
ostale izbrane tekmovalne pare.

Ali sta pred oddajo Mali šef kdaj sodelovala na 
televizijski oddaji oziroma na kakšem snemanju?

Ne. Oddaja Mali šef je bila prva.

Kako pa je bilo na snemanju oddaje? Je bilo potrebno 
ponoviti kakšen korak s spremembo kadra?

Ja. V snemalnem studiu so bili zelo prijazni. Najprej 
so nama vse razložili, kje je kakšna kamera, katera kaj 
snema in kako se postaviti. Včasih sva morala kakšen 
korak zaradi kamer tudi ponoviti. Takrat je žirija tisti 
40-minutni omejen čas za kuho ustavila, da smo ponovili 
zahtevan korak. Snemalo se je torej tekmovanje, ki je 
bilo omejeno na 40 minut ali 45 minut do 60 minut z 
bonusom. V eni oddaji sta bila dva tekmovalna para. 

Kako pa je potekalo tekmovanje v izboru? A je bilo 
potrebno večkrat tekmovati?

Torej tekmovala sta dva para naenkrat do polfinala, 
v finalu pa so tekmovali trije pari. Torej izbor iz 8 
tekmovalnih parov z izločevanjem na štiri tekmovalne 
pare. Med pari, ki so v prvem krogu izgubili, sta bila 
v nadaljnjem tekmovanju izbrana še dva para za 
polfinale, torej 6 parov. Nato pa še finale s tremi pari. 
Midva sva tekmovala dvakrat. Žal se nisva uspela 
uvrstiti v finale.

Se vama je morda kdaj med tekmovanjem zazdelo, da 
kdo goljufa ali da je bila težavnost nalog nepoštena?

Ne. Izvedba se nama je zdela dokaj poštena. Če so 
bile kakšne prednosti v nalogah, so bile naključne. 
Nekaj receptov na delavnicah je imelo komponente, 
ki so zahtevale več toplotne obdelave, torej je bilo 
potrebnega več časa za pripravo, po drugi strani je 
žirija ob bolj preprostem receptu ocenjevala tudi 
komponente in ne samo izgled.

Sta v pripravah in tekmovalni oddaji spoznala 
kakšne nove prijatelje?

Nekako nismo imeli dovolj časa za prijateljska 
spoznavanja, tudi epidemija je nekako k temu 
prispevala. Izmenjali pa smo si stike na družbenih 
omrežjih, tako da ostajamo vsaj tam povezani.

Ali zdaj, ko je oddaja končana, še kaj kuhata skupaj?
Zdaj več ne, saj nama zaradi šolskih in obšolskih 
dejavnosti zmanjka časa. Morda bi ob podobnem izzivu 
še kdaj stopila skupaj, ampak trenutno bi bilo težko 
uskladiti čas. Med pripravami pa sva skoraj vsak dan 
kuhala. Pripravljeno hrano smo potem doma pojedli 
in ocenili. Včasih je bil kak dan med tednom, da sva 
skupno pripravo izpustila.

Zraven kuhanja pa imata tudi druge obšolske 
dejavnosti in hobije. Kako vama je uspelo vse to 
skombinirati skupaj s pripravami?

Vika: Sama se ukvarjam z baletom in orodno gimnastiko. 
V tistem času priprav na kuharsko tekmovanje sva se 
morala kar precej potruditi, da sva vsak pri sebi in z 
drugim uskladila vaje in nastope, da sva lahko ob vsem 
tem skupaj kuhala.
Miha: Jaz pa sem trenutno 1. letnik kitare srednje 
glasbene stopnje. To obdobje priprav je bilo res 
časovno zahtevno za usklajevanje. Ampak je šlo.

Kakšne načrte imata za prihodnost? Ali se bosta 
usmerila na karierno pot kuharja? 

Vika: Trenutno sem v gimnaziji in smer študija še nisem 
izbrala. Ne bom šla za v kuharski poklic, saj me kuhanje 
veseli bolj ljubiteljsko. V bistvu rada pečem torte in 
kekse, torej me veseli peka. Saj kuham tudi, vendar mi 
je ljubša peka in to rada ohranjam.
Miha: Tudi mene ne zanima kariera v kuhanju. 
Nameravam se vpisati na umetniško gimnazijo, smer 
gledališče in film.

Morda imata ob koncu še kakšno spodbudo za naše 
bralce?

Če te nekaj veseli, če imaš nekaj rad, te področje zanima 
in imaš možnost, da ustvarjaš in poskušaš, delaj to, ne 
ustavljaj se, izboljšuj, nadgrajuj svoje znanje, išči poti 
in načine, da boš čim boljši v tem. Pa če uspe, uspe – 
če ne, ne. Midva sva dobila priložnost, se prijavila na 
oddajo Mali šef in se podala na pot tega izziva in ob tem 
pridobila lepe izkušnje in lepe spomine.

Teodor Žalik
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Objavljamo pa še recept, s katerim sta si Miha in Vika prislužila vse možne točke in se tako prebila v polfinale 
(vir: www.okusno.je).

OREHOVA TORTICA S SLANO KARAMELO IN LIMONINO JAJČNO KREMO
OREHOV BISKVIT:

- 4 jajca,
- 4 žličke sladkorja v prahu,
- 5 žlic mletih orehov,
- 3 zvrhane žlice moke,
- 50 ml mleka,
- rum,
- en vanilin sladkor,
- ščepec soli,
- ½ žličke pecilnega praška z vinskim kamnom.

NADEV: 
- 2 dl sladke smetane,
- 20 g kakava v prahu,
- en vanilin sladkor,
- 100 g sladkorja,
- 1 dl vode,
- 50 g celih orehov,
- 20 g rozin,
- 0,5 dl ruma za peko,
- limonina lupinica.

SLANA KARAMELA: 
- 100 g sladkorja,
- 1 dl vode,
- 25 g masla,
- 2 dl sladke smetane,
- sol.

LIMONINA JAJČNA KREMA:
- 4 rumenjaki,
- 25 g sladkorja v prahu,
- en vanilin sladkor,
- limonina lupinica in sok po okusu.

PRIPRAVA:
Beljake z dodatkom ščepca soli stepemo v čvrst 
sneg. Rumenjake s sladkorjem penasto umešamo. 
Primešamo mlete orehe in moko, pomešano s pecilnim 
praškom, vanilin sladkor ter rum. Dobro premešamo 
v gladko maso ter na koncu na rahlo primešamo 
še beljakov sneg. Pripravljeno maso predevamo v 
obložen pekač. Biskvit pečemo v ogreti pečici na 180 
°C približno 20 minut. Ko je pečen, ga odstranimo iz 
pečice in ohladimo.
Pripravimo si nadev. Sladkor in vodo zakuhamo. 
Kuhamo toliko časa, da nam sladkor začne 
karamelizirati. Dodamo orehe ter jih dobro premešamo 
z nastalim karamelom. Pripravljeno 
zmes prelijemo na hladno površino, da 
se nam strdi. Ohlajene karamelizirane 
orehe nadrobimo na manjše kose ter 
jih v sekljalniku zmeljemo v grob prah. 
Sladko smetano stepemo. Primešamo ji 
kakav v prahu, vanilin sladkor in zmlete 
karamelizirane orehe. 

Medtem oprane rozine skuhamo v 
rumu z dodatkom limonine lupinice. 
Po potrebi dolijemo malo vode ter 
pustimo, da tekočina skoraj izpari. 
Ohladimo.

Pripravimo še slano karamelo. Sladkor 
in vodo zavremo. Ko se sladkor stopi, 
ga med mešanjem kuhamo do svetle 
karamele. Ko dosežemo želeno barvo, 
prilijemo sladko smetano in dodamo 
maslo ter sol. Nekoliko pokuhamo ter 
ohladimo.
Za jajčno kremo rumenjake in sladkor 

v prahu zmešamo v gladko zmes. Primešamo vanilin 
sladkor in nastrgano limonino lupinico ter malo 
limoninega soka. Zmes stepamo nad vodno kopeljo 
toliko časa, da dobimo gladko penasto kremo.
Iz ohlajenega biskvita s pomočjo okroglega modela 
izrežemo lepe kroge. Vzamemo en krog in ga obrizgamo 
z orehovo kremo. V sredino kreme dodamo nekaj 
rozin. Na krog nato položimo drugi biskvitni krog. Na 
krožnik najprej dodamo malo slane karamele ter nanjo 
položimo pripravljeno tortico, ki jo okrasimo z limonino 
jajčno kremo. Sladico lahko okrasimo s karamelnimi 
laski ali karameliziranimi orehi.

Vir: POP TV
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TEREZIJA SOBOČAN
Prosim, da se na kratko predstavite.

Sem Terezija Sobočan in prihajam iz prelepe vasice 
Renkovci.
Dolga leta sem bila zvesta delavka v tovarni Planika, 
danes pa uživam v zasluženem pokoju. Veliko se 
ukvarjam z ročnimi deli, rada pojem in rada pomagam 
ljudem. Sem članica pevcev Kulturnega društva Anton 
Martin Slomšek Renkovci in že dolga leta prostovoljka 
pri Krajevni organizaciji Rdečega križa Turnišče.

Ker je v današnjih časih kvačkanje že skoraj prava 
redkost, sploh med mladimi, vas prosim, da nam 
malo poveste, kdo vas je navdušil za kvačkanje in 
kako dolgo že kvačkate?

Moje veselje do ročnih del sega daleč nazaj v otroštvo. 
Moj oče je bil mizar in že kot mala punčka sem ga 
opazovala, kako rad je ustvarjal z lesom. Ker smo bili 
otroci radovedni, nam je včasih tudi, kakšno lažje delo 
odstopil, mi pa smo z veseljem poprijeli zanj in bili veseli, 
da mu lahko pomagamo. Tudi mama je bila mojstrica v 
ročnih spretnostih, rada je pletla cekarje iz bilja, pletla iz 
volne. Kot radovedno punčko je tudi mene pritegnilo delo 
pletenja iz volne, zato sem kar hitro poprijela za »palice« 
in začela plesti šale, puloverje in pozneje vse ostalo. Skozi 
moja mladostna leta sem se naučila tudi kvačkati in šivati. 
S hobiji ročnih spretnosti se ukvarjam že več kot 45 let.

Nam poveste malo več o projektu, Slovenija kvačka? 
Kako ste se povezali s projektom, so vas povabili ali 
ste se za prijavo opogumili sami? Kdo vam je določil, 
da boste prav vi kvačkali grb naše občine?

Slovenija kvačka je največji kvačkarski izziv naše države 
– 212 grbov v velikosti odeje, 212 občin, 211 kvačkaric 
in en kvačkar. Projekt je zamisel Slovenjgradčanke 
Jadranke Smiljić, Guinnesove rekorderke v maratonu 

kvačkanja, ki ga je 15. septembra 
preko video konferenčne platforme 
ZOOM začela uresničevati skupina 
pod okriljem Zavoda za ohranjanje 
in promocijo ročnih del Ustvarjalno 
srce. Kvačkarice in kvačkar iz vseh 
slovenskih občin kvačkajo vseh 
212 občinskih grbov. Za vpis v 
Guinnessovo knjigo rekordov bo 
zavod zbral več kot 1000 kosov 
kvačkanih izdelkov, narejenih 
po C2C-tehniki. Projekt poteka v 
sodelovanju z društvom Heraldica Slovenija.
Projekt Slovenija kvačka sem videla na družbenem 
omrežju. Po dolgem oklevanju sem se za kvačkarski 
izziv prijavila, ker me delo s kvačko veseli, poleg tega 
pa ima ta projekt še dobrodelno noto. Najbolj me je 
pritegnila tehnika kvačkanja, ko se ti izpod kvačke 
prikazuje slika, to je zame res kot umetnost. Pri tem sta 
potrebni vztrajnost in natančnost. Velika želja zame je 
bila, da izdelam grb naše občine. Ker sem delala s srcem 
in dušo, se je moja velika želja tudi uresničila, izdelala 
sem grb naše občine in na to sem zelo ponosna.

Kako so potekale priprave na sam projekt, kdaj ste 
začeli in koliko časa ste dnevno posvetili projektu?

Kvačkarice Slovenije smo združile svoje spretnosti 
obračanja magične palčke in s prejo kreiramo največji 
slovenski kvačkarski izziv. Kvačkati smo začeli 15. 
septembra letos – vseh 211 kvačkaric in en moški, 
skupno nas je 212. Jaz sem dnevno kvačkala  4–5 ur, 
včasih tudi več, delala sem ga 35 dni, z vztrajnostjo in 
veseljem sem ga tudi naredila.

In kakšne podvige ste si zadali v prihodnje, imate že 
kakšen načrt?

Nimam nobenih načrtov za naprej, nikoli pa ne veš, 
kaj ti pride nasproti. Živim za danes, ampak se pa rada 
lotim novih izzivov in podvigov.  

Kaj bi povedali mladim, da bi jih pritegnili k večjemu 
zanimanju za kvačkanje? Ali bi bili pripravljeni 
narediti tudi kakšno izobraževanje ali prikaz mlajšim 
rodovom?

Danes mladi imajo drugačen pogled za naprej, nekateri 
tudi pokažejo zanimanje za ročna dela. Jaz sem 
pripravljena tudi pokazati mladim, kako se dela. Zame 
je to sprostitev in užitek, ko kaj ustvarjam.

Da v prostem času radi kvačkate sedaj že vemo, kaj 
pa poleg kvačkanja še radi počnete v prostem času? 
Kako je videti vaš idealni prosti dan?

Moj delovni dan je kot od vsake povprečne ženske, delo 
doma po hiši in na vrtu, kjer dela nikoli ne zmanjka. 
Vsaka ženska, predvsem na vasi, si vsak dan najde 
delo. Svoj prosti čas pa vedno namenim družini, svojim 
štirim vnukom in pa seveda mojim hobijem.

Marija Kreslin Štefanec
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MATIC ZVER
Slovenija je postala prava pump 
track nacija. Pump track je krožna 
kolesarska proga, sestavljena iz 
band in valov. Značilnost take 
proge je, da lahko vozimo v 
krogih brez poganjanja pedalov, 
samo s pravilnim in usklajenim 
delovanjem telesa. 
Nam najbližji pump track 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 petih 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.

Se na kratko predstaviš?
Sem Matic Zver, prihajam iz Renkovcev, star sem 11 let 
in obiskujem 5. A razred Osnovne šole Turnišče. Sem 
član Kolesarskega kluba BULA iz Odrancev in član 
Gasilskega društva Renkovci. Že 4 leto obiskujem tudi 
Glasbeno šolo Lendava, kjer igram bobne. Sem pa tudi 
ministrant in, ko bom lahko, bom postal tudi tabornik 
in igral nogomet za ND Renkovci. Rad bi povedal še, da 
imam brata Miho, ki pa je odličen strelec pri SD Štefan 
Kovač Turnišče. Vsak uspeva na svojem področju in pri 
tem en drugega zelo podpirava.

Zanima me, kdo te je navdušil in zakaj ravno pump 
track? 

Težko vprašanje … najbolj sem navdušen nad 
motokrosom (Tim Gajser). Ker pa mi mama ne dovoli, da 
bi vozil motokros, me je ati peljal na Bulo v Odrance, kjer 
pa mi je bilo zelo všeč in tako sem začel voziti po pump 
track stezah. Obožujem skakanje, hitrost ter vožnjo po 
grbinah in bandah, kar je zelo podobno motokrosu.

Ali imaš svojega vzornika?
Ja, to je Tim Gajser. Le da on vozi motor, jaz pa kolo. 

Kako potekajo tvoji treningi?
Prvo je razgibavanje, potem vozimo krog ali dva za 
ogrevanje, nato pa po programu, ki si ga je zastavil 
trener in vozimo različne linije, ki so najhitrejše in pa 
moramo pravilno pumpati po grbinah, da se ne izgubi 
hitrost. To pa je zelo težko! Tudi pravilni start iz rampe, 
kjer moraš imeti dobro ravnotežje, je pomemben. 

Koliko krat na teden trenirate?
V šolskem obdobju enkrat na teden, v počitnicah pa 
dvakrat. Ko pa so tekme pa tudi večkrat, saj gremo tudi 
na progo, kjer je tekmovanje. Hodim pa tudi še kaj vmes.

Kako pomembna je psihična priprava?
Zelo, saj se moram sprostiti in zbrati, da nimam treme. 

Na kakšen način uspeš med tekmo biti popolnoma 
zbran?

To mi pa težko uspeva. Če imam slab dan, se mi 
zelo pozna pri vožnji. Trener pa nas zna pomiriti in 
spodbuditi. Trudim se, da bi bil čim bolj zbran in zdaj 
mi že nekako uspeva.

Ali je treba veliko trenirati, da se lahko vključiš 
v tekmovanja? Kako treninge in tekmovanja 
usklajuješ s šolo?

Ja, zelo veliko in intenzivno, saj so drugi tekmovalci 
zelo dobri. Moraš imeti dobro kondicijo, zato pa se tudi 
v šoli vključujem v večino športnih aktivnosti.
Treninge in tekmovanja usklajujem s šolo tako, da mi 
čim manj škodujejo. Tu pa je najbolj zaslužna moja 
mama, saj mi razporeja čas tako, da mi gre vse lepo 
skozi. Je pa težko, ker mi časa za vse vedno primanjkuje, 
saj še obiskujem glasbeno šolo v Lendavi.

Kakšne načrte imaš v prihodnje?
Postati čim boljši v svoji kategoriji. Letos smo oz. sem 
prvo leto redno tekmoval za MTB Pomurski pokal, kjer 
sem končal na skupnem 3. mestu v svoji kategoriji 
U-13. Pomembno je iti vedno do konca in brez predaje.

Kaj bi sporočil vsem svojim vrstnikom, da bi se 
odločili za tovrsten šport?

Če imate radi druženje, atraktivno kolesarjenje po 
asfaltu, blatu ali makadamu, hitrost, skoke, grbine in 
bi se radi maksimalno razgibali, se nam pridružite v 
Odrancih na BULI.

Marija Kreslin Štefanec
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OBRANILI DOMOVINO – 30 LET SAMOSTOJNE SLOVENIJE
Letos mineva 30 let od osamosvojitvenih dogodkov, ki 
so dokončno oblikovali in vzpostavili našo domovino 
Slovenijo. To so bili dogodki, ki so povezali vse Slovence 
v bitki za samostojnost in neodvisnost.

PRVE TEŽNJE PO SAMOSTOJNOSTI 
Resda je bilo za ustanovitev samostojne Slovenije usodno 
leto 1991, vendar pa korenine slovenske samostojnosti 
segajo najmanj v konec 80. let 20. stoletja. Takrat so se 
v Sloveniji, ki je bila takrat del Socialistične federativne 
republike Jugoslavije (SFRJ), začele težnje za uvedbo 
demokratičnega sistema, tržnega gospodarstva in 
samostojne države. Takšna prizadevanja so v nekaj letih 
pripeljala tudi do prvih večstrankarskih skupščinskih 
volitev, ki so potekale aprila 1990. Na volitvah je zmagala 
koalicija Demos, predsednik Predsedstva Republike 
Slovenije je po drugem krogu predsedniških volitev v 
mesecu aprilu 1990 postal Milan Kučan.

»ALI NAJ REPUBLIKA SLOVENIJA POSTANE 
SAMOSTOJNA IN NEODVISNA DRŽAVA?«

23. decembra 1990 so se Slovenci za samostojno in 
neodvisno državo odločali na plebiscitu. Na slednjem 
je 88,5 % volilnih upravičencev (1.289.369) od 93,4 
% udeležencev na plebiscitnem referendumu na 
vprašanje »ALI NAJ REPUBLIKA SLOVENIJA POSTANE 
SAMOSTOJNA IN NEODVISNA DRŽAVA?« odgovorilo z 
»DA« in se s tem izreklo za samostojno državo Slovenijo.

Slika 1: Glasovnica na 
plebiscitu, vir: Felicijan 

Bratož: Prevzem 
arhivskega gradiva 

plebiscitnega referenduma 
o samostojnosti Republike 

Slovenije.

Slika 2: Razglas o 
izvedbi plebiscita, vir: 

Felicijan Bratož: Prevzem 
arhivskega gradiva 

plebiscitnega referenduma 
o samostojnosti Republike 

Slovenije.

25. JUNIJ 1991
Z izvedenim plebiscitom so bili postavljeni temelji za 
nadaljnje korake k samostojni in neodvisni Sloveniji. 
V mesecih do razglasitve samostojne in neodvisne 
Slovenije je bil urejen obrambni sistem republike, 
sprejeti so bili številni zakoni, ki so urejali delovanje 

države na različnih področjih, določena je bila belo-
modra-rdeča slovenska zastava z grbom. Skupščina 
Republike Slovenije je nato dne 25. junija 1991 
sprejela Temeljno ustavno listino o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije. S tem je republiška 
skupščina sprejela ustavni akt, s katerim je razglasila 
samostojnost in neodvisnost Republike Slovenije. S 
tem dnem je Slovenija prevzela vse suverene pravice, 
prenehali pa so veljati ustava in drugi pravni akti SFRJ. 
Temeljna ustavna listina je vključevala tudi določbo o 
državnih mejah Republike Slovenije, tretji člen listine 
pa je določal zagotavljanje varstva človekovih pravic in 
temeljih svoboščin ter zagotavljanje pravic italijanski in 
madžarski manjšini v Sloveniji. 
Skupščina Republike Slovenije je 25. junija 1991, hkrati 
s sprejemom temeljne ustavne listine in ustavnega 
zakona, sprejela tudi Deklaracijo o neodvisnosti, 
ki je bila sprejeta na podlagi soglasnega predloga 
vseh parlamentarnih strank. Namen deklaracije 
je bil obvestiti javnost o motivih in ciljih, ki jih ima 
osamosvajanje Slovenije. 25. junija 1991 je Republika 
Slovenija v večji meri izvajala suvereno oblast nad 
slovenskim teritorijem, kljub temu da je bila na 
teritoriju Slovenije prisotna tuja vojska. Nastala 
situacija je tako pripeljala do napetosti in dokončno do 
vojaškega spopada. 

Slika 3: Naslovnica časnika Delo ob razglasitvi 
samostojnosti Republike Slovenije, vir: Delo, Samostojen 

časnik za samostojno Slovenijo,  26. junij 1991.
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DESETDNEVNA VOJNA
Že 26. junija 1991 ponoči je prišlo do prvih premikov 
enot Jugoslovanske ljudske armade (JLA) proti mejnim 
prehodom. Jugoslovanska vojska je prav tako začela 
zastraševati prebivalce Slovenije, saj so vojaška letala že 
26. junija preletavala vsa večja slovenska mesta. Enote 
JLA so imele nalogo, da zavzamejo prehode Republike 
Slovenije z Italijo, Avstrijo, Madžarsko in tudi s Hrvaško. 
Slovenske obrambne sile (milica in teritorialna 
obramba) pa so imele nalogo, da vzpostavijo mejno 
kontrolo na južni meji s Hrvaško, na meji zamenjajo 
jugoslovanske oznake s slovenskimi, postavijo barikade 
in onemogočijo premike enotam JLA, izvedejo dodatno 
mobilizacijo v slovensko teritorialno obrambo ter da 
upoštevajo posebno navodilo, da teritorialna obramba 
ne sme prva začeti spopada. Zatem je predsednik 
Zveznega izvršnega sveta Ante Marković odobril napad 
JLA na Slovenijo. Slovenska oblast je to razumela kot 
napad na Republiko Slovenijo in je ukazala oboroženo 
akcijo slovenske teritorialne obrambe. S tem se je 
začela t. i. desetdnevna oz. osamosvojitvena vojna. 
Slovenska osamosvojitvena vojna se je začela 27. 
junija 1991 in je trajala do 7. julija 1991. Do prvega 
oboroženega spopada med slovenskimi silami in 
enotami JLA je prišlo ob 4. uri zjutraj v bližini Novega 
mesta. Takrat je enotam JLA uspelo nadaljevati pot 
proti Ljubljani, vendar so slovenske sile uspešno 
kljubovale nadaljnjim akcijam jugoslovanske ljudske 
armade. Začel se je slovenski protinapad in do 4. julija 
so bili vsi mejni prehodi znova v slovenskih rokah.

POSREDOVANJE EVROPSKE SKUPNOSTI 
V vojno dogajanje se je vpletla vse bolj zaskrbljena 
tujina, ki je v začetku pričakovala hitro zmago JLA 
in zanesljiv slovenski poraz. Na začetku julija 1991 
so se tako po posredovanju Evropske skupnosti na 
Brionih začela pogajanja med Slovenijo, Hrvaško in 
Jugoslavijo. Sedmega julija so podpisali Brionsko 
deklaracijo, ki jo je slovenski parlament potrdil 10. 
julija 1991. Z deklaracijo so bile ustavljene sovražnosti 
na ozemlju Slovenije, ta pa je za tri mesece zamrznila 
osamosvojitvene aktivnosti. Predsedstvo Jugoslavije se 
je 18. julija odločilo, da se JLA v treh mesecih z orožjem 

Slika 5: Vir: Delo, Samostojen časnik za samostojno 
Slovenijo, 3. julij 1991.

Slika 6: Posledice vojne v Pomurju, vir: Osamosvojitev 
Slovenije, raziskovalni projekt, 2008.

Slika 4: Vojaška agresija na Slovenijo, vir: Delo, Samostojen 
časnik za samostojno Slovenijo, 29. junij 1991.

in opremo umakne iz Slovenije. Zadnji jugoslovanski 
vojaki so Slovenijo skozi koprsko pristanišče zapustili v 
noči na 26. oktober 1991. 

15. januarja 1992 je večina držav Evropske skupnosti 
priznala Slovenijo kot samostojno in neodvisno državo. 
Vojna je, po do sedaj znanih podatkih, zahtevala 
skupno 76 žrtev: 19 na slovenski strani, 45 na strani 
JLA, 12 pa je bilo tujih državljanov. Slovenska stran 
je imela 182 ranjenih, JLA pa 146. Enote TO so zajele 
4693 pripadnikov JLA in 252 pripadnikov zvezne milice, 
JLA pa je imela v desetdnevnem spopadu uničenih ali 
poškodovanih 31 tankov, 22 oklepnih transporterjev, 
172 transportnih vozil in 6 helikopterjev.

DOGAJANJE V POMURJU
Tako kot ostali prebivalci Slovenije so tudi pomurski 
Slovenci budno spremljali osamosvojitveno 
dogajanje. Še posebej se jih je dotaknila desetdnevna 
vojna, ki so jo spremljali tudi skozi pomurski tednik 
Vestnik. 28. junija 1991 je namreč izšla posebna 
izdaja Vestnika, ki je vsebovala fotografske posnetke 
posledic vojaških spopadov na območju Pomurja.
V vojnih dneh od 27. junija dalje je bilo na območju 
Pomurja več spopadov. Prav tako je bilo moč čutiti 
izredne razmere tudi med civilnim prebivalstvom. V 
trgovinah so bili najbolj iskani sladkor, olje in pralni 
prašek, gneča je bila tudi na bencinskih črpalkah. Že od 
jutra 27. 6. so bile na vseh pomembnejših pomurskih 
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cestnih vpadnicah in mostovih postavljene barikade, ki 
bi zadržale tanke JLA. Med 28. in 29. junijem je prišlo do 
hujšega spopada med pripadniki teritorialne obrambe, 
slovenske policije in JLA na ulicah Gornje Radgone. 
Spopadi so za sabo pustili razrušene stavbe, ostanke 
orožja, poškodovan spomenik na cerkvi in tudi žrtve. 
Tridesetega junija je bilo v murskosoboško bolnišnico 
prepeljanih 24 ranjencev, od katerih je en vojak tudi 
umrl. 
O dogodkih v Pomurju so poročali tudi 
osrednjeslovenski časopisi. Med temi je bil tudi 
časnik Delo – Samostojen časnik za samostojno 
Slovenijo, ki je budno spremljal dogajanje po celotni 
Sloveniji. 1. julija je poročal o dogodku v Gornji 
Radgoni in o uspešni borbi pomurskih Slovencev za 
svobodno Slovenijo. 

Do 4. julija, ko so bili vsi mejni prehodi zopet slovenski, 
se je na območju Pomurja zgodilo še več spopadov, 
med drugim v Gornji Radgoni in Kuzmi.

SPOMINI MOJEGA OČETA 
»Po prihodu iz službe 22. junija 1991 me je doma že 
čakal poziv za mobilizacijo v TO. Zbirno mesto je bilo 
pri Vaško-gasilskem domu v Brezovici. Četa se je zbrala 
nekje do polnoči. Noč smo preživeli v samem domu in 
njegovi okolici. Zjutraj je sledil premik h Gasilskemu 
domu v Žižkih. Tam smo preživeli dan nekje do 5. ure 
popoldne. Proti večeru smo se s kamioni odpeljali v 
smeri Dobrovnika, kjer se je polovica čete izkrcala in 
se nastanila v OŠ Dobrovnik. Druga polovica čete pa je 
končala v OŠ Genterovci. Tu smo preživeli dva dni. Jedli 
smo v šolski kuhinji. Po razglasitvi samostojnosti 25. 
junija 1991 nas je nekje ob 2. uri ponoči zbudil komandir 
in rekel, da po ukazu vodstva TO Slovenije zaradi 
premikov JLA stopamo v vojno. Do tedaj zapečateno 
strelivo je odpečatil in ga razdelil vsakemu vojaku. 
Takrat smo vedeli, da gre zares. Pospravili smo opremo 
in počakali prvi del čete iz Dobrovnika in se skupaj 
odpeljali v smeri Lendave. V Petišovcih je prvi del čete 
izstopil, ostali smo nadaljevali pot do Srednje Bistrice. 
En del je ostal v OŠ Bistrica, ostali pa smo zavzeli položaj 
ob mostu čez Muro. Dobili smo ukaz, da je naša naloga 
stražiti most na tej in drugi strani. Izkopali smo si rove 
in vršili stražo. Na mostu je bila postavljena cisterna 
z vnetljivo snovjo. Popoldan so nas že preletavali 
helikopter in vojaška letala. Prvo noč smo ves čas bili na 
položajih in poslušali brnenje tankov JLA. Prve dni smo 

bili oboroženi bolj slabo, šele po zavzetju karavle smo 
dobili več orožja. V noči na 27. junij je ves čas lilo kot iz 
škafa. Zjutraj smo bili mokri do kože, brez možnosti, da 
bi se posušili. Hrano smo dobivali iz različnih destinacij. 
Zdravniško oskrbo je vršilo medicinsko osebje iz ZD 
Lendava. Imeli smo tudi stalne stike s TO iz Prlekije. Oni 
so nam tudi povedali, da so tanki celo noč brneli, ker 
sta dva ostala nekje v blatu. Nekje osmi dan smo lahko 
prvič šli domov, da smo se umili in preoblekli. Medtem 
smo dobili tudi zamenjavo lokacije in ko smo se vrnili, 
je naša nova destinacija bila logarnica v Orlovščeku. 
Od tam smo vršili obhode ob Muri do broda na Hotizi, v 
drugo stran pa do Dolnje Bistrice. To je trajalo 5 dni, ko 
smo dobili ukaz za predajo orožja. Orožje smo predali v 
Kotu in se po 12 dneh vrnili domov. To je bilo 12 težkih 
dni, predvsem zato, ker se ni nikoli točno vedelo, kaj bo 
sledilo.«
Zgodba mojega očeta Jožefa Ciguta je ena izmed mnogih 
zgodb mobiliziranih mož iz časa osamosvojitvene 
vojne. Veliko prebivalcev naše občine deli podobno 
izkušnjo, ki pa vsekakor ni bila enostavna. Čas vojne 

in osamosvojitvenih dogodkov je bil čas negotovosti 
in čas strahu, a vendar se je končal z zmagoslavjem in 
potrditvijo samostojnosti in neodvisnosti naše države 
Slovenije.

Natalija Cigut

Slika 7: vir: Delo, 1. julij 1991.

Slika 8: Medalja, ki so jo prejeli branitelji Slovenije, vir: 
arhiv Jožefa Ciguta
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MEDOBČINSKI  INŠPEKTORAT  OBČIN  
BELTINCI,  ČRENŠOVCI, TURNIŠČE, 

ODRANCI IN VELIKA POLANA
V organu skupne občinske uprave Medobčinski 
inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Turnišče, Odranci 
in Velika Polana sta zaposleni dve osebi, inšpektorica 
in strokovna sodelavka. Medobčinski inšpektorat 
vodi tako upravne kot prekrškovne postopke v 
občinah ustanoviteljicah. Inšpektorat opravlja naloge 
inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem nekaterih 
zakonov in občinskih predpisov in drugih aktov občin 
ustanoviteljic. 

Občani so se na  medobčinski inšpektorat obračali  z  
najrazličnejšimi  problemi,  predvsem  po  telefonu  in  
osebno,  kakor  tudi  s pisnimi prijavami. Vedno smo jim 
prisluhnili in skušali njihov problem rešiti. Trudili smo 
se podati vsaj osnovne informacije, odgovore, nasvete, 
usmeritve. V primerih, ko je šlo za zadeve, ki niso v 
pristojnosti medobčinskega inšpektorata, smo stranke 
napotili na pristojne službe.

Prav tako je medobčinski inšpektorat deloval 
preventivno s ciljem zagotovitve spoštovanja 
predpisov. V ta namen smo preko medijev obveščali 
javnost o nepravilnostih ter o posledicah kršitev 
zakonov in drugih predpisov.

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
V obdobju od 1. 1. 2021 do 1. 11. 2021 je medobčinski 
inšpektorat uvedel 29 inšpekcijskih postopkov in 
nadaljeval štiri  postopke iz prejšnjega leta. 
Največ zadev (13) smo obravnavali na področju 
občinskih cest: onesnaževanja javnih površin (z blatom, 
repromaterialom ipd.), posega v cestni svet (preoranje 
javne površine), nepreglednost, poseg v varovalni pas 
ceste ter ogrožanja varne uporabe javne ceste (veje 
v cestni svet). Zadeve na področju občinskih cest se 
obravnavajo največ v spomladanskem in jesenskem 
času, ko se na njivah vršijo večja kmetijska opravila. 
Šest zadev smo obravnavali s področja nevzdrževanih 
stavbnih zemljišč, kjer lastnik nepremičnine ni 
poskrbel za pravočasno in stalno urejanje ter košnjo 
trave. Dolžnost vsakega lastnika zemljišča je, da se 
le-ta redno vzdržujejo. Šest zadev smo obravnavali s 
področja ravnanja z odpadki (vključenost v organizirani 
odvoz, odvrženi odpadki v naravi, kurjenje odpadkov).
V petih zadevah medobčinski inšpektorat ni bil pristojen 
in smo zadeve odstopili pristojnemu Inšpektoratu RS 
za okolje in prostor, Inšpektoratu RS za infrastrukturo, 
Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in 
ribištvo.

PREKRŠKOVNI POSTOPKI
Medobčinski inšpektorat je v obdobju od začetka leta 
do novembra 2021 uvedel tri prekrškovne postopke in 
nadaljeval dva postopka iz prejšnjega leta.

En prekrškovni postopek  je bil uveden na področju 
nevzdrževanja zemljišč. Kršitelju je bila izrečena denarna 
kazen v višini 120 evrov, ki jo je kršitelj tudi plačal.
Na področju onesnaženja javne površine sta bila 
uvedena dva prekrškovna postopka. Enemu kršitelju je 
bil izrečen opomin s plačilom sodne takse, drugemu pa 
je bila izrečena globa v višini 1000 evrov in sodna taksa.

Tudi v prihodnje se bomo trudili, da bo inšpekcijski 
nadzor učinkovit. V enaki meri kot do sedaj bomo  
delovali  preventivno, z namenom  zagotavljanja  
spoštovanja  pravnih  predpisov in s tem  zadovoljstva  
uporabnikov in širše  družbene  skupnosti. Tudi v 
prihodnje bomo veliko pozornosti namenili ozaveščanju 
ljudi, komunikaciji z njimi in preventivnemu delovanju 
med njimi. Cilj inšpekcijskega nadzora bo usmerjen 
predvsem k preprečevanju kršitev in situacij, pri katerih 
lahko pride do pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki bi 
lahko imele škodljive posledice za ljudi, premoženje, 
skupnost ali pa tudi samo povzročile nejevoljo občanov. 

Prilagam  fotografije, ki prikazujejo prepovedana 
ravnanja: 

Onesnažena javna površina. 

Nepravilno ravnanje z odpadki.
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Onesnažena javna površina. 

Nevzdrževano zemljišče. Nevzdrževano zemljišče.

Nepreglednost cestnega priključka in zakriti prometni znak.



Vsebina paketa: 
jabolčni krhlji 
keksi z jabolki 

jabolčna čežana 
jabolčna čežana s črnim ribezom 

lesen zabojček 
 

Cena paketa: 20 € 
Cena paketa brez zabojčka: 11 € 
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S paketom HUDO z visokega debla smo za vas ustvarili bližnjico 
do sadovnjaka. Posebne arome in raznolike okuse izdelkom 
dajejo jabolka starih avtohtonih sort, ročno nabrana v  
travniških sadovnjakih v Prekmurju in Prlekiji, ki poleg 
sooblikovanja kulturne krajine ustvarjajo tudi delovna mesta. Z 
nakupom izdelkov namreč omogočate zaposlovanje invalidnih 
in težje zaposljivih oseb, ki aktivno sodelujejo v celotnem 
procesu od obiranja do same proizvodnje in pakiranja proizvoda.  
 

Jabolčni krhlji so naravni izdelek, niso žveplani in ne vsebujejo 
konzervansov. Ročno izdelani keksi z jabolkom in cimetom vas 
celo leto dražijo z bogatim jesenskim okusom. Jabolčna čežana in 
čežana s črnim ribezom sta popolnoma naravna izdelka, brez 
dodanega sladkorja in barvil. 

Paket izdelkov 
 
 

z visokega debla 

   
Slika je simbolična. Sveža jabolka niso vključena v paket.  

Ker strmimo k temu, da so izdelki čimbolj sveži, ob naročilu potrebujemo tri dni za proizvodnjo. 
 

Naročila in informacije:  INFO@HUDO.IN  /  ++386(0)40 866 430 
 

 TRS, RENKOVCI  /  RENKOVCI 8, 9224 TURNIŠČE  /  ID DDV SI91359490  
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SOOČANJE Z IZZIVI V ČASU EPIDEMIJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI MURSKA 
SOBOTA – PRIZNANJE ZA DOBRO PRAKSO NA ZDRAVSTVENEM 
RAZVOJNEM FORUMU V PORTOROŽU
Na razmere, ki jih je prinesla epidemija COVID-19, 
nismo bili pripravljeni. Projekcije Ministrstva za zdravje 
(MZ) so kazale, da bodo potrebe po bolnišničnem 
zdravljenju pacientov s COVID-19 tudi v naši bolnišnici 
velike. Kot COVID-19 bolnišnica smo bili v prvem 
(spomladanskem) valu epidemije COVID-19 predvideni 
v primeru zapolnitve bolnišničnih kapacitet v terciarnih 
ustanovah. Ne glede na to je bilo potrebno hitro in 
odločno ukrepati. 
V ospredje je stopil krizni management, v katerega se 
je preimenovalo vodstvo: že v prvem valu epidemije 
COVID-19 smo tako vzpostavili Skupino za določitev 
in izvajanje ukrepov v zvezi s COVID-19, ki so jo 
sestavljali vodstvo in strokovnjaki vseh dejavnosti v 
bolnišnici. Skupina, ki smo jo poimenovali krizni štab, je 
dnevno spremljala razmere in načrtovala aktivnosti. Za 
različna specifična strokovna področja smo pripravljali 
navodila za delo, kako ravnati v primeru pojava virusa 
SARS-CoV-2, navodila za pravilno uporabo osebne 
varovalne opreme (OVO), navodila za potek čistih in 
nečistih poti in drugo.
Velik izziv je vsekakor predstavljalo zagotavljanje 
zadostne količine ustrezne osebne varovalne opreme 
(OVO). Po pregledu zalog smo ugotovili, da imamo 
izjemno malo število mask FFP2 in FFP3. Vsaka maska 
je zato morala biti racionalno uporabljena in vpisana v 
seznam. Opremo smo zagotavljali iz blagovnih rezerv, 
vendar ne v zadostni količini in ne tiste, ki nam je 
najbolj primanjkovala. 
Začeli smo s šivanjem mask v naši pralnici, hkrati 
pa zaprosili gospodarstvenike Pomurja in župane 
pomurskih občin za donacije oziroma pomoč. Naš 
poziv je naletel na zelo dober odziv lokalne javnosti, saj 
so nam pričeli dnevno dostavljati doma sešite maske. 
Solidarnost Pomurcev je bila izjemna. Preko donacij 
smo uspeli zagotoviti zadostno število zaščitnih mask, 
očal in vizirjev ter kombinezonov in plaščev. 
Vzporedno smo pričeli z dnevnim izvajanjem 
delavnic za zaposlene o pravilni uporabi OVO, ki so 
jih izvajale usposobljene diplomirane medicinske 
sestre. Zaposlenim smo informacije podajali preko 
intraneta, vse pomembne novosti pa redno objavljali v 
bolnišničnem tedenskem glasilu. Pomočnica direktorja 
za področje ZN se je od 13. oktobra redno javila v 
program radia Murski val, v začetku vsak dan, potem pa 
dvakrat tedensko, s podatki številu okuženih bolnikov 
in napotki za obiskovalce bolnišnice. Strokovni direktor 
se je s podatki redno vključeval v dnevne novice 
slovenskih medijev o epidemioloških podatkih v naši 
bolnišnici.
Ustanovili smo Enoto za COVID-19, ki je umeščena v 
dislociranih prostorih stare porodnišnice. Predhodno 
so bili ti prostori prenovljeni za potrebe negovalnega 
oddelka, v zimskih mesecih pa smo jih uporabljali za 

izolacijo pacientov obolelih za gripo. Ta investicija se je 
v času epidemije COVID-19 izkazala za strateško odlično 
potezo. Na ta način smo že v osnovi zmanjšali tveganje 
za vdore virusa SARS-CoV-2 v bele cone bolnišnice.
Soočili smo se z velikim pomanjkanjem negovalnega 
kadra. Tako smo že od začetka izvedli reorganizacijo 
dela na vseh oddelkih, da smo lahko zagotovili 
kontinuirano zdravstveno nego. 
Intenzivno smo sodelovali z domovi starejših občanov 
(DSO), predvsem v smislu svetovanja vzpostavitve sive 
in rdeče cone ter edukacije pravilne uporabe OVO. 
6. 4. 2020 je bila vzpostavljena koordinacijska skupina 
za DSO-je, katere sestavni del je bilo tudi naše 
zdravstveno osebje. V veliki meri smo se vključili v 
DSO Ljutomer, ki je bil v prvem valu eden od prvih 
večjih žarišč okužbe s SARS-CoV-2. Prepoznali smo 
možnost preobremenitve zdravstvenega sistema v 
primeru, da se širjenje okužb s SARS-CoV-2 tam ne 
zajezi, zato se je za potrebe svetovanja in vzpostavitve 
con v delovni proces vključila naša medicinska sestra 
za obvladovanje bolnišničnih okužb (SOBO), v ključnih 
trenutkih, ko je njihov kader množično zboleval, pa je 
začasno vodenje zdravstvene nege tam prevzela naša 
vodilna diplomirana medicinska sestra, ki je v DSO 
Ljutomer prevzela vodenje ZN. 
Ves ta čas smo si prizadevali, da je naše delo temeljilo 
na visoki ravni kakovosti, po usmeritvah zahtev 
standardov kakovosti. 10. 6. 2020 smo uspešno opravili 
presojo AACI standarda, ki je potekala na daljavo. 
Naša bolnišnica je takoj po uredbi MZ z 18. 9. 2020 
postala COVID-19 bolnišnica drugega reda. Zagotoviti 
smo morali 15 postelj za akutne COVID-19 paciente in 
5 postelj za kritično bolne COVID-19 paciente. Prvega 
COVID-19 pacienta smo pri nas hospitalizirali 21. 9. 
2020 – takrat v prostorih EIT, ker prenovitvena dela 
v prostorih stare porodnišnice še niso bila končana. 
Kader zdravstvene nege je bil razporejen iz vseh 
oddelkov bolnišnice, kar je predstavljajo zelo velik 
izziv, saj so vse ostale aktivnosti v bolnišnici takrat 
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še redno potekale. Enota COVID-19 se je odprla 1. 10. 
2020 v prostorih stare porodnišnice v 1. nadstropju. 
Razpored dela zdravstvene nege je bil sestavljen iz vseh 
delovišč bolnišnice, zaposleni so bili razporejeni v 12-
urni delovnik.
10. 11. 2020 smo imeli že 128 hospitaliziranih 
pacientov COVID-19 na akutnem oddelku in 23 v EIT, 
v sivi coni je bilo obravnavanih 11 pacientov, kar nas 
je v tem času uvrščalo v sam vrh obremenjenosti 
bolnišnic (glede na naše osnovne posteljne kapacitete).
Na božični dan smo imeli v hospitalni obravnavi 116 
akutnih pacientov s COVID-19 in 20 kritično bolnih v 
EIT. V božičnem času je v ospredje prihajal pomen 
socialnih stikov,  pomen družine in povezanosti. 
Prepoznali smo tudi tovrstne stiske pacientov in njihovih 
svojcev, še posebej, ker obiski niso bili dovoljeni. 
Odločili smo se za uporabo tabličnega računalnika v 
rdečih conah, preko katerega smo omogočali bolnikom 
stike z najbližjimi.
Kader so prerazporedili iz ZD Murska Sobota, ZD 
Ljutomer, ZD Lendava, ZD Gornja Radgona, Psihiatrične 
bolnišnice Ormož in iz zasebne ambulante Oliviers. Vse 
zunanje sodelavce smo izobrazili o pravilni uporabi 
OVO in vseh ostalih protokolih dela v bolnišnici. Za 
njihovo pripravljenost, trud in doprinos smo jim 
izjemno hvaležni.
Velika je bila potreba po duhovni oskrbi,  zato smo 
se povezali s patrom Jurijem Štrausom iz katoliške 
cerkve in Simono Prosič Filip iz evangeličanske 
cerkve. Predvsem obiski in duhovna podpora patra 
Jurija je bila opažena kot primer dobre prakse v celotnem 
slovenskem prostoru. Bolnikom smo omogočili 
doživljanje prazničnega vzdušja kot že vsa prejšnja leta, 
letos le s poslušanjem glasbe in petja skozi okna. Peli 
so vokalni oktet Aeternum in bratonski pevci ter mladi 
glasbeniki, ki na sam božič prihajajo že 20 let.
Že v prvem valu smo nudili pomoč našim sodelavcem, 
ki so se soočili z bremeni izčrpanosti in izgorelosti, 
tako, da smo vključili psihologinjo iz naše razvojne 
ambulante. V drugem valu smo zagotovili pomoč 
strokovne sodelavke, klinične psihologinje. Izvedli 
smo delavnice Razbremenilni pogovor za zdravstvene 
delavce in tudi možnost individualnega pogovora. 
Lokalna skupnost je prepoznala požrtvovalnost 
vseh zaposlenih v naši bolnišnici in nam podelila 
naziv Pomurke in Pomurci leta 2020. V drugem valu 
epidemije COVID-19 je širše Pomurje prispevalo veliko 
donacij, v obliki denarnih in materialnih prispevkov. 

Večkrat so nas razveselili tudi s pecivom in hrano, ki so 
jo pripravili za naše zaposlene. 
Virus ostaja med nami. Prostore v bolnišnici smo 
priredili potrebam, ki jih je narekovala epidemija 
COVID-19. Nekateri projekti so še v fazi načrtovanja. 
Najtežje pa je soočanje s pomanjkanjem kadra na 
področju zdravstvene nege, kjer bi po projekcijah, 
ki smo jih prepoznali v času epidemije COVID-19, 
potrebovali še vsaj 25 zdravstvenih tehnikov in 14 DMS 
na negovalnih oddelkih in 14 DMS v EIT.
V letošnjem letu iz naše bolnišnice odhaja še dodatnih 
5 DMS na primarno raven. Na področju zdravstvene 
nege smo tako sprejeli strategijo kadrovske politike za 
področje zdravstvene nege, katere del je prenovljena 
sistemizacija delovnih mest, predvsem vodilnih in 
odgovornih za organizacijo, da na ta način zadržimo 
najboljše kadre. 
Zaposlovanje mladih bodočih diplomantov ZN preko 
študentskega dela, da spoznamo perspektivne mlade 
kadre, z njimi delamo in jim pomagamo pri strokovni 
rasti in jih postopoma vključimo v delovni proces. 
Pripravljamo raziskovalno anketo o motivaciji in željah 
ter potrebah kadra ZN v bolnišnici, ki jo bomo primerjali 
z anketo 2013, ko je bila pri kadru že izvedena.
Predvsem pa je ključno kader razbremeniti, s 
prijaznejšimi urniki, s psihološko podporo, ki jo 
zagotavljamo in tudi z določenimi ukrepi skupine 
Družini prijazno podjetje.
To so delčki mozaika naše bolnišnice, ki se je 
sestavljal skozi čas epidemije COVID-19. Vsak 
zaposleni v naši bolnišnici je prispeval svoj 
kamenček v mozaik bolnišnice, ki se je uspešno 
soočila z epidemijo in jo premagala, naše delo 
pa je bilo prepoznano kot primer dobre prakse na 
Zdravstvenem razvojnem forumu v Portorožu, ki je 
potekal v juniju 2021.
Na četrti val se v bolnišnici intenzivno pripravljamo, 
se pa zadnjih mesecih tako kot ostale bolnišnice tudi 
v soboški soočamo z odhodi medicinskih sester 
in drugega osebja, ki so se zaposlili predvsem po 
zdravstvenih domovih in drugih ustanovah na manj 
zahtevnejših delovnih mestih. 
Pozivamo pa še vedno vse občanke in občane k 
cepljenju in spoštovanju ukrepov, saj bomo le tako 
ohranjali svoje zdravje in zdravje naših najdražjih.

Metka Lipič Baligač, dipl. m. s., mag. zdr. neg.                                   
Splošna bolnišnica Murska Sobota

NOVICE

ČLANI DRUŠTEV UPOKOJENCEV POMURJA USTVARJALI 
NEPOPUSTLJIVA SRCA
V prostorih Pokrajinske in študijske knjižnice Murska 
Sobota smo meseca septembra 2021 predstavili 
literarna dela in razstavili ročna dela članov društev 
upokojencev Pomurja, ki so nastajala v času epidemije 
COVID-19 na temo srca. Dogodek smo organizirali in 
izvedli v širšem partnerskem sodelovanju Centra za 

zdravje in razvoj Murska Sobota, Splošne bolnišnice 
Murska Sobota, Mestne občine Murska Sobota, 
Pomurske pokrajinske zveze društev upokojencev 
Pomurja ter Pokrajinske in študijske knjižnice Murska 
Sobota. Na dogodku je zbrane uvodoma pozdravil 
župan Mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksander 
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Jevšek, sicer tudi ambasador Programa ozaveščanja 
in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020–2022, 
sledila sta pozdravna nagovora direktorja Splošne 
bolnišnice Murska Sobota, prim. asist. Daniela Grabarja, 
in direktorja Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota, 
Petra Bezneca. Nato je Robert Titan Felix povedal nekaj 
več o literarnem ustvarjanju, pesmih, proznih delih ter 
večplastnosti uporabe simbola srca v umetnosti in je 
sodeloval kot mentor literarnim ustvarjalcem društev 
upokojencev Pomurja. Nato pa so svoja literarna 
dela predstavile: Irena Šrajner, Jelka Vrbnjak, Ivanka 
Klopčič Casar in Olga Gutman iz Društva upokojencev 
Murska Sobota. Ob koncu predstavitve literarnih del 
so nastopili ljudski pevci in godci Gomilički dégaši, 
ki delujejo pod okriljem Kolesarsko pohodniškega 
društva Pedal Gomilica. Nato je sledila predstavitev 
ročnih del, ki so nastala na temo srca v času epidemije 
COVID-19. Svoja ročna dela so na ogled postavile 
članice Društva upokojencev Turnišče, Ljutomer, 
Veržej, Lendava, Beltinci, Cankova in Puconci, 
Kulturnega društva Rdeči zvonček Nedelica ter Olga 
Premoša in Bernarda Skledar iz Gomilice. Nekaj 
besed o ustvarjanju članov društev upokojencev širom 
Pomurja in ohranjanju kulturne dediščine je zbranim 
povedala Vijola Bertalanič, predsednica Pomurske 
pokrajinske zveze društev upokojencev Pomurja. 
Ob koncu dogodka so zbrani udeleženci prisluhnili 
še vokalno instrumentalni skupini Cvetje v jeseni, ki 
deluje pod okriljem Društva upokojencev Tišina že 
polnih trinajst let. 

Po razstavi v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska 
Sobota smo v mesecu oktobru 2021 dobili povabilo 
Koronarnega kluba Ljubljana, da bi literarna in ročna 
dela ter aktivnosti našega programa predstavili 
tudi njihovim članom. Koronarni klub Ljubljana 
deluje od leta 1981 kot neprofitna, prostovoljska in 

humanitarna organizacija z osnovno dejavnostjo 
vseživljenjske rehabilitacije srčno-žilnih bolnikov 
in preprečevanja bolezni srca in žilja. V prostorih 
Koronarnega kluba Ljubljana smo tako v mesecu 
novembru 2021 izobesili literarna dela članov 
društev upokojencev Pomurja na temo srca, ki so 
nastala v času epidemije COVID-19 in zbornik z 
naslovom Srce. Na razstavnih panojih pa so si njihovi 
člani in drugi obiskovalci lahko ogledali ročne izdelke 
članov društev upokojencev Pomurja do konca 
meseca novembra. Ob otvoritvi razstave se je gospa 
Petra Simpson Grom, predsednica Koronarnega 
kluba Ljubljana, prijazno zahvalila z naslednjimi 
besedami: »V imenu srčno-žilnih bolnikov, članov 
Koronarnega kluba Ljubljana in v svojem imenu se 
članom društev upokojencev Pomurja in sodelavcem 
Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem 
popuščanju 2020–2022 najlepše zahvaljujem za 
čudovito razstavo literarnih in ročnih del. Počaščeni 
smo, da jo lahko gostimo v naših prostorih. Z iskreno 
izpovedjo in kreativnostjo ste se dotaknili mnogih src. 
Veseli me, da skupaj pletemo vezi in krepimo iskro, 
ki nam daje moč. Naši člani se ob prebiranju verzov 
najdejo v vaših besedilih in z veseljem povedo, da jih 
razstava osrečuje in jim vaša dela prinašajo lepoto in 
navdih. Človek je celostno bitje z vsemi svojimi darovi. 
Prav je, da ga ne omejimo na raven telesnega, temveč 
ga spodbujamo h kreativnosti in soustvarjanju 
harmonije življenja«. 

Čudoviti zahvali predsednice Koronarnega kluba 
Ljubljana se pridružujemo tudi mi in se srčno 
zahvaljujemo vsem sodelujočim.

Doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak in Danijela Skledar, 
Splošna bolnišnica Murska Sobota
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VARSTVENO DELOVNI CENTER MURSKA SOBOTA – SODELOVANJE
Varstveno delovni center Murska Sobota je regijski 
javni socialnovarstveni zavod. Namenjen je celostni 
oskrbi odraslih oseb z motnjo v telesnem in duševnem 
razvoju.

Deluje na štirih lokacijah v Pomurju: v Murski Soboti, 
Gornji Radgoni, Ljutomeru in Lendavi. Trenutno 
vključuje 157 uporabnikov v dnevnem varstvu – v 
storitvi vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi 
pogoji. V Gornji Radgoni, Ljutomeru in Lendavi se 
izvaja tudi institucionalno varstvo za 40 uporabnikov. 
Te bivalne enote so namenjene nadomeščanju ali 
dopolnjevanju funkcije doma ali lastne družine. 
Uporabnikom tako zagotavljamo osnovno in socialno 
oskrbo ter zdravstveno nego.
Dejavnost dnevnega varstva je namenjena ohranjanju 
pridobljenih znanj in delovnih spretnosti, razvijanju 
novih sposobnosti, pridobivanju socialnih in delovnih 
navad, razvijanju individualnosti ter vključevanju v 
skupnost in okolje. 

Storitev zavoda se izvaja v skladu z Zakonom o 
socialnem varstvu, veljavnimi normativi, dogovorom z 
uporabnikom in veljavnimi internimi akti.

Kako lahko sodelujemo?
Našim uporabnikom dvigujemo občutek koristnosti z 
zaposlovanjem  z raznolikimi deli. Izvajamo primerna 
dela na trgu v smislu kooperacijskega dela, kar pomeni, 
da za podjetja, organizacije in posameznike opravljamo 
različna enostavna ročna dela in storitve:

- montažna dela (sestavljanje, montaža drobnih 
predmetov iz plastike, kovine in lesa),

- pakiranje, embaliranje različnih materialov (kovine, 
plastike, papirja, tekstila),

- kartonažna dela (ročno prepogibanje, lepljenje),
- urejanje okolice.

Zaradi napredka industrije je možnosti za pridobiti ali 
obdržati tovrstno delo vedno manj, kljub temu si želimo 
novih priložnosti za izvajanje kooperacijskih del.

Svoje povpraševanje lahko pošljete na naš naslov, nam 
pišete na tehnolog.vdcms@siol.net ali nas pokličete na 
tel. št. 041 731 048.

Že poznate naše izdelke?
Pomemben del zaposlitvenega programa predstavlja 
naš dobro razvit lastni program. Izdelujemo izdelke, 
ki so lepi, zanimivi in uporabni za trg. Delovne 
pripomočke in tehnološki proces izdelave prilagajamo 
sposobnostim uporabnikov.
V keramičnih, lesnih, tkalskih, šiviljskih in drugih 
ustvarjalnih delavnicah naši uporabniki pod 
mentorstvom delovnih inštruktorjev ročno izdelujejo:

- izdelke iz lesa: gajbice, pladnje, podstavke, 
krmilnice ipd.,

- izdelke iz gline: posode za enolončnice, krožnike, 
vrče, kozarce ipd.,

- izdelke iz blaga: nahrbtnike, torbe, predpasnike, 
copate, odejice, vzglavnike in druge dekorativne 
izdelke,

- ročno tkane izdelke: tepihe, pogrinjke, prtičke,
- izdelke iz stekla: krožnike, sklede, nakit,
- papirno galanterijo: voščilnice in darilne vrečke.

V procesu izdelave spoznavajo različne tehnike, 
materiale, se estetsko izražajo, razvijajo občutek 
odgovornosti, največje zadovoljstvo pa jim je končni 
izdelek. V vsak naš izdelek je vloženo veliko truda, 
volje, upanja in hrepenenja. 
Izdelki so na voljo v naših trgovinicah po enotah. Za več 
informacij ali pošiljanje po pošti nam pišite na trgovina.
vdcms@siol.net ali pokličite 041 731 048. Prodaja 
izdelkov poteka tudi preko osebnega predstavitvenega 
načina. Pogodbeno sodelujemo z organizacijami, ki so v 
nas prepoznale zanesljivega in kakovostnega partnerja.
Za vas izdelamo poslovna darila, uporabna darila za 
različne priložnosti in drobne pozornosti, ki jih boste z 
veseljem uporabljali ali ponosno podarjali naprej. 
Izdelke lahko primerno aranžiramo in opremimo z 
vašim logotipom ali sporočilom.
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Zaslužek od prodaje lastnih izdelkov in storitev gre za 
denarne nagrade naših uporabnikov in njihove druge 
aktivnosti. Možnost opravljanja različnih del je za njih 
nadvse pomembna. Pomeni jim dragocen občutek 
koristnosti in aktivne vključenosti v družbo ter s tem 
pomembno izboljšuje njihovo samopodobo.
V VDC-ju bomo še naprej delali dobro za uporabnike. 
Hkrati si želimo še naprej dobro medsebojno sodelovati 
s svojci, podjetji, organizacijami, z občinami, društvi in 
pomurskim prebivalstvom ter s tem prispevati k dobri 

človeški družbo. Družbi, v kateri se ima vsak človek 
pravico vključevati, sodelovati in potrjevati.

Vabimo vas, da si ogledate našo spletno stran www.
vdcms.si, nas spremljate na FB strani @vdcms in nas še 
bolje spoznate.
Veseli bomo, če boste vstopili v kontakt z nami, kupili 
naš izdelek, nas obiskali in preprosto sprejeli.
 

mag. Silva Bohnec

PORAST TEŽAV V DUŠEVNEM 
ZDRAVJU IN KAM SE LAHKO 
OBRNEMO
Želja po popolnem zdravju in sreči nam je vsem 
skupna, a v resničnem življenju nikoli povsem 
dosegljiva. S celostnim zdravjem slehernega izmed 
nas je neločljivo povezano duševno zdravje, ki ne 
pomeni le odsotnosti duševne bolezni, ampak se 
kaže v dobrih in izpolnjujočih medosebnih odnosih, 
zmožnosti sprejemanja dnevnih naporov in stresov, 
dolgotrajni vitalnosti, življenjski moči in volji do dela 
ter povezovanja. Nihče izmed nas ni imun na težave 
oz. bolezni v duševnem zdravju. V Sloveniji so težave v 
duševnem zdravju in duševne motnje vse pogostejše. 
Raziskave kažejo, da ima vsaka četrta družina člana, 
ki se sooča s težavami v duševnem zdravju. Pandemija 
COVID-19 je prinesla negotovost, omejitve in 
spremembe ter čustveno breme za vse – to je dodatno 
negativno vplivalo na duševno zdravje prebivalcev 
Slovenije. Vse bolj se zdi, da je epidemija COVID-19 tudi 
epidemija duševnih motenj in stisk, saj so se težave 
povečale tako po obsegu kot po težavnosti. V Sloveniji 
pa se še vedno soočamo z močno podhranjenim in 
pomanjkljivim sistemom skrbi za duševno zdravje 
ter regionalno neenakomerno dostopnostjo do virov 
pomoči z dolgimi čakalnimi dobami za prvi pregled pri 
strokovnjaku. Osebe s težavami v duševnem zdravju 
in njihove družine pogosto niso deležne ustrezne 
pomoči in podpore ali pa le-te zaradi stigme in strahu 
ne poiščejo pravi čas.  
Korak naprej na tem področju je bil narejen leta 2018, 
ko je bila v Državnem zboru RS sprejeta Resolucija o 
nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–
2028 – program MIRA, ki določa strategijo razvoja 
na področju skrbi za duševno zdravje v Sloveniji in 
vsebuje niz različnih aktivnosti in ukrepov, ki so se 
že začeli udejanjati. Vizija programa MIRA je vsem 
prebivalcem Slovenije omogočiti optimalni duševni 
in telesni razvoj, krepiti in ohranjati dobro duševno 
zdravje ter preprečevati duševne težave in motnje od 
najzgodnejšega obdobja do pozne starosti. Eden izmed 

ciljev programa MIRA je zagotoviti ljudem dostop do 
kakovostnih virov pomoči ter približati službe in storitve 
za duševno zdravje, kar se je delno že začelo realizirati 
z vzpostavljanjem regijskih Centrov za duševno zdravje 
(CDZ). Posamezen CDZ tvorita dva multidisciplinarna 
tima, in sicer Center za duševno zdravje otrok in 
mladostnikov – CDZOM ter Center za duševno zdravje 
odraslih – CDZO. Glavne prednosti, ki jih mreža Centrov 
za duševno zdravje prinaša, so: 

- boljša dostopnost do zgodnje diagnostike in 
zdravljenja vseh duševnih motenj za vse populacije,

- obravnava duševnih motenj na terenu, 
- vstop v center je mogoč brez napotovanja osebnega 

zdravnika,
- zmanjšanje čakalnih vrst,
- skrajševanje hospitalizacij in preprečevanje (re)

hospitalizacij pri osebah s težavami v duševnem 
zdravju,

- podpora svojcem oseb z duševno motnjo.
Vodilo centrov za duševno zdravje je zagotavljanje 
enake dostopnosti do storitev in programov za vse 
skupine ljudi na določenem območju. V Zdravstvenem 
domu Ormož delujeta Center za duševno zdravje 
odraslih (CDZO) in Center za duševno zdravje otrok 
in mladostnikov (CDZOM). Oba sta namenjena ljudem, 
ki prihajajo iz občin, ki jih sicer pokrivajo ZD Ormož, ZD 
Ljutomer in ZD Lendava. V Centru za duševno zdravje 
otrok in mladostnikov lahko strokovno podporo in 
pomoč dobijo otroci, mladostniki in njihovi starši, ki 
potrebujejo podporo ali pomoč pri reševanju stisk ali 
ohranjanju in krepitvi duševnega zdravja. V centru so 
zaposleni specialist otroške in mladostniške psihiatrije, 
specialistka klinične psihologije, psihologinje, 
specialna pedagoginja, logopedinji, socialna delavka 
in medicinske sestre. V center lahko starše ali otroka 
usmeri otrokov izbrani zdravnik ali razvojni pediater, 
usmeri lahko tudi otrokov učitelj, lahko pa se starši 
za obisk dogovorijo tudi sami. V Centru za duševno 
zdravje odraslih lahko strokovno podporo in pomoč 
dobijo odrasli, starejši od 18 let, z najrazličnejšimi 
težavami v duševnem zdravju. Center omogoča 
hitro in celostno odzivanje na stiske ljudi in s tem 
v največji možni meri preprečuje, da bi se duševne 
stiske poglobile do take mere, da bi postale nujna in 
ogrožajoča stanja. Obravnava pri njih lahko poteka 
v ambulanti, lahko pa tudi na domu, kamor vstopajo 
s timom skupnostne psihiatrične obravnave. V centru 
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zdravje. Težave v duševnem zdravju lahko imajo resne 
posledice, zato poskrbimo zase in za svoje dobro 
počutje ter poiščimo pomoč, ko jo potrebujemo. 

Pripravili: 
Mateja Vek, 

univ. dipl. psih., NIJZ – Območna enota Maribor
Judita Sudec, 

mag. soc. dela, NIJZ – Območna enota Murska Sobota

delujejo specialistki psihiatrije, specialistke klinične 
psihologije, psihologinje, diplomirane medicinske 
sestre, socialni delavki in delovna terapevtka. Za 
pogovor s strokovnjaki se lahko vsak, ki doživlja 
duševno stisko, odloči samostojno po lastni presoji, 
saj napotnica za vstop ni obvezna. Lahko pa osebo 
napotijo tudi zdravnik družinske medicine ali drug 
zdravnik specialist. Na pogovor lahko pride tudi vsak, 
ki oceni, da potrebuje pomoč oz. da je potrebno 
pomagati drugim v skupnosti. Center za duševno 
zdravje Ormož deluje v prostorih ZD Ormož, Ulica dr. 
Hrovata 4, v Ormožu. Dosegljivi so na telefonski številki 
02/ 741 07 10 (za odrasle) in 02/ 741 07 00 (za otroke in 
mladostnike). 

Vsaka težava in stiska še ne predstavlja duševne motnje. 
Če pa pri sebi ali vašem svojcu, znancu ali prijatelju 
opazite spremembe v mišljenju, čutenju, vedenju ali 
v odnosih z drugimi, ki pomembno vplivajo na eno ali 
več življenjskih področij in ovirajo pri vsakodnevnem 
delovanju ter opravljanju obveznosti, ukrepajte. 
Poiščite strokovno pomoč, spregovorite, brez občutka 
sramu ali krivde. Prvi vir strokovne pomoči je lahko 
izbrani osebni zdravnik ali najbližji center za duševno 

Zaposleni v Centru za duševno zdravje odraslih Ormož 
(FOTO: CDZO Ormož).

NOVICE
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Otrokove neposredne izkušnje z naravo so zelo 
pomembne za njegov razvoj, pri tem pa ima 
pomembno vlogo tudi vzgojitelj. In prav predšolsko 
obdobje je čas, ko so otroci zelo aktivni, radovedni 
in dovzetni za nova znanja. Otrokovo radovednost 
smo zato v oddelku 5–6 let poskušali nadgraditi z 
opazovanjem narave v neposredni bližini našega vrtca 
in naših domov. Aktivnosti so obsegale vsakodnevno 
opazovanje vremenskega stanja in vremenskih 
pojavov, s katerimi so se otroci seznanili na začetku 
šolskega leta. Meseca april in maj pa sta bila še posebej 
namenjena našemu raziskovanju vpliva padavin na 
reke in potoke. Ob tem smo otroke spodbujali, da do 
rešitev pridejo z lastno aktivnostjo. Da bi spoznali, 
kaj otroci razmišljajo in kako določene spremembe 
razumejo, smo jim ustvarili primerno socialno in 
čustveno okolje.
V zadnjih nekaj letih so podnebne spremembe in z 
njimi povezane posledice postale stalnica v našem 
življenju. Vse pogosteje občutimo sušo in pomanjkanje 
vode, po drugi strani pa smo priča močnim lokalnim 
nalivom in hudourniškim poplavam. Kako podnebne 
spremembe in vremenski pojavi vplivajo na stanje 
voda v naravi, smo skupaj z otroki, z lastno aktivnostjo, 
poskušali ugotoviti v našem oddelku.
Na začetku sem razmišljala o 
svobodi, kako jo predstaviti in 
ustvariti, da jo otrokom približamo 
in jim odpremo vrata do svobode in 
svobodnega osvajanja. Za začetek 
so otroci, preko spleta, prisluhnili 
žuborenju potoka. Samostojno, 
brez kakršnekoli dodatne razlage, 
so narisali, kaj slišijo. Odzivi otrok 
so bili različni. Nekateri so narisali 
reko, potok, spet drugi so narisali 
oblake in dež. Naslednji korak je 
bil sprehod do reke Ledave. Še 
preden pa smo se odpravili na pot, 
sem otrokom zastavila vprašanje: 
»Kaj je reka?«.
Razmišljanje otrok: »je v eni grabi 
notri voda, v reki živijo ribe, v njej 
so raki in hobotnice, to je voda, jo 

lahko poslušaš, te lahko zalije, je voda v naravi, nad reko 
je most, lahko teče slap …«.
Pot do reke je bila sproščujoča, ob tem pa se je med 
otroki razvil zanimiv pogovor. Otroci so med sabo 
delili izkušnje, na kakšen način so se že srečali z reko 
in kakšne so njihove izkušnje. In prav ta pogovor med 
otroki je bil temeljni usmerjevalec in spodbuda za 
nadaljnje poglobljeno raziskovanje.
Ob opazovanju in poslušanju žuborenja reke Ledave so 
otroci zastavili ogromno vprašanj: zakaj je reka danes 
tako velika, od kod priteče voda, a so v reki ribe, kako bi 
lahko izmerili njeno globino, ali bi se v njej lahko kopali, 
kam teče reka … Na nekaj zastavljenih vprašanj so si 
otroci odgovorili kar med seboj, za lažje razumevanje 
pa smo do ostalih odgovorov želeli priti s pomočjo 
eksperimentov.
S prvim eksperimentom smo otrokom nazorno pokazali 
kroženje vode. Otroke smo seznanili, da je vodna para 
lažja od zraka, zato se dvigne v višino, kjer se vodna 
para zgosti v oblake in padavine ter pade nazaj na tla. 
Nekaj vode tako izhlapi, nekaj pa je na površju ali pod 
zemljo odteče v potoke in reke ter se vrne v morje. S 
pomočjo eksperimenta so spoznali, da voda v naravi 
stalno kroži. Odziv otrok me je presenetil, saj je bilo 
kar nekaj posameznikov, ki so vsaj delno poznali potek 

kroženja vode v naravi.
V naslednjih dneh smo prisluhnili 
zgodbi »Dežne kapljice na nebu«. 
Po metodi od improvizacije k 
vodenju smo najprej zaplesali 
kot dežne kapljice, ki so se nato 
na zemlji povezale v reko. Reka 
je po gričih in dolinah tekla proti 
morju. Ko se je reka izlila v  morje, 
je v obliki pare ponovno izhlapela 
nazaj v zrak, v oblake, od koder bo 
v bodoče prišla na Zemljo v obliki 
novih kapljic.
Ker je med opazovanjem reke bilo 
eno izmed vprašanj, od kod izvirajo 
reke, smo s pomočjo naslednjega 
eksperimenta otrokom želeli 
prikazati enega od tipov izvirov 
rek. Izbrali smo gorski izvir.

Eksperiment: izhlapevanje vode. Gorski izvir.

Merjenje globine reke.

Obisk reke Ledave.

ŠOLA IN VRTEC

VREMENSKI POJAVI V POVEZAVI Z REKAMI IN POTOKI
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Vodni tok, ki je izviral iz notranjosti gore, smo prikazali 
s curkom vode. Spuščal se je po bregu, ob tem pa 
postajal vse večji. Reka je tekom svojega potovanja ves 
čas spreminjala svoje ime, večkrat pa je spremenila tudi 
podobo, hitrost in globino. Med potjo so se ji pridružili 
tudi manjši potočki, katerih izvor je bil taljenje ledu. 
Ob izvajanju eksperimenta so otroci takoj povezali, da 
voda, ki pada na zemljo v obliki dežja ali snega prihaja 
s površine Zemlje, kar so povezali z eksperimentom o 
segrevanju in izhlapevanju vode.
Ker je otroke zanimala globina rek in potokov, so 
skupaj s starši izbrali potok oz. reko v bližini doma. 

ŠOLA IN VRTEC

Ples »Dežne kapljice«.

Njihovo globino so izmerili na način, ki so ga izbrali 
sami. Nekateri so izbrani potok oz. reko merili 
dvakrat. S pomočjo opazovanja in merjenja so prišli 
do ugotovitve, da so tudi padavine tiste, ki vplivajo na 
globino rek in potokov.
Med odločitvijo za projekt sem ogromno razmišljala, 
na kakšen način otrokom predstaviti povezavo med 
podnebnimi spremembami in tekočimi vodami, da 
bo njim razumljiva. Odločitev, da izhajamo iz otrok, 
da ob primernem socialnem in čustvenem okolju do 
rešitev pridejo na podlagi eksperimentov in z lastno 
aktivnostjo, je bila edinstvena.
Otrokom smo ponudili temelje projekta, vsa nadgradnja 
pa je izhajala iz njih. Na sproščujočem sprehodu in ob 
poslušanju žuborenja reke so otroci dodali celotno 
rdečo nit projektu. Preko eksperimentov, ob listanju 
enciklopedij, branju knjig, ob petju, plesu, risanju, 
ob ugankah, ob igrah … so se otroci seznanili z 
vsemi odgovori na vprašanja, ki so jih zastavili tekom 
projekta. Z navdušenjem so pripovedovali, kako so 
izmerili globino reke oz. potoka, katere živali so ob 
tem srečali… Dokaz, da je otrokom bila tema všeč, 
je vsakodnevno vračanje in povezovanje dnevnega 
dogajanja z dejavnostmi, ki smo jih počeli med 
trajanjem projekta.

Zapisala: Petra Černela, dipl. vzg. predš. otrok

DIŠALO JE PO USPEHU …
Spoštovani bralci Glasu Občine Turnišče!
Na OŠ Turnišče smo v letu, ko obeležujemo 60-letnico 
sedanje šole. To so trenutki, ko smo in bomo v 
spominih iskali mejnike naše biti, obstoja turniške 
zgradbe učenosti – se spominjali ljudi in dogodkov, se 
ob tem zasmejali, pokimali, zaploskali, poveselili in ob 
fotografiji pomislili na nekoga, ki ga še danes videvamo 
na turniških ulicah ali celo v medijih, ker je postal javna 
osebnost. Tako je bilo – in je tudi še danes …

Naši učenci so znali in znajo seči »po tistem več«! Kljub 
času in prostoru, v katera smo vpeti, lahko s ponosom 
pritrdimo, da učenci uspešno »odmevajo« s svojim 
glasom znanja širom po Sloveniji in ime Turnišča s 
ponosom promovirajo. Drevo dobitnikov priznanj 
minulega leta je bogato obrodilo. In kaj je tisto več, 
kar prinaša »zlatnike« in srebrnike«? O tem s(m)o 
razmišljali  učitelji – mentorji  …
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Foto: Andrej Rogač.

DOBITNIKI INDIVIDUALNIH DRŽAVNIH PRIZNANJ OŠ TURNIŠČE  V 
ŠOLSKEM LETU 2020/2021
ZAKAJ TEKMOVATI?
Pri tekmovanju učenci:
- uporabijo pridobljeno znanje,
- razširijo spekter svojega znanja,
- preverijo svoje znanje,
- pridobijo na samopodobi,
- postanejo bolj notranje motivirani,

KAJ NAM POMENI ZNANJE?
- moč,
- okno v svet,
- prednost,
- prihodnost,
- uspešnost,
- produktivnost,
- … 
- inovativnost …

GEOGRAFIJA Pri urah dodatnega pouka iz geografije se 
spodbuja in motivira učence za nadaljnje poglabljanje 
znanja s področja geografije. Učenci se pripravljajo 
na tekmovanje, ki je vezano na spremljanje aktualnih 
dogodkov na lokalni in globalni ravni. Z delom pri 
dodatnem pouku se predmet geografije popularizira. 
Spodbuja se kritično mišljenje in razvija problemski 
pristop. Učenci se učijo terenskega raziskovanja v 
domači pokrajini. Širina vsebin in terensko delo učence 
prepriča, da svoje znanje, pridobljeno pri rednem 
pouku, poglabljajo in dosegajo dobre rezultate. 

Silva Mesarič

ASTRONOMIJA Z astronomijo se pri nas ukvarjamo pri 
pouku fizike, pri izbirnih predmetih in pri interesnih 
dejavnostih. Vsako leto sodelujemo na tekmovanjih iz 
znanja astronomije. Tako prispevamo k popularizaciji 
znanosti in navdušujemo mlade za raziskovanje 
življenjskega okolja. Posebnost našega dela so 
večkratna večerna opazovanja neba s šolskega hriba. 
To so druženja, pri katerih učenci prvič vidijo Luno, 
planete, meglice in galaksije skozi teleskop. Skupaj 
odkrivamo skrivnosti vesolja in se pri tem srečamo z 
znanstvenim načinom delovanja, ki vključuje meritve, 
izračune in razlage.

Bojan Jandrašič 

MATEMATIKA Poljski matematik Sniadecky poimenuje 
matematiko kot kraljico znanosti, ki ljubi resnico, je 
preprosta in jasna. Njen dvorec je obdanim z gostim 
trnjem. Če želimo priti na dvorec, se moramo prebiti 
skozi goščavo. Na pohodu skozi »goščavo« smo tudi 
na tekmovanju, na kateremkoli. In če nam je izziv, da 
razrešimo problem, stremo še tako trd oreh - rastemo, 
nabiramo izkušnje za življenje, spoznavamo različna 
področja. In kaj pridobimo? Znanje, vztrajnost, delovne 
navade, …, pomerjamo se z vrstniki, se naučimo 
zmagati in tudi prenesti poraz. Najpomembnejše pa 
je zavedanje, da je za vsak uspeh potrebno delo. In ko 
to ozavestimo, si zastavimo cilj, nam ni nič pretežko in 
vsak še tako mali korak prinaša zadovoljstvo. 

Marija Magdič

SLOVENŠČINA »Predanost je kombinacija zavzete 
odločnosti, potrpežljive vztrajnosti in strastnega 
prizadevanja za sledenje dolgoročnim življenjskim 
ambicijam.« Povzemam temo knjižne uspešnice 
New York Timesa PREDANOST psihologinje Angele 
Durckworth. In tako predani (kot vidi avtorica ključ 
do tistega več v življenju, pa naj bo na izobraževalnem 
ali osebnem polju) so tudi učenci, ki strastno, z 
vso mladostniško zagnanostjo raziskujejo svet 
materinščine, sLOVEnščine, literature, z vsem žarom 
berejo in pišejo o življenju skozi perspektivo otroka, 
najstnika, fanta ali dekleta. Pridružite se jim, PREDAJTE 
SE RADOVEDNOSTI RAZISKOVANJA MATERINŠČINE: Le-
to vam bo odpiralo nove poti … in verjemite mi – vaša 
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stopinja bo čisto drugačna, kot je bila današnja. In še 
več – jutri boste vedoželjno že raziskovali naslednjo 
– v novi besedi, knjigi , romanu – in rasli … »To je kot 
kruh!« bi zaključil pesnik.

Neža Ritlop 

ANGLEŠČINA Tekmujemo zato, da preverimo svoje 
znanje, da vemo, »na čem smo«. Že Napoleon 
Bonaparte je rekel, da: » Na zemlji sta dve moči: meč in 
znanje. » Dolgoročno je meč vedno premagan. 

Nataša Zulim 

NEMŠČINA Učence spodbujam k doseganju višjih 
ravni znanja nemškega jezika: k temeljitejšemu, 
bolj poglobljenemu in samostojnejšemu učenju na 
podlagi razpoložljivih virov. Tekmovanja so tudi pot 
odkrivanja nadarjenih za jezike. Razvija se pozitiven 
odnos do ljudi, kultur in jezikov – gojenje in negovanje 
medsebojnega razumevanja med narodi z možnostjo 
občutenja drugačnega doživljanja in videnja sveta. 

Saša Utroša

Uredila: N. R. 

ŠOLA IN VRTEC / DRUŠTVENI UTRIP

DRUŠTVO KMETIC TURNIŠČE
Naše društvo je v letošnjem letu kar dobro delovalo, 
kljub COVID-19.  Lovile smo tisti čas, ko smo se lahko 
družile in tako so stekle akcije. V februarju smo cvrle 
krofe, ki smo jih podarile na COVID oddelek v Splošno 
bolnišnico Murska Sobota. Za to gesto smo dobile 
tudi pohvalo. Pripravljale smo se na velikonočno 
razstavo, vendar je žal nismo mogle izpeljati. Smo pa 
to nadoknadile avgusta na Kukeču, kjer je potekala 
razstava kvašenega peciva in jedi iz fižola. Vso hrano 
smo pripravile doma in odpeljale na razstavo, kjer 
smo se potem družile s članicami Društva žena Kukeč. 
One so nam 14. 8. obisk vrnile in ostale pri nas cel 
dan. Že tradicionalnega kuhanja bograča se zaradi 
zaostrenih razmer ni dalo izvesti. Obiskale smo 3. 
festival  »cvrtje langaša« v Gaberju. V nedeljo 18. 7. 
smo se odpravile na izlet po našem lepem Goričkem 
in obiskale sadjarsko kmetijo, kmetijo z dopolnilno 
dejavnostjo in še druge znamenitosti Goričkega. Naše 
sodelovanje pa je potekalo tudi v domači vasi, saj smo 
za »Klub mladih« ob njihovih prireditvah pripravljale 
degustacije. Na Polanščekovi domačiji so potekale 
kuharske  delavnice, katerih smo se udeleževali. V naši 
vasi poteka prireditev »Ferencovo senje«, kjer smo 
prav tako prisotne vsako leto in tudi letos smo se ga 
udeležile. Predstavile smo se s svojimi dobrotami in 

na prireditvenem prostoru pripravljale langaš. Skozi 
vse leto smo upoštevale ukrepe v zvezi z epidemijo 
COVID-19 in se temu primerno obnašale. Upamo, da bo 
naslednje leto boljše in se bomo lahko več družili.
Na koncu vam vsem zaželim vesele, mirne predvsem 
pa zdrave praznike, ki nam prihajajo naproti.

Marija Ščap

DRUŠTVO UPOKOJENCEV TURNIŠČE
Pred skoraj letom smo vstopili v leto 2021 z upanjem in 
pričakovanji, da nam bo to leto bolj naklonjeno, tako 
z zdravjem kot z možnostmi po raznih aktivnostih oz. 
vsaj druženjih.
Pa le ni bilo čisto tako.
Mi upokojenci smo se trudili, da bi prispevali čim več k 
ohranjanju zdravja naše okolice in posledično tudi širše, 
vendar kljub vsemu vidimo, spremljamo in doživljamo 
prisotnost COVID-19. Med letom pa so vseeno bila 
obdobja, ko smo bili lahko nekako aktivni, se družili in 
izpeljali nekaj načrtovanih aktivnosti oz. dogodkov.
Tako smo se preselili v nove prostore na Polanščakovo 
domačijo, kjer je lažje dostopna pisarna DU in ostali 
prostori. Bližje pa so tudi zunanje površine, ki jih lahko 

uporabljamo. Ponuja se kar takoj ob tem samo dejstvo, 
da je popolnoma zaživelo igrišče za kegljanje s kroglo 
na vrvici, dvorana na tej lokaciji je zasedena velikokrat z 
različnimi dejavnostmi (vaje ženske folklorne skupine, 
predavanja, razstave in razni drugi dogodki), pa tudi 
kuhinjo so oz. smo že preskusili.
Posebej pa moram omeniti dvostezno balinišče, ki je 
nov objekt, za balinarje in DU je to zelo pomembna 
pridobitev, še posebej takrat, ko bomo želeli tudi v DU 
Turnišče organizirati kakšno srečanje ali tekmovanje z 
društvi PPZ DU Murska Sobota.
Uspeli smo izpeljati tudi Zbor članov DU Turnišče in 
organizirali poletno letovanje v hotelu Delfin v Izoli ter 
piknik v Renkovcih.
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GASILSKA ZVEZA TURNIŠČE
V naši gasilski zvezi smo si v začetku leta 2020 in 2021 
pripravili kar obsežen plan dela za tekoče leto. Sedaj,  
ko delamo analizo opravljenega dela, pa ugotavljamo, 
da zaradi epidemioloških razmer plana žal nismo mogli 
v celoti realizirati. Odpovedati smo morali tekmovanja, 
srečanja in mnogo druženj, ki jih po programu dela 
sicer opravljamo.
V letu 2020 je GZT praznovala 10 let obstoja. V desetih 
letih pa smo postorili že marsikaj. Vsa društva zveze 
so primerno opremljena z gasilsko opremo, vozili in 
orodji. Sprotno skrbimo za izobraževanja gasilcev in 
gasilk. Nekatera izobraževanja pripravljamo sami, 
nekaterih pa se udeležujemo na nivoju regije ali 
Gasilske zveze Slovenije. 
Ob desetletnici delovanja smo naročili in izdelali prapor 

zveze in vse aktivnosti okoli tega so bile izvedene. Z večino 
UO GZT smo se odločili za nabavo novega  gasilskega 
vozila. Po sklepu seje UO GZT je bilo nabavljeno vozilo 
Nissan Navara, ki smo ga sedaj v letu 2021 predstavili 
v občini Turnišče. Vozilo bo koristilo potrebam gasilske 
zveze in vsem društvom zveze, kakor tudi civilni zaščiti, 
ki je delno sofinancirala vozilo. Vozilo GVZ-1 je že na 
razpolago vsem potrebnim nalogam, za katere se lahko 
uporablja. Ob priliki bomo vozilo in prapor predstavili 
tudi občanom občine Turnišče in tako tudi obeležili 10 
let delovanja Gasilske zveze Turnišče.

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč«!   
 

Tatjana Dravec Vuk

Izpostaviti želim tudi prvo srečanje vseh upokojencev 
občine Turnišče, ki nam ga je ravno tako korona 
prestavila iz prejšnjega leta na letos. Izpeljali smo ga 
ob Ferenčevem senju. Organizacijo smo res izpeljali 
kot UO DU Turnišče, finančno pa je to srečanje podprla 
Občina Turnišče. Ob sodelovanju tudi drugih društev 
(KD, PGD, domači ansambli) je bilo to srečanje prijetno 
in uspešno. Vsem hvala za prispevek ob tem dogodku.
Verjetno pa se bomo spominjali tudi izleta DU, ki je 
bil 21. 10. 2021. Slovenske Konjice, Rogla, Legen pri 
Slovenj Gradcu in Kapela so bile destinacije, ki so 
obogatile omenjeni četrtek in nam pokazale marsikaj.
V teh korona časih pa naši upokojenci tudi doma niso 
sedeli križem rok. Njihovo zelo bogato delo lahko 
opazimo na različnih razstavah. Govorim o sekciji 
ročnih del. Člani delajo doma, ustvarjajo na zelo 
različne načine in iz zelo različnih materialov, kar 

smo lahko občudovali že na razstavi na Polanščakovi 
domačiji (14.–16. maj), za tem na radgonskem sejmu v 
avgustu, sledila je še razstava v knjižnici v Murski Soboti 
z naslovom Nepopustljivo srce, v soorganizaciji PPZ DU 
Murska Sobota in Centra za zdravje in razvoj, Splošne 
bolnišnice Murska Sobota. Na vsakem izdelku se je 
moralo pojaviti srce v različnih oblikah. Ta ista razstava 
je sedaj v Ljubljani, v Koronarnem klubu Ljubljana.
Izpeljali smo še nekaj načrtovanih aktivnosti, pa tudi 
sodelovali ali samostojno opravili aktivnosti, ki so 
vstopile skozi stranska vrata.
Vsem hvala za vsa sodelovanja, za ves vloženi trud in 
čas.

Preživite praznični december čim bolj prijetno, novo 
leto pa naj bo do vseh bolj prijazno.

Danica Kocet
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KULTURNO DRUŠTVO ANTON MARTIN SLOMŠEK RENKOVCI 

KULTURNO DRUŠTVO RDEČI ZVONČEK NEDELICA 

Leto 2021 se počasi približuje h koncu. Čas 
najčudovitejših in najbolj pričakovanih praznikov je 
tisti, ko se ponavadi ozremo nazaj in skozi spomin še 
enkrat steče dogajanje iztekajočega se leta. Ampak 
zadnji dve leti sta bili kar čudni. Zaznamoval jih je kdo 
pa drug kot COVID-19. Dodobra je premešal karte, nam 
vzel lepa skupna druženja in dejavnosti. Ampak za to, 
da se ne bomo družili, smo se odločili zavestno. Želimo 
namreč ostati zdravi, pa tudi drugi naj bodo.
Vaščane Renkovcev že čez 20 let razveseljujemo s 
svojo dejavnostjo, ki je morda skromna, a  namenjena 
vsem generacijam. Tradicionalne prireditve skušamo 
razširiti tudi preko »meja« naše vasi. Prihodnost pa 
bo morda prinesla še kaj novega, boljšega, kajti brez 
sprememb bi bilo življenje dolgočasno. Zato upamo, 
da nam bo letos končno spet dano skupaj preživeti 

Čeprav smo si vsi želeli, da bi leto 2021 bilo drugačno 
kot leto prej, se naše želje žal niso uresničile, zato je tudi 
letos delovanje društva bilo precej okrnjeno. Večino 
aktivnosti zaradi aktualnih ukrepov nismo mogli izvesti. 
Vseeno pa smo skrbeli za našo zasaditev ob vhodu v 
vas in tako pripravili različne tematske okrasitve. V 
poletnem času je bila nekoliko bolj aktivna sekcija za 
rekreacijo, saj smo ob nedeljah kolesarili v bližnje in 
tudi nekoliko oddaljenejše kraje. V jesenskem času 
nam je uspelo izvesti prireditev »lupanje kukarce«, žal 
samo za člane društva, ampak kljub temu ni manjkalo 
dobre volje in druženje ob lupanju nam je vsem dobro 
delo. Ob tem smo tudi pripravili pogostitev – aktualno 
iz jesenskih plodov. 

Amaterski igralci Ivanka Muhvič, Jožef Čeh in Petra 
Magdič pa so se udeležili 15. festivala skečev Prefrigani 
zgrebaš v Pečarovcih, ki je potekal v virtualni obliki. S 
skečem Zakonski vsakdan avtorice Ivanke Muhvič so 
bili zelo uspešni, saj sta Ivanka Muhvič in Jožef Čeh 
postala najboljša igralka in igralec. Ivanka Muhvič pa 
je pripravila tudi novi skeč za proslavo ob občinskem 
prazniku, prav tako v virtualni obliki. 
Tudi ljudski pevci so se udeležili virtualne prireditve, 

najlepše praznike v letu, ki se nezadržno bližajo. 
Skupaj bomo, na poseben način, o čemer vas bomo 
še pravočasno obvestili in vas povabili. 
Kot že rečeno, se leto zaključuje. V imenu članov 
našega društva se zahvaljujem vsem, ki nas podpirate, 
vzpodbujate, upravičeno pokritizirate. Vsega smo 
veseli, saj le tako vemo, kako naprej. 
Moja in naša želja za vas, spoštovani sokrajani in 
vsi občani, je skromna, a iskrena. V novem letu vam 
želimo le obilje vsega lepega in neizmerno količino 
zdravja in dobre volje. Naj bo smehljaj, poljub, objem 
praznično darilo, kajti stvari, ki jih ne kupiš, so včasih 
prav najlepše. VESEL BOŽIČ IN SREČNO V NOVEM LETU!

Renata Zadravec

in sicer Cvetoči maj v Črenšovcih, zapeli pa so tudi na 
domačem kresovanju. 

Članici sekcije ročnih del Antonija Gjerkeš in 
Ivanka Denša sta s kvačkanimi izdelki na temo srca 
sodelovali na razstavi v okviru programa ozaveščanja 
in opolnomočenja o srčnem popuščanju, ki je bila v 
Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti.

Vsem članicam in članom društva gre zahvala za aktivno 
sodelovanje v društvu, vsem občanom pa ob koncu leta 
želimo vse dobro v novem letu – naj se tokrat življenje 
res vrne v stare tire. Vse dobro.
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KOLESARSKI KLUB VARAŠKI ŠUJSTRI

KULTURNO DRUŠTVO ŠTEFAN RAJ TURNIŠČE

Letos poteka deset let od ustanovitve Kolesarskega 
kluba Varaški šujstri, ki je bil ustanovljen z namenom 
ohranjanja kulturne in zgodovinske dediščine občine 
Turnišče. V teh letih smo se z našimi nastopi pokazali 
na marsikaterem dogodku doma in v širši okolici ter 
prikazali šujstrsko obrt v Turnišču, kjer je nekoč bilo čez 
štirideset obrtnikov čevljarjev. Tistemu, ki se je preko 
družbenih omrežjih norčeval iz nas ob zadnji prireditvi 
Ferencovo senje, pa naj povemo, da naj se pokaže z 
imenom in priimkom ter pokaže svoje sposobnosti, 
potem pa naj kritizira.

Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče je v letu 2021 zaradi 
razmer s COVID-19 zapisalo bolj malo dogajanj v svoje 
poročilo. Mnogo prireditev, ki so bila tradicionalna, je 
odpadlo in veliko druženj nismo uspeli opraviti, ker nas 
je omejevalo trenutno stanje po celotni državi. Le redke 
prireditve pa smo opravili. Tako smo pevke zapele ob 
obletnici osamosvojitve Slovenije in zasaditvi lipe ob 
Čevljarskem muzeju v Turnišče, ki smo ga obeležili 
na predvečer dneva državnosti. Zapele smo tudi na 
Luštni tržnici v Renkovcih, kjer pa so nastopili tudi 
pari folklorne skupine in stojnico je imela tudi sekcija 
ročnih del našega društva. Članice sekcije ročnih del 
veliko ustvarjajo posamezno, ampak se letos niso 
mogle velikokrat predstaviti. 

Kljub neugodnemu letu za delovanje slehernega 
društva, ki je bilo zaznamovano z epidemijo COVID-19, 
smo šujstri svoj program skoraj v celoti opravili, 
nekatere projekte pa nadomestili z drugimi.
Izvedli smo pohod in kolesarjenje v Dobrovniške gorice 
v mesecu maju h kleti Lacko Toplak, v mesecu juniju 
pa izvedli občni zbor društva. Sodelovali smo pri 
sprejemu olimpijske bakle na Polanščekovi domačiji 
v mesecu maju. Tako kot že mnogo let nazaj smo tudi 
v tem letu sodelovali na startu kolesarskega maratona 
v Dobrovniku, kjer se je ekipa s starodobnimi kolesi 
zapeljala kot prva s štarta in s tem odprla maraton.
Prvega avgusta smo izvedli kolesarjenje po vaseh Občine 
Turnišče in ob tem smo se ustavili na pokopališčih v 
Renkovcih, Nedelici in Turnišču pri grobovih umrlih 
nekdanjih naših članov in obudili spomine na njih – 
verjetno smo edino društvo, ki ohranja spomin na svoje 
nekdanje člane.
Prvič letos smo se udeležili s svojo predstavo na 
radgonskem sejmu, kjer smo bili edino društvo s 
prikazom kulturne in zgodovinske dediščine, kar je bilo 
pri obiskovalcih zelo lepo sprejeto. Pri našem prikazu 
se je ustavil tudi kmetijski minister dr. Jože Podgoršek, 
si sedel za šivalni stroj in kar dobro šival. 
Po dveh letih smo letos nastopili tudi na Lendavski 
trgatvi z vozom s šujstrsko obrtjo in starodobnimi 
kolesi, kar so si obiskovalci z velikim zanimanjem 

S pomočjo Občine Turnišče pa nam je uspelo pripraviti 
sejemski dan ob priliki Ferenčovega senja. Tako 
smo pomagali pripraviti povorko skupin, v kateri so 
se predstavili godbeniki in mažoretke iz Odrancev, 
Bizonke iz Litije in ostala domača društva, vključno s 
folklorno skupino KD Turnišče. Vse skupine so opravile 
tudi nastope na prireditvenem prostoru.   

Imamo pa še v planu dela, da poskrbimo za del novih 
oblačil in obutve za folklorno skupino, ker je mnogo 
oblačil že dotrajanih in neprimernih za nastope, 
predvsem ocenjevalnega značaja.
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ogledovali in fotografirali. Nismo manjkali tudi na 
občinski prireditvi Ferencovo senje, kjer smo na čelu 
povorke s starodobnimi kolesi peljali napis »Pelamo se 
na Ferencovo senje«. 
Tudi na družabno srečanje nismo pozabili, tako smo se 
v sredini oktobra odpravili nabirat kostanje v Radizel. 
Nabrane plodove smo potem spekli na kostanjevem 
pikniku konec oktobra, ki je bil sicer planiran pri 
Lovski koči v Dobrovniku, vendar smo ga morali zaradi 
zasedenosti koče izvesti  na Polanščekovi domačiji 
v Turnišču. Ni nas bilo veliko, vendar smo se ob peki 
kostanjev in pajanemu kruhu imeli lepo do poznih 
večernih ur. 
Pred začetkom adventnega časa smo pod nadstreškom 
izobesili adventni venec in pred božičem postavili 

božične jaslice, ki sta jih ustvarila Terezija in Alojz. 
Jaslicam vsako leto nekaj dodata, da so le-te lepše 
in zanimivejše. Če bodo razmere dopuščale, bomo 
pred božičem izvedli še pohod z baklami iz Turnišča v 
Gomilico in nazaj.
Tekom leta so naši člani skrbeli za primerno okrasitev 
nadstreška in za zalivanje izobešenih rož v cvetličnih 
lončkih.
Vsem članom in vsem, ki ste nam v tem letu pomagali 
ter sodelovali na prireditvah, se lepo zahvaljujemo in 
želimo lepe božične praznike ter srečno, predvsem pa 
zdravo prihajajoče novo leto.

   Predsednik KK Varaški  šujstri
Anton Sep

DRUŠTVENI UTRIP

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA TURNIŠČE 

KOLESARSKO POHODNIŠKO DRUŠTVO PEDAL GOMILICA

Leto 2021 je še vedno v znamenju ukrepov povezanih 
z epidemijo.
Sicer smo pomagali številnim pri plačilu položnic ali 
pri nakupu drv. Kar nekaj smo imeli tudi prosilcev 
pohištva, štedilnikov... kar smo seveda uspešno izvedli. 
Ob tej priložnosti se obračamo na vas – če imate kos 
pohištva, ki je še uporaben, vendar ga ne potrebujete in 
bi ga želeli podarili – kontaktirajte nas, veseli vas bomo.
Številnim smo pomagali tudi z oblačili.
Naša zdaj že tradicionalna akcija je krvodajalska akcija, 
ki  je bila zelo uspešna. Hvala vsem, ki ste darovali 
tekočino življenja. Žal pa ponovno odpade akcija 
Drobtinica.
Naša želja je prepoznati potrebe po pomoči 
posameznikov, si pa želimo tudi vaše pomoči, v kolikor 
zaznate stisko posameznika ali družine.

Spoštovani občani in spoštovane občanke!
Dogodki, ki so nam krojili leto 2020, se niso poslovili, 
ampak so svojo pot nadaljevali tudi v tekoče leto, zato 
društvo ni moglo izvesti Valentinovega pohoda. Kljub 
temu pa smo člani pozitivno zrli v prihajajoči čas in se 

vključili v sodelovanje različnih društev v lastni občini 
in okolišu. Tako smo sodelovali pri razstavi ročnih del 
v Turnišču, na prireditvi Cvetoči maj v Črenšovcih, na 
Ferencovem senju, nastopali v Odrancih, s KD Zarja 
Gaberje praznovali 40. obletnico ter pričakali prihod 
olimpijske bakle. Bilo je še kar nekaj sodelovanj, tudi 
s Splošno bolnišnico Murska Sobota, JSKD Lendava in 
ZKD Lendava.

Gomilički degaši na nastopu v Ljubljani, na sliki z 
organizatorjem. Izlet društva.
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Tako kot lani smo se tudi letos predstavili na prireditvi 
v Ljubljani (Do)živimo v Pomurju in se na Polanščekovi 
domačiji na delavnicah naučili priprave zdravih sladic.
Letos nam je uspelo izvesti projekt Naj se čüje pesem, 
kjer je osrednji dogodek bil razstava del društva in 
sekcije Gomiličkih degašev, ki so s pesmijo in plesom 
otvorili dogodek.

Ker je zdrav duh v zdravem telesu tudi moto društva, 
smo izvedli delavnico joge in se sprehodili med 
krošnjami na Rogli ter se okrepčali in podučili v vinski 
kleti Zlati Grič. 
Med željami do konca tega leta ob dopuščanju razmer 
je ureditev Halasove sobe, postavitev adventnega venca 
in jasli ter izvedba prireditve Predbožični večer na vasi. 

Ob tej priložnosti se KPD Pedal Gomilica zahvaljuje Občini Turnišče in vsem ostalim za pomoč in nasvete. Obenem pa 
vam želimo mirne praznike in leto, ki prihaja, naj bo v znamenju zdravja, medsebojnega spoštovanja in zadovoljstva.

KPD Pedal Gomilica

Naj se čüje pesem.

Pot med krošnjami na Rogli.

DRUŠTVENI UTRIP

NOGOMETNI KLUB TURNIŠČE 

 Nogometni klub Turnišče je bil ustanovljen leta 1941. 
Skozi zgodovino je NK Turnišče kot klub doživljal tako 
vzpone kot padce. Bistvo tega je, da se iz vsakega da 
nekaj koristnega izvleči. Ljudje, ki v občini spremljajo 
športno dogajanje, vedo, da NK Turnišče skozi 
zgodovino, in tudi sedaj, na in ob igrišče privablja veliko 
občanov in občank občine Turnišče. Zaradi tega se že 
v začetku vsem, ki kakorkoli prispevate k delovanju in 
obstoju kluba zahvaljujemo.
Leto 2021 je bilo kot tako spet posebno, saj nas še zmeraj 
spremlja problematika okoli epidemije COVID-19. 
Zaradi tega tudi v letu 2021 v NK Turnišču nismo mogli 
izpeljati vseh zadanih nalog in ciljev, za katere upamo, 

da jih bomo uresničili v bodoče.
Primarna naloga delovanja NK Turnišče je delo z 
mladimi in v nadaljevanju tudi s člani. V spomladanskem 
delu prvenstva tekmovanje ni bilo izvedeno, saj zaradi 
epidemije ni bilo tekmovanj. V prvem polletju smo bolj 
ali manj ne skrbeli za obveščanje članstva o izvedenih 
aktivnostih.
S pripravami na jesenski del tekmovanj vseh selekcij 
smo začeli bolj pesimistično, saj je nad tekmovanji visel 
velik vprašanj glede začetka tekmovanj. Tekmovanja 
so se kljub epidemiji pričela in smo jih tudi na našo 
srečo in vseh spremljajočih, uspešno pripeljali h koncu. 
Smo pa v vseh tekmovanjih morali upoštevati smernice 
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NOGOMETNO DRUŠTVO NEDELICA

V Nedelici se nogomet uradno igra od leta 1978. Za 
nami je tako že 43 let nepretrganega dela in truda ter 
predvsem želje po ohranitvi društva. Žal nam v zadnjem 
dobrem letu in pol, delo in nadaljnji razvoj v veliki 
meri onemogoča COVID-19. Spomladanski del sezone 
2020/2021 tako sploh ni bil odigran, jesenski del sezone 

2021/2022 pa smo uspeli zaključiti, vendar za nas ni bil 
tekmovalno uspešen. Zaključili smo ga na 9. mestu.
Smo pa kljub nehvaležni situaciji v letošnjem letu 
uspeli organizirati za nas zelo pomembna dogodka z 
vidika finančnega obstoja društva. 24. 6. 2021, dan pred 
državnim praznikom, smo organizirali »Kresovanje«, v 
začetku julija pa še tradicionalni »Ulični turnir«. Veseli 
nas, da se je obeh dogodkov udeležilo rekordno število 
obiskovalcev.
Ob koncu leta se zahvaljujemo vsem našim sponzorjem, 
podpornikom in navijačem, brez katerih si obstoja 
kluba ne znamo predstavljati. Poleg tega zgledno 
sodelujemo z ostalimi društvi iz Nedelice in občine 
Turnišče.

UO ND Nedelica

glede epidemije COVID-19, da smo izpolnili pogoje 
glede odigravanja tekem. 
Po enoletnem premoru smo organizirali tradicionalno 
Varaško noč, ki je ob lepem vremenu in trudu vseh 
sodelujočih zelo lepo uspela in je kot taka prepoznavna 
daleč naokoli. 
Članska ekipa je v jesenskem delu tekmovala v 
Pomurski nogometni ligi, kjer po jesenskem delu 
prvenstva zaseda 13. mesto. Mladinska ekipa tekmuje 
v združeni ligi MNZ Lendava in MNZ Murska Sobota. 
Mlajše selekcije pa nastopajo v ligah MNZ Lendava.
Tudi v letošnjem letu smo posodobili okolico igrišča z 
novo ograjo, ki smo jo v sodelovanju z Občino Turnišče 
in podjetjem Ograje Litrop izvedli člani NK Turnišče. 
Prav tako pa tudi sproti skrbimo, da so igralne površine 
in sami objekti redno vzdrževani. 
Na pobudo starejših članov NK Turnišče je bila znotraj 
kluba v mesecu avgustu ustanovljena sekcija veteranov, 
ki tekmuje v veteranski ligi malega nogometa na travi.
Zaradi epidemije, ki nas spremlja celo leto, nismo 
mogli obeležiti našega jubileja: 80-letnice ustanovitve 

kluba, ki sega v leto 1941.  V okviru praznovanja smo 
poskrbeli, da se bo ob 80. obletnici društva izdala 
priložnostna brošura, v kateri bo zabeleženo 80-letno 
delovanje.

Naš pogled je uprt tudi v prihodnost. Načrtov in idej 
je kar nekaj. Upamo, da bomo v sodelovanju z lokalno 
skupnostjo, sponzorji, donatorji, gledalci, igralci in 
starši otrok dosegli skupen cilj. V prihajajočem letu 
želimo vsem občankam in občanom veliko zdravja, 
radosti in veselja. 
Ne moremo mimo tega, da se ne bi zahvalili Občini 
Turnišče, še posebej županu za vzorno sodelovanje 
in posluh za naše težave. Zahvalili bi se tudi 
tovarni Planika, ki je pokrovitelj in sponzor mlajših 
selekcij. Zahvaljujemo se tudi vsem sponzorjem 
in posameznikom, ki so kakorkoli pripomogli pri 
delovanju NK Turnišče. Naj končamo s sloganom: 
»Skupaj smo močnejši.«

Danilo Kavaš, predsednik NK Turnišče

DRUŠTVENI UTRIP

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GOMILICA
Že dalj časa je med operativnimi gasilci PGD Gomilica 
tlela želja po nabavi novega gasilskega vozila GVV1 
(manjše gasilno vozilo z vodo), zato so člani na letnem 
občnem zboru društva dne 22. 2. 2020 soglasno potrdili 
sklep o nabavi novega gasilskega vozila GVV1.

Požarna varnost je naše osnovno poslanstvo, ki ga PGD 
Gomilica zagotavlja že skoraj 90 let in to na področju KS 
Gomilica, občine Turnišče in pa tudi širše.    
Gasilsko vozilo, ki je bilo do sedaj v operativni sestavi 
Mercedes – Sprinter 314 bo dopolnilo 22 let (življenjska 
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doba takega vozila po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije 
je 20 let) in ni več primerno, predvsem pa varno za 
opravljanje zahtevnih intervencij (kabina za gasilce 
nima varnostnih pasov, ni varnostnih blazin, ni vse 
potrebne opreme).
Tako so se skozi leto 2020 odvijale razne aktivnosti, 
imenovala se je skupina, ki bo vodila nakup vozila, 
ogledovala so se podobna gasilska vozila po drugih 
gasilskih društvih, zbirale in usklajevale so se ponudbe za 
nabavo vozila in izdelavo gasilske nadgradnje, čakalo se 
je na sejo občinskega sveta o dodelitvi finančnih sredstev 
za nabavo gasilskega vozila iz proračuna Občine Turnišče 
in po vseh teh aktivnostih se je 21. 12. 2020 podpisala 
pogodba o dobavi šasije tovornega vozila IVECO – Daily  
70 C 18H D, dvojna kabina število sedežev 1+2+4,  motor 
3.0,132 kw, 180 km, 6-stopenjski menjalnik, pogon 4x2 
z vso pripadajočo opremo s podjetjem SVIT – Zolar iz 
Stogovcev pri Ptujski Gori. Po dobavi šasije pa je dne 
3. 5. 2021  sledil še podpis pogodbe o izdelavi gasilske 
nadgradnje na vozilu pri istem podjetju.
Novo gasilsko vozilo je opremljeno z rezervoarjem 
iz polipropilena (ki je primeren tudi za prevoz pitne 
vode) kapacitete 900 l, visokotlačno črpalko, ki se 
poganja preko odgona vozila z minimalno kapaciteto 
pretoka do 185 l/min z delovnim tlakom 40–50 barov, 
visokotlačnimi  armiranimi cevmi na navijakih 1x50 
m s turbo ročnikom premera fi 19 mm in 1x50 m s 
pištola ročnikom premera fi 16 mm. Ima ročno in 
električno navijanje ter mehansko zavoro, pnevmatski 
teleskopski dvižni steber za osvetljevanje okolice s 
6x50 W (LED svetili), vozilo je opremljeno tudi z bočnimi 

svetlobnimi telesi za osvetljevanje delovnega prostora 
ter bližnje okolice, na vozilu pa je nameščen tudi vlečni 
vitel NWINCH TS 12 500 z močjo potega 6.200 kg ter s 
27 m dolgo jeklenico. V vozilu pa je vgrajeno še veliko 
druge opreme za gašenje požarov na objektih, požare v 
naravi, dimniške požare, poplave, neurja in še mnogo 
druge drobne ali pomembne opreme, s katero lahko 
uspešno opravimo intervencijo, torej vse, kar mora 
imeti vozilo po tipizaciji GZ Slovenije, kjer je bilo tudi 
pregledano in za društvo I. kategorije.
Nakup gasilskega vozila je za PGD Gomilica predstavljal 
tudi velik finančni zalogaj, celotna vrednost investicije 
je znašala 107.893,99 €, tako smo morali 40 % 
finančnih sredstev investicije zagotovite sami, 50 % 
finančnih sredstev nam je prispevala Občina Turnišče 
iz proračuna, ostali 10 % pa smo pričakovali od 
sponzorjev.
Novo gasilsko vozilo je že v operativni uporabi, uradni 
prevzem pa načrtujemo v letu 2022 (če bo situacija 
to dopuščala), ko PGD Gomilica praznuje tudi 90 let 
delovanja, ki pa bo velik korak naprej pri razvoju 
društva, mogoče pa bomo s tem dejanjem navdušili 
mlade in pa tudi starejše krajane, da se nam pridružijo 
pri našem humanitarnem delu.
Že zdaj se zahvaljujemo vsem krajanom, Občini 
Turnišče, KS Gomilica, društvom, sponzorjem in vsem, 
ki so nam in še nam bodo finančno pomagali pri 
realizaciji te investicije.

Z gasilskim pozdravom:
»NA POMOČ«

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TURNIŠČE
SPOŠTOVANE OBČANKE IN SPOŠTOVANI OBČANI 
OBČINE TURNIŠČE. 
Glede na situacijo z epidemijo COVID-19, ki še vedno 
traja in se ji moramo prilagajati, smo tudi v PGD 
Turnišče tudi letos morali prilagoditi delovanje društva. 
Kljub temu pa v društvu zagotavljamo požarno varnost, 
kar je naše poslanstvo. 

Pomagali smo tudi pri nekaterih prireditvah. Tako smo 
v letošnjem letu za 1. maj skupaj z KS Turnišče postavili 
mlaj, pomagali izvesti Varaško noč in Ferenčovo senje. 
Zraven tega pa smo priskočili tudi na pomoč pri izvedbi 
24-urne kolesarske dirke in spremljali Varaške šujstre pri 
njihovih prireditvah, sodelovali smo tudi pri dogodku, 
ko je občino Turnišče obiskala olimpijska bakla. Zraven 

smo bili še na nekaterih manjših dogodkih. 
Uspelo nam je organizirati tradicionalni gasilski pohod, 
starejši gasilci ter gasilke so se udeležili srečanja 
starejših gasilcev pomurske regije, ki je letos potekalo v 
organizaciji PGD Vadarci, GZ Puconci. 
Ker pa se zavedamo, da se gasilci tudi moramo 
izobraževati, se je nekaj gasilcev lansko leto in letošnje 
leto udeležilo izobraževanj. Tako smo dobili nove 
voznike cistern in dva nova pripravnika. V društvu pa 
smo v letu 2020 dobili tudi prvega poklicnega gasilca, 
šolanje za poklicnega gasilca je uspešno opravil Dejan 
Vinčec. Večina operativnih gasilcev je letos opravila 
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zdravniški pregled, kot ga po zakonu moramo opraviti. 
Ker pa se tudi oprema stara, smo v letošnjem letu 
nakupili že nekaj nove opreme in naredili servise na 
vozilih, nekaj opreme pa imamo še plan nabaviti do 
konca leta. Tu bi se zahvalili vsem donatorjem starega 
železa in akumulatorjev, saj nam je v teh težkih časih 
uspelo iz tega pridobiti skoraj 5000 €, ki smo jih 
namenili za opremo in vzdrževanje vozil.  
Vseeno pa gasilci v Turnišču še zmeraj potrebujemo 
novi gasilski dom, ki ga vsi pričakujemo in upamo, da 
pridemo čimprej do primernih prostorov. 
Nas pa je žal v lanskem in letošnjem letu zapustilo nekaj 
članov, to so: Jože Čizmazija, Jože Slavic, Ivan Makovec, 
Jože Toplak in Jože Raščan. Ker se pogrebov nekaterih 
pokojnih članov nismo mogli udeležiti, smo v nedeljo 
31. 10. 2021 za vse pokojne gasilce in gasilke PGD 
Turnišče, tudi tiste, ki so umrli že prej, na pokopališču 
v Turnišču pri križu odložili ikebano v njihov spomin. 
Vsem svojcem še enkrat izrekamo iskrene sožalje. 

V nedeljo 14. 11. 2021 nas je prehitro zapustil še naš 
častni poveljnik PGD Turnišče, tovariš Alojz Miholič, ki 
je bil član društva od 1. 5. 1958, tako je bil član društva 
več kot 63 let. V svojem delovanju v PGD Turnišče se 
je izobrazil do višjega gasilskega častnika II. stopnje. 
V svojih aktivnih letih je deloval kot poveljnik PGD 
Turnišče, sektorski poveljnik in poveljnik občinskega 
poveljstva Turnišče in član poveljstva Gasilke zveze 
Lendava, pozneje je bil častni poveljnik PGD Turnišče. 
Bil je prisoten v komisiji za veterane pri GZ Turnišče in 
bil je tudi eden od pobudnikov ustanovitve desetine 
starejših gasilcev v PGD Turnišče, v desetini je nato 
ves čas bil desetar ekipe. Vseskozi je bil zavzeti gasilec 
in vedno znal priskočiti na pomoč in se tudi udeležiti 
skoraj vsakega dogodka, povezanega z gasilstvom. 
Vsem svojcem še enkrat izrekamo iskreno sožalje. 
Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ« 

Gregor Škerget, poveljnik PGD Turnišče

STRELSKO DRUŠTVO ŠTEFAN KOVAČ TURNIŠČE
Kljub nepredvidljivim razmeram zaradi epidemije 
COVID-19, ki so močno zaznamovale tudi delovanje 
Strelskega društva Štefan Kovač Turnišče, nam je 
uspelo v vseh starostnih kategorijah in disciplinah 
v celoti izpeljati zastavljeni tekmovalni program z 
udeležbo na vseh regijskih in državnih prvenstvih ter 
drugih tekmovanjih. Najbolj omejen je bil sicer proces 
treningov in tekmovanj pri najmlajših strelkah in 
strelcih, pri katerih tako v letošnjem letu nismo izvajali 
strelskega krožka na strelišču v Osnovni šoli Turnišče in 
upamo, da bo to mogoče v najkrajšem možnem času, 
saj se na tak način učenke in učenci prvič spoznavajo 
s tem športom. Tudi zaradi te aktivnosti nam je v 
zadnjih letih uspelo povečati zanimanje za treninge 
in tekmovanja v mlajših selekcijah društva. Najmlajše 
tekmovalke in tekmovalci so tako šele meseca avgusta 
tekmovali na regijskem prvenstvu in nekaj tednov za 
tem še na državnem prvenstvu za mlajše kategorije, 
ki se ga je udeležilo 6 tekmovalcev. Najuspešnejši 
je bil Tim Koren, ki je pri kadetih osvojil 4. mesto, na 
turnirjih državne lige mladih pa je enkrat zmagal, 
dvakrat osvojil 2. mesto in enkrat 3. mesto. V skupnem 
seštevku je osvojil srebro. Še boljše mu gre v letošnji 
sezoni, saj je na obeh turnirjih zmagal in je tako trdno v 
vodstvu tudi v skupnem seštevku. Na zadnjem turnirju 
pa je presenetila tudi ekipa kadetov, ki je osvojila 
svojo prvo zmago na turnirjih državnih lig mladih. Med 
najboljšimi mladinci v državi je v iztekajočem se letu 
tudi Leon Režonja, ki se redno uvršča na najvišja mesta 
na tekmovanjih v mladinski konkurenci.
Članska ligaška tekmovanja so v minuli sezoni potekala 
po spremenjenem sistemu dvobojev in ekipi z zračno 
pištolo v postavi Marko Mlinarič, Avgust Horvat, Štefan 
Balaško in Matej Vnuk se predvsem zaradi poškodb in 
drugih odsotnosti ni uspelo obdržati med najboljšimi 
ekipami v 1.A državni ligi. Uspešnejši so bili strelci z 
zračno puško, ki so v 1.A državni ligi najprej v svoji 

kvalifikacijski skupini z dvema zmagama in enim 
porazom osvojili drugo mesto, nato pa so prav tako z 
dvema zmagama in enim porazom v drugem delu lige 
osvojili končno 6. mesto in še naprej trdno ostajajo med 
najboljšimi ekipami v državi. Za prvo ekipo tekmujejo 
Robi Markoja, Uroš Maučec, Tadej Žalik in Leon Režonja. 
Po sezoni premora se nadaljujejo tudi tekmovanja v 2. 
in 3. državni ligi, kjer nastopajo Leon Režonja, Primož 
Seršen, Gregor Maučec, Tim Koren, Maks Čizmazija, 
Brina Horvat, Lara Šimon in Katarina Zavec.
Na državnem prvenstvu z zračnim orožjem tokrat 
ekipa zaradi odsotnosti Robija Markoje ni stopila na 
stopničke in je osvojila 4. mesto, posamezno pa se je 
Uroš Maučec uvrstil v finale najboljših, kjer je osvojil 
končno 5. mesto. Strelci s puško so bili še uspešnejši 
na državnem prvenstvu z malokalibrskim orožjem, 
kjer so Robi Markoja, Tadej Žalik in Avguštin Maučec 
znova osvojili naslov državnih prvakov v discipline leže. 
Posamezno je Markoja v disciplini leže osvojil 2. mesto, 
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upokojencev Kobilje smo uspešno zaključili izvajanje 
skupnega projekta Šport za vse generacije, v katerem 
smo pridobili sodoben simulator streljanja SCATT 
in nove elektronske tarče ter izvedli promocijske 
aktivnosti za medgeneracijsko športno udejstvovanje. 
V letošnjem letu člani društva tvorno sodelujemo tudi 
pri projektu izgradnje Doma gasilcev, športa in kulture, 
kjer bi pridobili sodobno strelišče za treninge in večja 
tekmovanja, ki jih trenutno zaradi prostorskih omejitev 
šolske telovadnice v Turnišču ni mogoče izvajati.

Na tekmovalnem področju smo v prilagojenem 
programu uspešno pričeli z ligaškimi tekmovanji in 
veseli smo, da je to v aktualni sezoni možno za vse 
kategorije, tudi najmlajše. Ob tem pa ves čas sledimo 
ukrepom in smernicam NIJZ, Olimpijskega komiteja 
Slovenije in Strelske zveze Slovenije.

DRUŠTVENI UTRIP

v trojnem položaju pa 3. mesto. Meseca avgusta so nato 
Tadej Žalik, Leon Režonja in Primož Seršen zmagali še 
na državnem prvenstvu s samostrelom na 10 metrov, 
kjer je Žalik poskrbel še za popolno zmagoslavje na 
prvenstvu s posamičnim naslovom državnega prvaka.
Na mednarodnem prizorišču je bil znova najaktivnejši 
in najuspešnejši Robi Markoja, ki je blestel predvsem 
s puško velikega kalibra. Izstopata dve zmagi in eno 
drugo mesto na Evropskem pokalu v Zagrebu, 3. mesto 
na Evropskem pokalu v danskem Aarhusu in 2. mesto 
na finalu Evropskega pokala v Švici, vse v disciplinah 
s puško velikega kalibra na 300 metrov. Robi Markoja 
je z reprezentanco Slovenije, prav tako na 300 metrov, 
v discipline trojni položaj na Evropskem prvenstvu v 
Osijeku, osvojil tudi ekipno bronasto kolajno.
V sodelovanju z Občino Turnišče in Strelskimi društvi 
Gančani, Jezero Dobrovnik, Črenšovci in Društvom 
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ŠD IZZIV POMURJE 2021
Leto 2021 je v društvu zaznamovala preselitev 
gibalnega centra iz Večnamenskega objekta (fitnes–
funkcionalna dvorana) v prostore bivše Rodovite. Prav 
tako smo izpeljali naše že stalne projekte ABC športa, 
Poletno nogometno šolo, skupinske vadbe, teniško ligo 
... Prvič pa smo organizirali poletno namiznoteniško 
ligo v sklopu gibalnega poletja in štiri letne turnirje v 
namiznem tenisu, zadnji turnir bo potekal meseca 
decembra. V poletnih mesecih smo še organizirali 7 
taborov za otroke in več plavalnih tečajev. Prav tako 
nismo pozabili na stalno strokovno in pedagoško 
izpopolnjevanje naših vaditeljev in trenerjev.

ABC športa
Gibalno vadbo, za otroke od 4 do 7 leta starosti, smo 
spomladi takoj, ko so razmere dovoljevale, izvajali 
2x tedensko v telovadnici OŠ Turnišče. Meseca junija 
smo prav v Turnišču izvedli še zaključno srečanje vseh 
vadbenih skupin pod sloganom »Lov na medaljo ABC 
ŠPORTA«. Zaključne prireditve se je udeležilo čez 500 
otrok in staršev iz 8 različnih krajev Pomurja.
Meseca oktobra smo pa tudi že pričeli z vadbo za šolsko 
leto 2021/22. 

Poletna nogometna šola in tabor ABC športa
Prvi teden šolskih počitnic je potekal že tradicionalni 
tabor za vse navdušence okroglega usnja v sklopu 
Poletne nogometne šole, za malce mlajše športnike pa 
v sklopu raznih gibalnih aktivnosti, ki so jih osvajali na 
taboru ABC ŠPORTA. Petdnevni tabor je potekal vsak 
dan od 8.00 do 15.00 na igrišču NK Turnišče in igriščih 
OŠ Turnišče. Da nam sonce ni preveč pripekalo, pa 
nismo pozabili obiskat tudi Term 3000 v Moravskih 
Toplicah. 

Letos so udeleženci Poletne nogometne šole bili tudi 
udeleženci na prireditvi Slovenska olimpijska bakla.
Več kot 50 vadečih je na zaključku svoje spretnosti 
pokazalo staršem in se z njimi pomerilo tudi v raznih 
igrah. Zahvaljujemo se podjetjem Lušt, Mlinarstvu 
Premoša, Planiki, Saubermacher Komunali ter NK 
Turnišče, OŠ Turnišče, Občini Turnišče in vsem staršem 
za vsakoletno izkazano zaupanje.

Pokal štirih letnih turnirjev in poletna 
namiznoteniška liga
Prvi izmed štirih letnih turnirjev se je odvil konec 
meseca marca še v prostorih Večnamenskega centra. 
Zmagovalec prvega turnirja je bil Štefan Žalig. Drugi 
turnir smo izvedli meseca junija, takrat je poleg znanja 
največ športne sreče imel Štefan Gjerkeš iz Nedelice. 
Na tretjem turnirju, ki je potekal v začetku novembra, 
pa je bil zmagovalec Robert Gerenčer.
Meseca julija smo v sklopu gibalnega poletja 
organizirali namiznoteniško ligo, katere se je letos 
udeležilo 18 igralcev. Po sistemu vsak igralec z vsakim 
je takrat najbolje obvladal namiznoteniško žogico 
Damir Fotivec.

Teniška liga in Varash open
Popolna dominacija v letu 2021 Janeza Lebarja tako v 
teniški ligi spomlad–jesen, kot tudi na tradicionalnem 
turnirju, ki je potekal že sedmo leto – Varash openu. 
Najboljših osem igralcev rednega dela lige (Burger, 
Lutar, Farkaš, Tompa, Lebar, Grut, Draškovič, Horvat) se 
je udeležilo zaključnega turnirja VARASH OPEN. V finale 
sta se uvrstila Dejan Horvat in Janez Lebar. Slednji je 
letos že petič postal kralj svete trave v Turnišču in tako 
prehoden pokal dobil v trajno last. Čestitamo. 
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Nov gibalni center
Meseca junija smo člani društva ob pomoči podjetja Varaš, preselili fitnes naprave in ostalo društveno opremo na 
novo lokacijo,  v bivše prostore Rodovite.
V novih prostorih, ko se bodo zaključila vsa obnovitvena dela, je poleg fitnesa in skupinskih vadb, prostore možno 
uporabljati tudi za različne druge gibalne aktivnosti (namizni tenis, joga, športne rojstne dneve za otroke), kakor tudi 
druge družabne priložnosti (različna slavja, predavanja in druge javne ali zasebne prireditve).

ŠD IZZIV Pomurje se zahvaljuje vsem članom, donatorjem, sponzorjem društva za nesebično pomoč in vsem 
aktivnim ter ostalim udeležencem naših prireditev. 
Vsem občankam in občanom želimo zdravo in gibalno 2022. 

ŠD IZZIV Pomurje
www.izziv-pomurje.si
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v glasilu.

POLOVICA
STRANI

OGLASI, VOŠČILA

KNJIŽNICA 
TURNIŠČE

DELOVNI ČAS KNJIŽNICE
TOREK: 8.00–15.00
ČETRTEK: 10.00–18.00
KONTAKT: 030 360 611 ALI
turnisce.knjiznica@gmail.com
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OGLASI, VOŠČILA

So poti, ki vodijo v nove kraje,
so poti, na katerih se marsikaj
doživi, so poti, ki vodijo v nova
spoznanja in so poti, ki vodijo v
srca ljudi.

Miren božič in srečno 2022!

JP VARAŠ d. o. o. 
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RAZVEDRILO




