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POGLED NAZAJ

Vinogradniško-sadjarsko društvo Turnišče je za svoje
člane v soboto, 30. 11. 2019, organiziralo izlet na Hrvaško.
Obiskali smo občino Sveti Martin na Muri, kjer smo si
ogledali Farmo jelenov in muflonov Roberta Perhoča
in poskusili njihove divjačinske specialitete. Pot nas je
vodila do Vinske kleti Hažič, kjer smo poskusili njihovo
žlahtno kapljico. Pri družinskem podjetju Šafarič smo si
ogledali nasade malin, robid in borovnic, ter okusili vino
iz teh sadežev. Prav tako smo obiskali lokalnega sadjarja
Mladena Dobraniča, ki ima v svoji lasti sadovnjak, kjer
ima tudi stare sorte jablan, katerih sadeže smo prav tako
poskusili. Potepanje po občini Sveti Martin na Muri smo
zaključili s kosilom na izletniški kmetiji Goričanec. Izleta se
je udeležilo 49 članov društva.
Za Vinogradniško-sadjarsko društvo Turnišče
Franc Bogar, predsednik

V prazničnem času je v KD Rdeči zvonček Nedelica bila
najbolj aktivna sekcija ročnih del. Na delavnicah so skozi
leto izdelovali različne izdelke, nekatere izmed njih so nato
predstavili na tradicionalni adventni razstavi v Vaškogasilskem domu. Poleg ustvarjalcev iz domače vasi so se
vabilu prijazno odzvali še ljubitelji ročnih del iz naše občine,
kar je razstavo še dodatno popestrilo. Veliko pogledov pa
so pritegnile tudi unikatne jaslice, ki so nastale izpod rok
članov društva. V veselem decembru so člani svoje izdelke
predstavili še na božičnem bazarju v Turnišču, kjer se je
ustavil tudi Božiček.
KD Rdeči zvonček Nedelica
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December je mesec, ki otrokom
pričara veliko čarobnosti. Je mesec,
ko pridne otroke obiščejo dobri
možje. Prvi izmed njih je Miklavž,
ki je otroke tudi letos obiskoval po
njihovih domovih in jih obdaril. Z darili
jih je razveselil tudi Božiček, ki je naše
najmlajše obiskal na Božičkovanju.
Na prireditvi je Mavrično gledališče
Vrtca Turnišče odigralo predstavo
z naslovom »Kje, v čem se skriva

V mesecu decembru smo poleg
naših najmlajših obdarili tudi naše
najstarejše občanke in občane.
Starejše nad 85 let je po njihovih
domovih obiskal župan občine
Turnišče ter jim s toplo besedo
in majhno pozornostjo polepšal
praznike. Pozabil pa ni niti na občanke
in občane, ki prebivajo v Domovih
za starejše. Najstarejša občanka je
Barbara Toplak, najstarejši občan pa
Alojzij Zadravec.

Ob vstopu v praznično vzdušje
božično – novoletnih praznikov
in obeležitvi državnega praznika
Dneva samostojnosti in enotnosti
je v nedeljo, 22. 12. 2019, potekala
prireditev
Srečanje
glasbenih
skupin. Na prireditvi so se predstavili
ansambel Polanski zvoki, Duo Klas,
Gitano band, ansambel Modri val
in Duo Matej band, za konec pa so
vsi skupaj zapeli pesem Ljubim te,
Slovenija zelena.
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sreča?«, s katero so opomnili, da so
v resnici največje darilo ljudje, ki jih
imamo radi. Po predstavi in obdaritvi
so se otroci in starši posladkali s
palačinkami ter toplimi napitki, ki so
jih pripravili člani in članice KD Štefan
Raj Turnišče, društva pa so se na
stojnicah predstavila še z božičnimi
okraski. Božiček pa ni pozabil niti na
otroke od prvega do tretjega razreda,
katerim je darila razdelil v šoli.

OBVESTILA
Staranje prebivalstva je eden največjih družbenih in gospodarskih izzivov
Evrope 21. stoletja, Slovenija pa je prav gotovo med tistimi državami članicami,
ki so med najbolj izpostavljenimi glede na demografske trende, saj podatki
kažejo, da se bo starostna struktura prebivalcev dramatično spremenila.
Daljša življenjska doba tako predstavlja pomemben izziv za sisteme socialne
varnosti, da naglo razvijajo in razširijo nove modele pomoči družini s starim
človekom, nove človeku prijazne programe oskrbe starih ljudi in druge
podporne socialne mreže za kakovostno staranje in sožitje generacij v krajevni
skupnosti.
Zavedati se namreč moramo dejstva, da je za nami stoletje naglega razvoja
materialne blaginje, izboljšanja zdravja človeštva in formalne demokratizacije
v sožitju spolov, narodov in ras. Pozornost na ta razvoj pa ni dopuščala, da
bi človeštvo v tem času razvijalo notranjo kakovost človeške osebnosti in
medčloveškega sožitja. Čedalje večji delež starih ljudi ter njihova ozaveščenost
o potrebah po medgeneracijskem sožitju, po doživljanju smisla starosti in
oskrbi v onemoglosti pa postavlja sistem socialne varnosti pred neizbežno
nalogo, da ustvarjalne sile usmerimo v razvoj teh področij človeškega bivanja.
Dom starejših Rakičan si tako v sodelovanju z Občino Turnišče in občinsko upravo prizadeva, da bi v obnovljeni
Polanščekovi domačiji, vzpostavili dnevni center, ki je ena izmed alternativnih oblik institucionalne oskrbe starih ljudi,
ki je v zahodnoevropskih družbah dobro razvita, medtem ko jo vzhodnoevropske države intenzivno uvajajo šele v
zadnjem desetletju.
Je oblika varstva, v katero se vključijo starejše osebe, ki zaradi posebnih potreb potrebujejo pomoč in delno oskrbo. Ta
dejavnost pomembno dopolnjuje in razbremenjuje družinsko oskrbo ter podaljšuje bivanje ljudi v lastnih domovih.
Dnevni center zadovoljuje potrebe tudi vseh tistih, ki želijo pomoč ali organizirano obliko bivanja za čas, ko so družinski
člani odsotni, namenjeni pa so starejšim od 65 let, ki živijo doma in že težko skrbijo zase, jim hišna opravila vzamejo
preveč moči in energije in želijo nekaj ur dnevno preživeti v družbi. Osnovni kriterij za vključitev oseb v dnevno varstvo
pa je, da se uporabniki dnevno vračajo domov.
Starejšim se tako omogoča, da s pomočjo dnevnega varstva čim dlje ostanejo v domačem okolju in morda tako lažje
premostijo čas, do sprejema v celodnevno institucionalno varstvo.
V dnevnem centru je starejšim zagotovljeno dnevno varstvo, prehrana (zajtrk, kosilo in popoldanska malica), program
dnevnih aktivnosti prilagojen potrebam in željam skupine in posameznika (skupinska telovadba, prebiranje literature
in dnevnih časopisov, spominske in razvedrilne igre, ročna dela, pogovorne teme, vrtičkanje…), dnevni počitek, socialna
integracija, osnovna socialna in zdravstvena oskrba, vključitev v skupine za samopomoč.
Z vzpostavitvijo dnevnega centra, za katerega si prizadevamo, da bi začel delovati predvidoma v prvi polovici leta
2020 želimo za starejše občane zagotoviti program dnevnega varstva, ki bo pomembno dopolnjeval in razbremenjeval
družinsko oskrbo ter podaljševal bivanje ljudi v lastnih domovih, hkrati pa se bo vzpostavilo novo ravnotežje med
odgovornostjo posameznika in njegove družine na področju skrbi za kakovostno staranje in solidarno sožitje med
generacijami, v sodelovanju z lokalno skupnostjo.
Za dodatne informacije o izvajanju programa dnevnega varstva se lahko obrnete na socialno službo Doma starejših
Rakičan, vsak delovni dan med 11. in 13. uro na tel. št. 02 532 16 30 ali preko el. naslova dom.rakican@siol.net.
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INTERNI KANAL – SPORED ZA JANUAR
Termin
Sreda, 29. 1. 2020, ob 18.00;
Ponovitev v soboto, 1. 2. 2020, ob 12.00;

Vsebina
9. redna seja Občinskega sveta Občine Turnišče.

Občinska uprava Občine Turnišče obvešča vse občane, da poteka od 1. 1. 2020 – 31. 1.
2020 sprejemanje pobud za spremembo Občinskega prostorskega načrta (OPN). Pobude
se vlagajo na predpisanem obrazcu, ki ga dobite na Občini Turnišče ali na spletni strani
www.obcinaturnisce.si. Pobudo lahko pošljete po navadni pošti ali e-pošti na naslov
obcina@turnisce.si ali jo prinesete osebno na sedež Občine v času poslovnih ur.
OBVESTILO Vse zainteresirane občane, ki bi radi v letu 2020 najeli občinski šotor prosimo, da le-tega pravočasno
najamete pri Javnem podjetju Varaš d.o.o.. Domača društva pa pozivamo, da v kolikor bodo v letu 2020
potrebovali občinski šotor, le-to sporočijo do 31. 1. 2020 na tel. št. 02 572 22 24 ali na e-naslov info@
turnisce.si.
PGD TURNIŠČE obvešča, da še vedno zbirajo staro železo. Za več informacij pokličite na 041 680 720 – Gregor Škerget.
PGD NEDELICA obvešča, da zbirajo staro železo. Za več informacij pokličite na 041 649 863 (Milan Zadravec) ali
		
031 356 215 (Štefan Gjerkeš).

Jaslice v Gomilici

Jaslice pri Magdičevih grabah v Turnišču

Jaslice v Renkovcih

Jaslice pod nadstreškom pri Zdravstveni postaji v Turnišču

Informacije za Varaški list lahko posredujete na tel.: 02-572 22 24 ali na e-naslov: info@turnisce.si.
Izdajatelj: Občina Turnišče; Fotografije: Avguštin Magdič, Avgust Černi, Mito Fortun, Vrtec Turnišče, Matej Vnuk,
arhiv društev, arhiv Občine Turnišče; Naklada 1000 izvodov; Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v
občini Turnišče brezplačno. ISSN 2536-1503
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