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KD Štefan Raj Turnišče je v sodelovanju z Občino Turnišče, 
ZKD Lendava in JSKD Lendava tudi letos organiziralo 
Literarno-likovno-multimedijski ustvarjalni natečaj. 
Natečaj se je zaključil s proslavo ob kulturnem prazniku, 
na kateri so se podeljevala priznanja in nagrade najboljšim 
ustvarjalcem. Slavnostna govornica je bila vodja JSKD
Lendava, ga. Janja Magdič. V kulturnem programu so 
nastopili učenci Glasbene šole Lendava na harmoniki in 
klavirju in mala vokalna skupina Lirika. Razstavo del so si 
lahko obiskovalci ogledali v občinski dvorani.

Po osrednji proslavi ob kulturnem prazniku je pred 
občinsko zgradbo potekal 14. rez potomke stare trte z 
Lenta, katerega so pripravili člani VSD Turnišče. Tudi letos 
sta trto obrezala župan g. Borut Horvat in skrbnik trte g. 
Alojz Raj.
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V petek, 14. 2. 2020, smo v vinogradu družine Sep - 
Mujdrica v Lendavskih goricah, organizirali prikaz rezi 
vinske trte. Demonstrator rezi je bil g. Roman Štabuc iz 
Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, ki je prisotnim 
pokazal različne oblike rezi in vzgoje vinske trte. Pri tem 
je navzoče opozoril na nepravilnosti pri rezi vinske trte, ki 
lahko bistveno vplivajo na življenjsko dobo vinske trte in 
občutljivost trte za nastanek bolezni. 
Na rezi se je predstavilo podjetje Karsia, katerega je zastopal 
g. Drago Majcen, ki je predstavil novitete s področja FFS za 
vinsko trto in sadno drevje.
Prikaza rezi vinske trte se je udeležilo okoli 30 članov 
društva.

Za Vinogradniško sadjarsko društvo
Franc Bogar, predsednik

Tretjo nedeljo v februarju je Kolesarsko pohodniško 
društvo Pedal iz Gomilice organiziralo že 15. Valentinov 
pohod. Okrog 120 pohodnikov iz Pomurja je prehodilo 
pot od Vaško-gasilskega doma v Gomilici, skozi Nedelico, 
v Turnišče in nazaj. V Turnišču nas je pričakalo društvo 
Varaški Šujstri in nas pogostilo. Po prehojeni 9 km dolgi poti 
smo se vrnili na izhodišče in se okrepčali z malico. Sledilo je 
žrebanje nagrad in druženje.

KPD Pedal Gomilica

Člani KD Rdeči zvonček Nedelica in ostali vaščani Nedelice 
so se v velikem številu odzvali vabilu LAS Pri dobrih ljudeh 
2020, ki v okviru operacije Digitalne rešitve za izzive 
podeželja, ki je sofinancirana s strani Evropske unije iz 
EKSRP in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja 
podeželja 2014-2020, izvaja brezplačna računalniška 
izobraževanja. Udeleženci so mnenja, da za učenje ni nikoli 
prepozno, zato se že veselijo novih znanj.

OBVESTILA
PGD TURNIŠČE obvešča, da zbirajo staro železo. Za več informacij pokličite na 041 680 720 – Gregor Škerget.

PGD NEDELICA obvešča, da zbirajo staro železo. Za več informacij pokličite na 041 649 863 (Milan Zadravec) ali
   031 356 215 (Štefan Gjerkeš).

DNEVNI CENTER ZA STAREJŠE V TURNIŠČU – Za prijave in dodatne informacije o izvajanju programa dnevnega varstva 
se lahko obrnete na socialno službo Doma starejših Rakičan, vsak delovni dan med 11. in 13. uro na tel. št. 02 532 16 
30 ali preko e-naslova dom.rakican@siol.net. 

DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI OBVEŠČA  da tudi letos poteka akcija sterilizacij in kastracij psov in mačk, 
in sicer od 1. februarja do 31. marca 2020. Več informacij dobite preko maila dzzpom@gmail.com ali 
preko telefona: 070 879 212 (Trezika). Kupone za popust dobite na Občini v pisarni Pomoč društvom in 
občanom.

OBVESTILO VAŠČANOM VASI NEDELICA Krajevna skupnost Nedelica in Občina Turnišče obveščata vaščane vasi Ne-
delica, da od 1. 2. 2020 dalje za čiščenje in urejanje mrliške vežice na pokopališču Nedelica skrbi Krajevna skupnost 
Nedelica. V primeru uporabe mrliške vežice prosimo, da pokličete predsednika g. Ivana Bukovca na tel. št. 051 243 970.



VARAŠKI list | marec 2020 | 3

OBVESTILO OBISKOVALCEM POKOPALIŠČA RENKOVCI
Krajevna skupnost Renkovci obvešča vse obiskovalce 
pokopališča v Renkovcih, da bodo v času od 24. 2. 2020 do 
predvidoma 31. 3. 2020 potekala dela za ureditev poti na 
pokopališču. V tem času bo dostop do pokopališča nekoliko 
oviran. Prosimo za razumevanje.

URADNI VPIS OTROK NOVINCEV V VRTEC TURNIŠČE
URADNI VPIS OTROK NOVINCEV

za novo šolsko leto 2020/21 bo potekal 
v torek, 10. 3. 2020, od 8. do 15. ure in v sredo, 11. 3. 2020, od 8. do 15. ure, 

v prostorih Vrtca Turnišče.
Ob vpisu otroka prosijo, da predložite EMŠO otroka in staršev/skrbnikov. Vlogo za 
vpis dobite v vrtcu na dan vpisa ali na spletni strani vrtca Turnišče.

SANACIJSKA DELA V ZDRAVSTVENI POSTAJI TURNIŠČE Obveščamo vas, da potekajo od 20. 2. 2020 v čakalnici in 
zobozdravstveni ambulanti Turnišče nujna sanacijska dela. V času sanacije bo zobozdravnik delal v Zdravstveni postaji 
Črenšovci. Zdravnica bo delala normalno. Vse paciente prosimo, da uporabljajo čakalnico nasproti vhoda v lekarno. O 
koncu sanacijskih del boste obveščeni na internem kanalu in spletni strani.

VRTNARSTVO IN CVETLIČARSTVO BARBARA
Prvomajska ulica 5, 9224 Turnišče

t: 02/573 50 46
t: 02/573 50 47

 » Četrtek, 5. 3. 2020, ob 18.00 – občinska 
dvorana; Predavanje z vrtnarko go. Barbaro 
Pintarič na temo NAŠI VRTOVI IN GROBOVI 
OD SPOMLADI DO JESENI; organizator: Društvo 
kmetic Turnišče. 

 » Nedelja, 22. 3. in ponedeljek, 23. 3. 2020, 
od 8.00 naprej – stara cerkev; Razstava ob 
materinskem dnevu; organizator: Društvo 
kmetic Turnišče.

 » Vinogradniško sadjarsko društvo Turnišče 
obvešča, da organizira skupaj z Društvom 
vinogradnikov Velika Polana ocenjevanje vin 
letnika 2019, ki bo v sredo, 18. 3. 2020, v Veliki 
Polani. Vzorce za ocenjevanje vin bodo zbirali v 
ponedeljek, 16. 3. 2020, v popoldanskem času, 
v vinski kleti pri Občini Turnišče.

NE
SPREGLEJTE
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Izdajatelj: Občina Turnišče; Fotografije: arhiv Občine Turnišče, arhiv društev; Naklada 1000 izvodov; Varaški list Občine Turnišče ni napro-
daj, prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno. 
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Informacije za Varaški list lahko posredujete na tel.: 02-572 22 24 ali na e-naslov: info@turnisce.si.

DOGAJANJA V MESECU MARCU

VEČER SKEČEV IN ZABAVEVEČER SKEČEV IN ZABAVE
ki bo v nedeljo, 1. 3. 2020, ob 18.00, v Jeričevem domu.

Večer bo popestrilo Kulturno društvo Kobilje.  
Društvo bo na prireditvi zbiralo prostovoljne prispevke.

Vljudno vabljeni!

PRAZNOVANJA DNEVA ŽENA IN MATERINSKEGA DNEPRAZNOVANJA DNEVA ŽENA IN MATERINSKEGA DNE
 » TURNIŠČE: v soboto, 14. 3. 2020, ob 18.00, v občinski dvorani Občine Turnišče.

Nastopili bodo otroci iz Vrtca Turnišče in učenci iz Osnovne šole Turnišče, Duo Matej in Filip pa bosta poskrbela za zabavo.
Prispevek posamezne udeleženke je 4,00 €. Prijavite se lahko do sobote, 7. 3. 2020.
Prijave zbirajo:

 »  Kocet Sabina, Mladinska 15, Turnišče,
 »  Kalina Katja, Občina Turnišče,
 »  Frizerski salon »Renata«, Št. Kovača 138, Turnišče.

 » NEDELICA: v soboto, 21. 3. 2020, ob 16.00, v Gostilni pri Studencu.
Poskrbljeno bo za kulturni program, po večerji pa sledi še zabavni del z muzikantom.
Prijave bodo zbirali člani KD Rdeči zvonček Nedelica po domovih. V kolikor se želi prijaviti katera iz druge vasi, se lahko 
prijavi pri predsedniku KD Rdeči zvonček Antonu Raduhi (040 397 721).

 » RENKOVCI: v soboto, 21. 3. 2020, ob 18.00, v Vaško-gasilskem domu v Renkovcih.
Po kratkem kulturnem programu in skromni pogostitvi se boste še naprej družile in poveselile ob glasbi.
Prijavite se lahko do nedelje, 15. 3. 2020. Informacije in prijave na tel. št.: 040 203 641 (Renata) ali 070 588 108 
(Terezija).

 » GOMILICA: v soboto, 21. 3. 2020, ob 18.00, v Vaško-gasilskem domu v Gomilici.
KS Gomilica in KPD Pedal pripravljata kratek kulturni program in zabavo z muzikantom Matejem Horvatom.
Prispevek znaša 7,00 € na žensko. Prijavite se lahko do nedelje, 15. 3. 2020.
Prijave zbirajo:

 » Valerija Gjerkeš (031 298 670) ali
 » Marija Tkalec (031 213 248).

OČIŠČEVALNA AKCIJA
Sobota, 28. 3. 2020, ob 9. uri – pred vaško-gasilskimi domovi po vaseh; 

organizator: krajevne skupnosti v sodelovanju z Občino Turnišče.
Vabljeni, da se akcije udeležite v čim večjem številu.

V primeru slabega vremena se čistilna akcija prestavi na jesen. Obvestilo bo objavljeno na 
kabelski televiziji in spletni strani.


