
VARAŠKI LIST  |  1

Člani KD Rdeči zvonček Nedelica smo z namenom 
ohranjanja starih kmečkih običajev v soboto, 1. 
oktobra, pripravili 12. Lüjpanje kukurce. Koruzo je 
pridelala družina Tkalec iz Nedelice. Člani društva 
smo jo ročno potrgali in z vozom pripeljali na kmečko 
gümlo na Kovačevi domačiji. Pripravili smo krajši 
kulturni program, ki ga je povezoval Jože Čeh – 
Štejf. Nastopili so ljudski pevci KD Rdeči zvonček 
in Gomilički degaši, na harmoniko in kitaro pa sta 
zaigrala Jan Dominko in Kevin Vučko.

Po končanem kulturnem programu smo se lotili 
dela. Pri tem so nam zagnano pomagali tudi otroci, 
predvsem pa gostje: člani Kolesarskega kluba Varaški 

šujstri iz Turnišča, Pohodno kolesarsko društvo 
Pedal Gomilica, Kulturno društvo Gomilički degaši in 
Kolesarski klub Dimek iz Beltincev.

Po opravljenem delu je seveda sledilo prijetno 
druženje ob jedeh iz koruze: koruzni žganiki, pecivo in 
palačinke, ki so jih pripravile pridne gospodinje. 
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POGLED NAZAJ

LÜJPANJE KUKURCE S KULTURNIM DRUŠTVOM RDEČI ZVONČEK NEDELICA
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V soboto, 8. oktobra, se je v organizaciji Občine 
Turnišče in cehov (Krojaški, Čevljarski in Kovaški) 
odvil prvi Dan cehov, ki bo postala tradicionalna 
prireditev ob ferencovem sejmu. V letošnjem letu je 
bilo še posebej slovesno, saj je Krojaški ceh obeležil 
250. obletnico svojega delovanja. V prihodnjih letih 
se bodo Dnevu cehov poleg že naštetih pridružili 
tudi ostali cehi v občini. Za pogostitev je poskrbelo 
PGD Turnišče, kulturni program pa so izvedli člani 
Krojaškega ceha Turnišče.

Tradicionalno »Ferencovo senje« se je odvilo prvo 
nedeljo v oktobru. Kot vsako leto, se je sejemska 
razstava začela ob 8. uri, kulturni del pa se je pričel 
ob 10. uri s povorko, na kateri so sodelovale folklorne 
skupine, godba na pihala in Varaški šujstri. Na 
prireditvenem prostoru je potekal kulturni program 
folklornih in glasbenih skupin. Na sejmu je bilo to 
leto veliko ponudnikov, poudarek pa je bil predvsem 
na domači obrti in samooskrbi. Predstavili so se tudi 
drugi razni ponudniki. Med drugim se je na sejmu 
predstavila tudi Ljudska univerza Lendava s svojim 
programom in prostovoljke Krajevne organizacije 
Rdečega križa s prikazom zunanje masaže srca 

na lutki in uporabo defibrilatorja. PGD Turnišče je 
poskrbelo za pogostitev. Letošnji sejem je bil zelo 
dobro obiskan.

DAN CEHOV OBČINE TURNIŠČE OB 
FERENCOVEM SENJI

FERENCOVO SENJE

V soboto, 22. oktobra, je na parkirišču tovarne Planika 
na pobudo Gasilske zveze Turnišče in Prostovoljnega 
gasilskega društva Turnišče prvič potekal Gasilski 
dan. V sklopu meseca oktobra, ki je mesec požarne 
varnosti, je bil predstavljen prikaz gašenja, 
predstavitev zavoda Reševalni pas, prikaz tehničnega 
reševanja ob prometni nesreči, predstavili so se 
Slovenska policija, Vojska Slovenije in Splošna nujna 
medicinska pomoč. Na prireditvi je potekal vpis novih 
članov. V sklopu dogodka je bilo organizirano tudi 
servisiranje gasilnih aparatov.

DAN GASILCEV
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Spoštovani občanke in občani,
v prizadevanjih za gospodarno ravnanje in dosledno ločeno zbiranje odpadkov smo v standard ravnanja z 
odpadki v letu 2023 vključili tudi storitev zbiranja stekla po sistemu od vrat do vrat. To pomeni, da se 
gospodinjstva lahko odločite za zbiranje odpadne steklene embalaže pri vas doma in sicer v 120-litrskih 
zabojnikih. 

Storitev bo vključena v mesečni strošek zbiranja komunalnih odpadkov in vam ne bo povzročala 
dodatnih stroškov.

Z vključitvijo nove storitve v standard ravnanja z odpadki boste uporabniki imeli možnost zbiranja vseh frakcij 
komunalnih odpadkov na domačem dvorišču (odvoz od vrat do vrat). 

Prijava v storitev

Vsi, ki se želite vključiti v odvoz stekla po sistemu od vrat do vrat, nam to sporočite z izpolnjeno prijavnico 
na hrbtni strani oziroma objavljeno na spletni strani Občine Turnišče. Prijavnico pošljite skenirano po 
e-pošti na narocila@saubermacher-komunala.si ali nam jo posredujete v fizični obliki na naslov našega 
podjetja, Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota. Prijavo lahko oddate tudi preko mobilne aplikacije 
Saubermacher – Komunala (na voljo v Google Play ali App Store). 

Rok za prijavo je: 18. 11. 2022. Vključitev v odvoz stekla bo možna tudi naknadno od 1.1.2023 naprej na 
sedežu podjetja Saubermacher - Komunala. Odvozi se bodo vršili v skladu z urnikom odvozov za leto 2023.
O delitvi zabojnikov boste pravočasno obveščeni preko SMS-a, e-maila ali z dopisom.

steklenice

kozarci za konzerviranje

stekleničke za kozmetiko

druge votle steklene posode

zbiranje stekla od vrat 
do vrat v 120-litrskem 
zabojniku

odvoz enkrat na dva 
meseca brez dodatnih stroškov

KAJ SODI V ZABOJNIK ZA STEKLO… …IN KAJ NE?

keramika, porcelan

žično, vezno steklo

okensko steklo, ogledala

avtomobilsko steklo

zamaški, pokrovi

OBVESTILA

ZBIRANJE STEKLA OD VRAT DO VRAT
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DOGODKI

4. NOVEMBER OB 17.URI; OBČINA TURNIŠČE; 
»DELAVNICA ROČNIH DEL, PLETENJE IZDELKOV IZ BILJA« • organizator KD Štefan Raj Turnišče

8. NOVEMBER OB 10. URI; POLANŠČEKOVA DOMAČIJA;
PREHODNI POKAL OBČINE TURNIŠČE V BALINANJU in V KEGLJANJU S KROGLO NA VRVICI • Društvo 
upokojencev Turnišče ob praznovanju občinskega praznika organizira prijateljsko meddruštveno tekmovanje za 
prehodni pokal Občine Turnišče v balinanju in v kegljanju s kroglo na vrvici.

11. NOVEMBER OB 16. URI; POLANŠČEKOVA DOMAČIJA; 
MARTINOVANJE • Letošnje martinovanje organizira Vinogradniško sadjarsko društvo Turnišče. V zahvalo za dobro 
letino bo ob 16. uri pri kapelici sv. Antona Padovanskega darovana sv. maša. Po maši sledi program ob 17. uri in 
druženje na Polanščekovi domačiji. Vabljeni!

 

OBČINSKI PRAZNIK
13. 11. 2022 ob 15.00 – Gostišče Pri studencu

Osrednja proslava ob občinskem prazniku

15. 11. 2022 – Krajevna knjižnica Turnišče 
Otvoritev razstave Štefana Barbariča

in okrogla miza ob razstavi (Večnamenska dvorana v Vrtcu Turnišče)

18. 11. 2022 ob 17.00 – Strelišče, Ulica Štefana Kovača 2A
Občan strelja – SD Štefan Kovač Turnišče

 
18. NOVEMBER OB 17.URI; OBČINA TURNIŠČE; 
»DELAVNICA IZDELAVE  BOŽIČNO-NOVOLETNIH ARANŽMAJEV« • organizator KD Štefan Raj Turnišče

28. DECEMBER - NOVOLETNO SREČANJE UPOKOJENCEV
Koledarsko leto se počasi izteka in pri DU Turnišče načrtujemo novoletno srečanje upokojencev, ki bo predvidoma v 
sredo, 28. 12. 2022, v Nedelici. V letih 2020 in 2021 se nismo mogli srečati. Letos pa želimo srečanje izpeljati tako kot smo 
to izpeljevali pred epidemijo. Na srečanju bomo podeljevali plakete Zveze Društev upokojencev Slovenije ob jubilejih 
zakonskih zvez – 50, 60, 65, 70 let skupnega življenja vsem jubilantom, ki so bili takrat člani DU Turnišče.

Prosimo vas, da nam na svoj jubilej sporočite, saj zaradi zakonodaje o varstvu osebnih podatkov teh podatkov nimamo. 
To nam lahko sporočite preko poverjenikov, prostovoljcev po vaseh ali na telefon gospe Danice Kocet, predsednice DU 
Turnišče 031 593 824. Podatke zbiramo do konca novembra.

Hvala in prijetno pričakovanje prednovoletnega srečanja članov DU Turnišče.

Danica Kocet 
predsednica Društva upokojencev Turnišče

Izdajatelj: Občina Turnišče; Fotografije: KD Rdeči zvonček Nedelica, DU Turnišče, Občina Turnišče; 
Naklada 1000 izvodov; Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno.

Informacije za Varaški list posredujte na tel.: (02) 572 22 24 ali na e-naslov: info@turnisce.si.


