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1. september je bil v Osnovni šoli Turnišče prvi 
šolski dan za 32 prvošolk in prvošolcev, ki so bili 
razporejeni v dva oddelka. V šolo so jih pospremile 
njihove učiteljice. Pozdravila sta jih ravnateljica šole 
Melita Olaj in župan Občine Turnišče Borut Horvat. 
Predstavnica Občinske uprave Marija Kreslin Štefanec 

je vsakemu prvošolcu v imenu Občine Turnišče 
podelila individualno enoletno polico nezgodnega 
zavarovanja, odsevni obesek in flaško za vodo. 
Prvošolcem želimo, da se boste v šoli potrudili, da bi 
vsak od vas obogatil svoje talente. 
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PRIREDITEV “INDA JE TAK BILOU”

V društvu smo v nedeljo, 28. avgusta, izpeljali 
prireditev “Inda je tak bilou”, kjer smo prikazali 
kulturno dediščino naših krajev. Predstavili smo 
običaje, kateri so bili nekoč vsakodnevno opravilo za 
lastne potrebe, pa tudi kot manjši zaslužek družin, 

za lažje preživetje. Običaj pridelave platna iz lanu in 
konoplje, za obleke, prte, vreča, ponjave, travnjače 
in podobno. Najprej smo lan posejali na stoti dan 
po novem letu in ko je dozorel smo ga poželi ter 
nato posušili. Pred uporabo smo ga namočili, dali 
na zemljo čez noč, da se je osvežil od jutranje rose in 
spet posušili. Tako smo dobili lan za prikaz obdelave. 
Najprej ga je česalka očistila semen, nato ga je trlja 
lahko na trlico strla in tako pripravila predici, ki 
ga je s pomočjo kolovrata predla v nit. Nit so zvili v 
klopko. Ko je bilo klopk dovolj, jih je odnesla tkalcu, 
ki jih je s pomočjo statev stkal v platno. Postopek je 
bil dolg vendar je bilo to potrebno saj ni bilo drugega 
načina pridobivanja blaga. Zatem smo prikazali še, 
pranje s prtjačo in ribežem ter ožemanje in sušenje. 
Obiskovalcem so bili razstavljeni skoraj sto let stari 
prti in vreča družin Kelenc, Jerebic in Raj. Prikazali smo 
tudi likanje na oglje, klepanje srpov, brušenje nožev, 
sekiric in britev na brüs, rezanje maka, panje maka na 
moužar s sekiro ter takratnega oznanjevalca novic po 
vaseh tako zvanega bouvnjaša. Članice in podpornice 
društva so po spominu spekle pramamcine pogače, 
ter skuhale staro kmečko jed makove in smetanove 

kűlinje. Moški so poskrbeli za pijačo, Gomilički dégaši 
pa za dobro vzdušje. Ob tej priložnosti se moramo 
zahvaliti vsem, ki so nam nesebično pomagali pri 
izpeljavi tega projekta!

SODELOVANJE NA LENDAVSKI TRGATVI

Člani Kulturnega društva Gomilički dégaši smo 
se v soboto, 3. septembra, na lep septembrski 
dan, udeležili povorke na Lendavski trgatvi s 
predstavitvijo “Inda je tak bilou”, manjkala pa ni 
naša Gomilička Mica, ki je bila prava senzacija! 

AKTIVNOSTI KULTURNEGA DRUŠTVA GOMILIČKI DÉGAŠI
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POZDRAV JESENI – OKRASITEV

Po Lendavski trgatvi v torek, 6. septembra, smo 
Gomilički dégaši še vedno imeli polne roke dela. Na 
srečo nam je tudi vreme služilo, zato smo se odločili, 
da Gomiličko Mico, kot smo jo iz šale poimenovali, 
postavimo na Kolenčovoj trati in okrasitvi dodamo 
nekaj jesenskih darov. Pozdrav jeseni in mimoidočim!

PRAZNOVANJE S KULTURNO TURISTIČNIM 
DRUŠTVOM LIPA

Člani društva smo bili v soboto, 10. septembra, 
povabljeni tudi v sosednjo vas Lipa, kjer smo z našim 
godenjem obogatili kulturni program Kulturno 
turističnega društva Lipa, ki je praznovalo 40. 
obletnico. 

Kolesarsko pohodniško društvo Pedal Gomilica je v 
septembru imelo športno in kulturno-izobraževalno 
druženje. Ogledali smo si Krško jamo in se sprehodili 
do izvira reke Krke. Ogledali smo si tudi grad v 
Žužemberku ter se podučili in okušali dobrote v 
destilarni gina in čokoladnici Berryshka. Druženje je 
bilo zabavno in polno raznih novitet.

ŠPORTNO IN KULTURNO-
IZOBRAŽEVALNO DRUŽENJE KPD 
PEDAL

KOLESARSKI KLUB VARAŠKI ŠUJSTRI 
NA LENDAVSKI TRGATVI
Kolesarski klub Varaški šujstri se je tudi letos odzval 
vabilu Zveze kulturnih društev Lendava na prireditev 
Lendavska trgatev v soboto, 3. septembra.
Na lepo okrašenem vozu smo prikazali delo nekdanjega 
čevljarja: od jemanja mere strankam, šivanju zgornjih 
delov, do obdelave čevljev. Za vozom je šla skupina 
kolesarjev s starodobnimi kolesi v starodobni opravi, 
kot so nekoč tukajšnji čevljarji vozili svoje izdelka 
na sejme v bližnjo in daljno okolico. Velika množica 
ljudi, ki se je zbirala na pločnikih v starem mestnem 
jedru Lendave je z zanimanjem spremljala naš voz v 
povorki.
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Letošnje poletje je bilo izredno vroče in sončno, 
grozdje pa je hitro dozorelo. Trgatve so se zato začele 
nekoliko prej. Tako je nekoliko predčasno dozorela 
tudi trta, potomka najstarejše trte z Lenta, ki že od 
leta 2006 raste pred občinsko stavbo v Turnišču. 
Člani Vinogradniško sadjarskega društva Turnišče so 
v nedeljo, 18. septembra, v dogovoru z županom g. 
Borutom Horvatom in viničarjem g. Alojzom Rajom, 
ki skrbi in neguje trto, organizirali trgatev. Trgatev 
sta opravila vininičar g. Alojzom Rajom in predsednik 
društva g. Franc Bogar. Potomka stare trte z Lenta 
je tudi letos bogato obrodila - 72 velikih grozdov, 
ki so tehtali 33 kg. Sladkorna stopnja je bila 70° Oe. 
Letošnji pridelek grozdja smo razdelili med prisotnimi 
na trgatvi.

Franc Bogar
predsednik Vinogradniško sadjarskega društva 

Turnišče

V petek, 9. 9. 2022, je na naši šoli v Turnišču potekal 
5. nacionalni Unesco projekt z naslovom Po poti 
kulturne in naravne dediščine. Sodelovalo je 13 
šol – DOŠ Lendava, OŠ Miška Kranjca Velika Polana, 
OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, OŠ Kobilje, OŠ 
Bogojina, OŠ Kapela, OŠ Fokovci, OŠ Bakovci, Srednja 
zdravstvena šola Murska Sobota, Srednja ekonomska 
šola in gimnazija Maribor, OŠ Dr. Antona Trstenjaka 
Negova in gostiteljica OŠ Turnišče. Po krajšem 
pozdravnem  nagovoru ravnateljice ter učiteljev je 
sledila predstavitev šol ter učencev s spremljevalci. 
Pripravljeno malico, smo zložili v nahrbtnike ter se 
odpeljali proti Nedelici.
Zbrali smo se na dvorišču  Kovačeve domačije, kjer 

smo se razdelili v dve skupini. Ena skupina je ostala 
na domačiji, druga pa se je napotila proti Ancovi 
galeriji, ki je od Kovačeve domačije oddaljena 
približno sto metrov. V skupini, ki je ostala na 
domačiji, smo prisluhnili učiteljici zgodovine Silvi 
Mesarič. Predstavila nam je zgodovino hiše, Kovačeve 
družine ter samega Štefana Kovača. Slišali smo veliko 
zanimivega o njegovem otroštvu in šolanju, na koncu 
pa seveda o njegovi smrti ter kako je bil s pesmijo » 
Na planincah « izdan. Zatem je sledil ogled hiše ter 
gospodarskega poslopja. V hiši je obnovljena kuhinja, 
»mala iža«, ki je preurejena v Kovačevo spominsko 
sobo in »velka iža«. Gospodarsko poslopje, v katerem 
so nekoč bili hlevi,  je namenjeno hranjenju starega 
kmečkega orodja. Po ogledu se je vrnila tudi druga 
skupina in skupaj smo malicali. Po malici smo imeli 
delavnice. Razdelili smo se v šest skupin. Pogovarjali 
smo se o tem, kaj nam pomeni dediščina in izdelovali 
plakate na to temo.  Sledila je zamenjava skupin, ki 
sta bili na Kovačevi domačiji in Ancovi galeriji. Ob 
vhodu v galerijo nas je pričakal g. Boris Kučko, ki nam 
je na kratko predstavil namen Ancove galerije in izbiro 
imena zanjo ter tudi vzrok za začetek zbiranja starih 
predmetov. Ogledali smo si »velko ižo« družine Kučko, 
Škounikof salon, Rousof salon, farovško kuhinjo, 
šolsko učilnico, čevljarsko delavnico, vaško gostilno 
in predmete ansambla Leptiri. Razstavljeni predmeti 
se predvsem navezujejo na prekmurski način 
življenja oziroma na življenje v prekmurski cimprači, 
vinogradništvo, poljedelstvo, živinorejo, tkalstvo, 
pletenje cekarjev, krojaštvo, mizarstvo, mlinarstvo, 
čebelarstvo, tesarstvo, kolarstvo in cehovska 
združenja. Navdušeni nad bogastvom, ki se ohranja 
v Nedelici, smo se vrnili v Turnišče na Polanščekovo 
domačijo, kjer so nas gospodinje iz Društva kmetic 
Turnišče pogostile z bogračem in pecivom.
Menim, da je bil namen dneva, ki smo ga preživeli na 
Kovačevi domačiji in Ancovi galeriji, uresničen, saj 
smo udeleženci spoznali, kulturno dediščino našega 
okolja in kako pomembno je, da jo ohranjamo.

Tian Koznicov, 9.a

TRGATEV STARE VINSKE TRTE IZ 
LENTA PRED OBČINSKO ZGRADBO

PO SLEDEH KULTURNE DEDIŠČINE
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V vrtcu Turnišče se je izvedela investicija prenove sanitarij. Renovacija je bila potrebna zaradi dotrajanosti 
obstoječe opreme in inštalacij. Investicijo je naročila Osnovna šola Turnišče, finančna sredstva pa je zagotovila 
Občina Turnišče.

UREDITEV SANITARIJ V VRTCU TURNIŠČE

V sklopu LAS projekta: »Odkrij območje LAS Pri 
dobrih ljudeh, kot ga vsaki dan živimo domačini«, 
pridobljenega iz sredstev Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja je bil postavljen turistično 
informacijski center s sanitarijami. Služil bo kot 
informacijska točka za verski turizem, ki ga v prihodnjih 
letih želimo vzpodbujati in razviti. Namenjen bo tudi 
promociji lokalne ponudbe.

NOV TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER S SANITARIJAMI 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

LUŠTNA
TRŽNICA
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V mesecu avgustu je podjetje Alan Hartman s.p. 
opravilo potrebne izkope, odvoze in navoze za 
ureditev pešpoti med Ulico Štefana Kovača in ulico 
Pod logom v Turnišču. Ozka pot, ki velja za bližnjico 
med dvema ulicama, je zahtevala veliko ročnih del, 
saj je njena širina bila le 1,2 metra in ni dopuščala 
uporabo večjih gradbenih strojev in pripomočkov. S 
pridobitvijo nove asfaltne podlage je bilo urejeno tudi 
odvodnjavanje.

Občina Turnišče je kupila merilnik hitrosti, ki stoji 
v vasi Nedelica pred Vaško-gasilskim domom. 
Dosedanji merilniki hitrosti so bili pridobljeni preko 
razpisov in so bili v uporabi le za določeno časovno 
obdobje. Nov merilnik hitrosti je tako v lasti Občine 
Turnišče in je že pridobil dovoljenje za uporabo na več 
lokacijah po občini. Služil bo kot mobilni merilnik.

Namestili smo nova igrala na javnih otroških igriščih zraven Vaško gasilskega doma v Nedelici in Vaško 
gasilskega doma v Renkovcih. Dotrajana igrala so bila odstranjena oziroma bodo postopoma odstranjena. 
Igrala so sestavljena iz lesa iglavcev. Les je lepljen ter strojno obdelan. Robovi so zaobljeni v radiju in neostri. 
Les je impregniran proti gnilobi in insektom ter pobarvan z lazurnim premazom na vodni osnovi, ki ne 
naredi filtra zaradi česer les diha. Barve so prilagojene za zunanjo uporabo, kar pomeni, da so odporne na 
vremenske vplive in preprečujejo nastanek gliv. Kovinski elementi so prašno barvani. Vsi elementi so vijačeni, 
kar zagotavlja stabilnost elementov in samega igrala. Gugalnice s sedeži so zasnovane izključno za guganje 
otrok v starostnem obdobju od 1 leta do približno 14 let. Gugalni sedež je prilagojen starosti otrok. Naslednje 
leto načrtujemo odstranitev starih in namestitev novih igral tudi v Gomilici in Turnišču.

UREDITEV PEŠPOTI 

MERILNIK HITROSTI 

NOVA IGRALA V NEDELICI IN RENKOVCIH
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Teden mobilnosti in dan brez avtomobila smo v naši občini pričeli v sredo, 21. septembra, s predstavitvijo 
kolesarske verige Pomurje bike. Ob tej priložnosti je bila predstavljena tudi uporaba in način rokovanja z 
električnimi kolesi.
Naslednji dan, 22. septembra, je sledila aktivnost šolskih otrok, ki so na Prešernovi ulici risali na temo »Promet 
in varnost na cesti«. Otroke je obiskal in pozdravil tudi župan Borut Horvat, gasilci Prostovoljnega gasilskega 
društva Renkovci pa so skrbeli za varnost. Osnovni šoli Turnišče in ostalim sodelujočim se zahvaljujemo za 
izvedene aktivnosti.

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI



8  |  VARAŠKI LIST

Izdajatelj: Občina Turnišče; Fotografije: Občina Turnišče, KD Gomilički degaši, KK Varaški Šujstri, VSD Turnišče, Osnovna šola 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.

DOGODKI

FERENCOVO SENJE

• V soboto, 8. 10. 2022, ob 15. uri: 1. srečanje cehovskih združenj občine Turnišče

• V nedeljo, 9. 10. 2022,  
- od 8. ure naprej: sejemska prireditev 
- ob 10. uri: povorka domačih in tujih skupin izpred občinske zgradbe na prireditveni prostor in nastopi skupin

GASILSKI DAN

www.turnisce.si


