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Občina Turnišče je dne, 4. 11. 2019, pristopila k projektu 
»Odvodnjavanje Nedelica«. Pri izvedbi del je organizirana 
delna zapora cestišča, na ožjih cestah pa bo ureditev potekala 
pod popolno zaporo cestišča. Upošteva se nivo padca in 
speljava odvodnih jarkov do Črnega potoka. Predvideno je 
poglabljanje struge ali čiščenje odvodnih jarkov, kjer je problem 
le zamašenost. Skupna dolžina projekta odvodnjavanja je 
cca. 4500 m. Zaključek izvedbe je planiran v začetku meseca 
decembra. Izvajalec del je podjetje Stegram, Denis Gjerkeš, s.p.

Mladinke  PGD Gomilica so se v nedeljo, 29. 9. 2019, na izbirnem  
gasilskem tekmovanju na Cankovi v konkurenci mladink  
Pomurske regije s tretjim mestom uvrstile na gasilsko državno 
tekmovanje, ki bo naslednje leto v Celju.
Mladinke so pod vodstvom mentorja Dušana Majcena skozi celo 
leto uspešno nastopale na raznih tekmovanjih tudi v pomurski 
mladinski gasilski ligi, kjer so v skupnem seštevku zasedle tudi 
odlično tretje mesto.
Mladinke PGD Gomilica pa obljubljajo, da bodo še naprej veliko 
trenirale, in da bodo naslednje leto uspešno predstavljale PGD 

Gomilico in GZ Turnišče.
Komisija za delo z mladino pri  PGD Gomilica

V sredo, 30. 10. 2019, je v občinski dvorani Občine Turnišče 
potekal sprejem za našega občana in strelca Robija Markojo, ki 
je na 7. svetovnih vojaških igrah v Wuhanu na Kitajskem osvojil 
bronasto medaljo. 

Ob sprejemu so ga pozdravili in mu čestitali župan občine 
Turnišče, g. Borut Horvat, predsednica KS Gomilica, ga. Danijela 
Skledar, predsednik SD Štefan Kovač Turnišče, g. Uroš Maučec 
in predsednik Kolesarsko pohodniškega društva Pedal Gomilica, 
g. Štefan Markoja, v programu pa so nastopili tudi Gomilički 
degaši.

Občina Turnišče se zahvaljuje vsem, ki so kakor koli sodelovali in 
pomagali pri organizaciji ter izpeljavi sprejema.
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tovarne Planika. Na področju športa 
so priznanja prejeli: članska ekipa SD 
Štefan Kovač Turnišče v streljanju s 
puško – športna ekipa leta 2019, g. 
Robert Markoja – športnik leta 2019 
v članski konkurenci, g. Leon Režonja 
– športnik leta 2019 v mladinski 
konkurenci. Za tekmovalne uspehe v 
strelstvu sta priznanji prejela g. Tadej 
Žalik in g. Gregor Maučec. Zlato plaketo 
je prejel g. Ivan Bukovec za dolgoletno 
delo na področju športa. 

Praznovanje občinskega praznika 
smo zaključili z otvoritvijo fotografske 
razstave našega občana, g. Bojana 
Sobočana, na temo nasilja. Otvoritev 
razstave je potekala v občinski 
dvorani. Z razstavo je g. Sobočan želel 
opozoriti na prisotnost nasilja nad 
ženskami, v družinah in družbi.

V četrtek, 14. 11. 2019, je v dvorani 
Večnamenskega centra, potekala 
predstavitev življenja in dela župnika 
Ivana Jeriča v Turnišču. Predstavitev je 
vodila ga. Urška Ropoša, nastopile pa 
so tudi gostje, pevke Jesensko listje iz 
Društva prijateljev mladine Dokležovje. 
Zbrane je poleg župana pozdravila še 
ga. Marija Zver, predstavnica Društva 
prijateljev mladine in poznavalka 
življenja Ivana Jeriča. 

Strelsko društvo Štefan Kovač 
Turnišče je v petek, 15. 11. 2019, 
pripravilo tradicionalni dogodek Občan 
strelja. Občani so lahko tudi letos 
preizkusili svojo natančnost z zračno 
puško, tokrat pa je prvič rekreativno 
tekmovanje potekalo še v streljanju 
z zračno pištolo. Tekmovanje je bilo 
organizirano v ekipni konkurenci in 
posamezno za občanke in občane. 

Osrednja slovesnost ob občinskem 
prazniku je potekala na sam praznik, 
16. 11. 2019, v Jeričevem domu. V 
kulturnem programu so nastopili 
zbor Marije pod logom, otroci iz Vrtca 
Turnišče, Ljudski pevci KD Rdeči 
zvonček Nedelica, učenci Osnovne šole 
Turnišče, Gomilički degaši in folklorna 
skupina KD Štefan Raj Turnišče. 
Na prireditvi so bila podeljena občinska 
in športna priznanja. Občinska 
priznanja so prejeli:  Klub malega 
nogometa Gomilica za 10-letno 
delovanje, sekcija ljudskih pevcev KD 
Rdeči zvonček Nedelica za 10-letno 
delovanje, Klub mladih Turnišče za 
20-letno delovanje, ga. Mojca Raj za 
uspeh na poklicni maturi – diamantna 
maturantka in g. Marjan Gjura za 
dolgoletno delo tajnika Krajevne 
skupnosti Turnišče in uslužbenca 
občinske uprave. Občinsko plaketo je 
prejel g. Stanislav Draškovič za pomoč 
lokalnim društvom v času vodenja 

DOGODKI OB
OBČINSKEM PRAZNIKU 

Vinogradniško-sadjarsko društvo 
Turnišče je dne, 11. 11. 2019, pripravilo 
tradicionalno Martinovanje. Prisotne je 
na kratko pozdravil tudi župan, ki je bil 
dolgoletni predsednik Vinogradniško-
sadjarskega društva Turnišče. 
Na ta dan društvo že šestindvajseto 
leto zapored, v sodelovanju z Zavodom 
za okolje in turizem Dobrovnik, 
pripravlja krst mošta. Letošnji boter 
pri krstu mošta je bil g. Marjan 
Dominko, ki je na lanskem društvenem 
ocenjevanju vin prejel najvišjo oceno. 
Člani in članice društva so ob tem 
dogodku obiskovalcem ponudili v 
pokušino svoj pridelek – mlado vino 
letnik 2019. Da je bila pokušina mladih 
vin bolj prijetna, so poskrbele članice 
Društva kmetic Turnišče s pripravo 
tradicionalnih langašev.

Za Vinogradniško-sadjarsko
društvo Turnišče,

Franc Bogar, predsednik

Takole smo se srečali na 1. 
tekmovanju v kegljanju s kroglo na 
vrvici ob praznovanju občinskega 
praznika občine Turnišče. 5 Društev 
upokojencev, 49 tekmovalcev, 5 članov 
Društev upokojencev, kot aktivni 
pomočniki pri izpeljavi tekmovanja 
– je seznam prisotnih, ki so napolnili  
Polanščekovo domačijo in izpopolnili 
sredin popoldan ter dodali kamenček 
v praznični mozaik praznovanja. Tudi 
vreme nas ni motilo. Zato gre zahvala 
podjetju Varaš. V zakulisju pa je bilo 
še nekaj aktivnih, ki so pomembno 
prispevali, da smo to tekmovalno 
srečanje izpeljali na primernem nivoju. 
Vsem - ISKRENA HVALA - v imenu 
Društva upokojencev Turnišče in v 
mojem osebnem imenu.

Za DU Turnišče,
Danica Kocet, predsednica
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OBVESTILA
INTERNI KANAL – SPORED ZA DECEMBER

Termin Vsebina
Sobota, 28. 12. 2019, ob 12.00;
Ponovitev v ponedeljek, 30. 12. 2019, ob 18.00; 8. redna seja Občinskega sveta Občine Turnišče.

 
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).

ZAHVALA
     Občina Turnišče se zahvaljuje vsem občanom, ki so podarili knjige Knjižnici Turnišče. 

ZAHVALA
    Sekcija ribičev KMT Turnišče se zahvaljuje vsem, ki so kakorkoli pripomogli pri organizaciji in izvedbi prireditve 
    Noč čarovnic pri gramoznici Male grabe ter vsem obiskovalcem. 

A BD –  DIMNIKA RSTVO  MURSKA  SO BOTA  d . o. o.  
Trstenjakova ulica 2a, 9000 Murska Sobota 

tel.: +386 (0) 2 535 13 10, mob.: + 386 (0) 70 269 516 
brezplačna telefonska številka: 080 50 40 

abd@dimnikar.si 
http://www.dimnikar.si 

Smo specializirano podjetje za izvajanje dimnikarskih storitev in se ponašamo z več kot 25 letnimi izkušnjami. Za vas 
opravljamo: 

 čiščenje in pregledovanje kurilnih ter dimovodnih naprav, prezračevalnih ter rekuperacijskih sistemov, 
 čiščenje in dezinfekcija kuhinjskih nap, konvektorjev ter klimatskih naprav, 
 odstranjevanje katranskih oblog (mehansko, kemično ali z izžiganjem), 
 kemično čiščenje in protikorozijska zaščita kurilnih naprav, 
 meritve emisij dimnih plinov iz kurilnih naprav. 

Zakaj izbrati nas? 

 Storitve izvajamo kvalitetno in učinkovito. 
 Storitve izvajamo po konkurenčnih cenah. 
 Zaračunavamo samo opravljene storitve. 
 Imamo bogate izkušnje in strokovno usposobljen kader. 
 Naše stranke imajo zagotovljeno brezplačno strokovno svetovanje. 
 Našim strankam priporočamo strokovne izvajalce za montažo, servis, sanacijo ... 
 Imamo zagotovljeno dežurstvo v času praznikov in dopustov ter nadomeščanje v času bolniške. 
 Zavedamo se svojega poslanstva in vemo, da le pravilno vgrajene in očiščene naprave delujejo brezhibno. 

Prepričani smo, da smo pravi naslov za izvedbo dimnikarskih storitev in da boste zadovoljni z našimi storitvami. 
Naš prvi cilj je zadovoljen in varen uporabnik. Pokličite nas in z veseljem se bomo odzvali. 

PAKET ŠPARAT: 
čiščenje štedilnika ali kamina, 
dimnega kanala, dimnika in 

iztočnice 

PAKET KURILKO: 
pregled in čiščenje peči (tekoče 

gorivo), dimnega kanala, dimnika, 
iztočnice in meritve emisij dimnih 

plinov 

PAKET MERILKO: 
pregled in meritve emisij dimnih 

plinov (plin) in obdelovanje 
evidence 

PAKET ROR: 
čiščenje dimnika, iztočnice 

ŽELIMO VAM MIRNE BOŽIČNE PRAZNIKE IN 
SREČNO TER VARNO V LETU 2020!  

IN ŠE MNOGO 
DRUGIH PAKETOV … 

VAŠ STROKOVNJAK ZA POŽARNO VARNOST, 
ENERGIJO IN OKOLJE! 
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DOGAJANJA V MESECU DECEMBRU

BOŽIČKOVANJE in BOŽIČKOVANJE in 
BOŽIČNI BAZARBOŽIČNI BAZAR

bo v torek, 17. decembra 2019, ob 17. uri, v Jeričevem domu.
Po gledališki predstavi bo otroke obdaril Božiček.

Za praznično okrepčilo bo poskrbelo
Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče.

              Vljudno vabljeni.

Ob vstopu v praznično vzdušje božično – novoletnih praznikov in obeležitvi
državnega praznika Dneva samostojnosti in enotnosti

 bo v nedeljo, 22. decembra 2019, ob 15. uri, v Jeričevem domu,
SREČANJE GLASBENIH SKUPIN.

Vljudno vabljeni.

 » Sobota, 14. 12. 2019, ob 17.00 - Vaško-gasilski dom Gomilica; PREDBOŽIČNI VEČER; organizator: KPD Pedal in 
sekcija za ohranjanje kulturne dediščine.

 » Nedelja, 15. 12. 2019, ob 16.00 - Turnišče–Gomilica; BOŽIČNO-NOVOLETNI POHOD Z BAKLAMI; organizator: KK 
Varaški šujstri.

 » Nedelja, 15. 12. 2019 – Vaško-gasilski dom Gomilica; SPREJEM IN POGOSTITEV POHODNIKOV VARAŠKI ŠUJSTRI; 
organizator: KPD Pedal in sekcija za ohranjanje kulturne dediščine.

 » Petek, 20. 12. 2019, ob 17.00 – pri Magdičevih grabah; BLAGOSLOVITEV JASLIC; organizator: sekcija ribičev KMT 
Turnišče.

 » Sobota, 21. 12. 2019, ob 16.30; BLAGOSLOVITEV JASLIC; organizator: KPD Pedal in sekcija za ohranjanje kulturne 
dediščine.

 » Sobota, 21. 12. 2019, ob 17.00 - pri nadstrešku ob Zdravstveni postaji; BLAGOSLOVITEV JASLIC; organizator: KK 
Varaški šujstri.

 » Nedelja, 22. 12. 2019, ob 17.30 – pri kapeli v Renkovcih; BLAGOSLOVITEV JASLIC; organizator: KD Anton Martin 
Slomšek.

 » Nedelja, 22. 12. 2019, ob 18.00 – Vaško-gasilski dom Renkovci; PREDBOŽIČNI VEČER; organizator: KD Anton 
Martin Slomšek.


