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Pri projektu državna cesta R3-729/4027 Velika Polana – Gomilica se izvaja nasutje ceste v naselju Gomilica, cestni požiralniki 
v sklopu odvodnjavanja, meteorna kanalizacija, parapetni zidovi za ograje in nasutje za avtobusno postajo. Izvajalec elektro del 
je pristopil k razširitvi v fazi 4 (javna razsvetljava, prestavitev nizkonapetostnega in telekomunikacijskega omrežja). V manjšem 
deležu še potekajo odkupi zemljišč in služnosti s strani investitorja in sofinancerja. Dela potekajo brez večjih zapletov in usklajeno 
s terminskim planom. V mesecu juniju, juliju in avgustu se bo po projektu izvajala izgradnja pločnikov, asfaltiranje traktorske steze 
in asfaltiranje ceste skozi Gomilico. V primeru, da se bodo dela nadaljevala brez večjih zapletov je zaključek odseka predviden konec 
meseca novembra.

V soboto, 27. 4. 2019, je društvo Panis organiziralo izlet na Pivško. Izletniki smo 
si najprej ogledali Ekomuzej Pivških presihajočih jezer, nato pa je sledil zanimivi 
ogled Parka vojaške zgodovine Pivka. Za kosilo smo se v muzejski restavraciji 
Kantina okrepčali z vojaškim pasuljem in pot nadaljevali do kraja Kal pri Pivki 
do Šobčeve domačije, ki že stoletja piše svoje zgodbe v kamnoseški vasi Kal. 
Nekdaj tovorniška, furmanska in kontrabandarska postojanka danes svojim 
obiskovalcem ponuja nepozaben izlet v preteklost, ki ga v teh dneh le še malo kje 
doživite. Brezčasno gostoljubje znajo pričarati vsem, ki želijo za trenutek ustaviti 
svoj korak, pozabiti na vsakodnevni stres ali pa preprosto podoživeti davna leta. 
Tudi mi smo doživeli prisrčen sprejem in pogostitev. Pridružil se nam je tudi Martin 
Krpan, ki nam je povedal svojo zgodbo in nas pospremil do žrebčarne lipicancev na 
gradu Prestranek.

Društvo Panis
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V nedeljo, 28. 4. 2019, ob 8. 30 uri smo krenili na pot izpred občine. Pot nas je 
vodila do Nedelice do mosta na Ledavi, kjer smo ob nasipu hodili do zapornic na 
Ledavi v črnem logu, nato dalje do Lendave, pri gradu pa smo krenili v Lendavske 
gorice do kleti Sep-Mujdrica. Pohod, ki se ga je udeležilo 45 pohodnikov, je trajal 
dobre 4 ure. 

KK Varaški Šujstri
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Praznik dela je praznik vseh delavcev, ki so se in se borijo za 
pravice le teh. Na kresovanju so tudi letos pridne in vestne roke 
uspele. Vaščani smo stopili skupaj in kljub slabemu vremenu 
obeležili ta praznik. V nov, svež in sončen dan pa nas je prebudila 
budnica po vsej občini. 

Iskrena hvala vsem, ki ste na kakršen koli način prispevali k temu 
dogodku.
    KS Turnišče

Župan občine Turnišče, Borut Horvat, 
je v petek, 3. 5. 2019, sprejel rekrute, 
letnike 2001, ki bodo letos dopolnili 18 
let. Rekrutacije so se udeležili fantje in 
dekleta iz vseh štirih vasi občine Turnišče. 
Po nagovoru župana so se mladi na 
lepo okrašenih vozovih in ob spremljavi 
harmonike odpravili v Beltince. V Beltincih 
so se seznanili s poklicem vojaka in se 
družili s svojimi vrstniki iz sosednjih občin.

V petek, 10. 5. 2019, je v Jeričevem domu 
potekalo območno srečanje odraslih 
pevskih zborov in malih pevskih skupin, 
ki ga je organiziralo Kulturno društvo 
Štefan Raj Turnišče, v sodelovanju z JSKD 
OI Lendava, Občino Turnišče in Župnijo 
Turnišče. Omenjeni dogodek je predstavljaj 
začetek prireditev, ki so se zgodile v 

V soboto, 11. maja 2019, je PGD Nedelica 
slovesno prevzelo gasilsko vozilo GVM-1. 

Dogodek je letos sovpadal s tradicionalno 
Florijanovo mašo, ki je bila v kapeli 
Marije Pomočnice. Sledila je svečana 
povorka do gasilskega doma, kjer so se 
v kulturnem programu predstavili OŠ 
Turnišče, nedeliški otroci s plesno točko, 
ljudski pevci in Štejf ter Treza iz KD Rdeči 
zvonček. Slavnostni govornik je bil župan 
občine Turnišče, Borut Horvat, zbrane pa 
je nagovoril tudi namestnik predsednika 
regijskega sveta za Pomurje, tovariš 
Andrej Vöröš. Blagoslovitev vozila je 
opravil turniški župnik, p. Toni Brinjovc. Za 
pravo gasilsko veselico do jutranjih ur pa 
je poskrbel Ansambel Horizont. Investicija 
je društvo stala 29.117,00 €. Obenem še 
enkrat velika hvala vsem, ki ste na kakršen 
koli način pomagali pri nabavi vozila in 
pri uspešni izvedbi prireditve. Še posebej 
gre zahvala Občini Turnišče, Gasilski zvezi 
Turnišče, Zavarovalnici Triglav, Krajevni 
skupnosti Nedelica, Nogometnemu klubu 
Nedelica, Kulturnemu društvu Rdeči 
zvonček Nedelica, Župniji Turnišče, Gostilni 
Pri studencu, TGN Nedelica, STEGRAM-u 
Gjerkeš Jože Nedelica, Mlinarstvu in oljarni 
Premoša, Trgovini z mešanim blagom, 
Boris Žalik, s. p., Varaš baru Turnišče, 
Steklarstvu Vučko iz Žižkov, podjetju 
Paradajz d. o. o., Perutninarstvu Ivan Pučko 

Člani društva VSD Turnišče smo bili, 4. 5. 
2019, na izletu na Bizeljskem, kjer smo 
ogledali Posavski muzej Brežice z Viteško 
dvorano, sprejeli pa so nas tudi v Mestni 
hiši Brežice. Pod strokovnim vodstvom 
smo si ogledali še vinsko kleti Istenič, kjer 
pridelujejo vrhunske penine, ki smo jih 
tudi poskusili. Zatem smo se okrepčali v 
gostilni Šekoranja in si ogledali Repnico 
Najger, kjer je svojo repnico na zanimivi 
način predstavil domačin. Preizkusili smo 
tudi njihova vina in si za konec ogledali še 
zbirke Majolk Babič, kjer smo prav tako 
poskusili njihova specialitete hiše in vina.
Vinogradniško-sadjrsko društvo Turnišče

s. p., podjetju Nograd, Mesnici in trgovini 
Gabrek iz Žižkov ter vsem posameznikom, 
predvsem krajanom Nedelice, ki ste 
sodelovali pri zbiranju odpadnega železa. 

Tednu ljubiteljske kulture. V programu 
so se predstavili: Moški vokalni kvintet 
Aeternum, Mešani pevski zbor Marija pod 
logom Župnije Turnišče, Komorni pevski 
zbor Vita in Mešani pevski zbor Nimam 
časa Društva upokojencev Lendava. V soboto, 18. 5. 2019, je v občini Turnišče 

prvič potekal Dan naravne in kulturne 
dediščine. Na ta dan si je lahko vsak 
obiskovalec ogledal naravne in kulturne 
znamenitosti v naši občini. Sodelovala so 
društva iz občine, učenci osnovne šole 
Turnišče z učiteljicama, g. Štefan Kovač, g. 
Boris Kučko, g. Jožef Režonja in g. Ladislav 
Seči. Člani društev so pripravil zanimive 
predstavitve po posameznih vaseh.
V Renkovcih so člani Kulturnega društva 
Anton Martin Slomšek predstavili 
kupinarski muzej in predvajali  film o 
kupinarski dejavnosti. Za okrepčilo in  
pecivo so poskrbele pridne gospodinje 
društev iz Renkovec. 

V Turnišču so člani KK Varaški šujstri 
pripravili tematsko razstavo Čevljar 
se pelje na senje. Rastišče sibirske 
perunike so predstavili učenci osnovne 
šole Turnišče z učiteljico Brigito Žerdin. 
Pri čevljarskem muzeju so se z razstavo 
ročnih del predstavili člani Kulturnega 
društva Štefan Raja iz Turnišča. Sam 
čevljarski muzej sta predstavila g. Jožef 
Režonja in ga. Silva Mesarič. Za pogostitev 
in okrepčilo so poskrbela društva iz 
Turnišča. Od čevljarskega muzeja do 
rastišča sibirske perunike se je bilo možno 
zapeljati z vozom. Za prevoz je poskrbel g. 
Ladislav Seči s svojim traktorjem in vozom, 
ki je bil zanimiv predvsem  za najmlajše 
obiskovalce.
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DOGODKI V MESECU JUNIJU
DAN ODPRTIH VRAT KOVAČEVE DOMAČIJE,

ki bo v soboto, 15. junija 2019, na Kovačevi domačiji v Nedelici.
Od 14.00 naprej kuhanje bograča v organizaciji Društva kmetic Turnišče;

Ob 17.00 proslava s kulturnim programom.

Vljudno vabljeni!

OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI,
ki bo v ponedeljek, 24. junija 2019, v Jeričevem domu v Turnišču.

Ob 19.30 proslava s kulturnim programom v organizaciji Občine Turnišče.

Vljudno vabljeni!

V Nedelici je bila za vse obiskovalce odprta 
Ancova galerija, ki jo je predstavil g. Boris 
Kučko. Člani društva Panis so predstavili 
notranjost in zunanjost Kovačeve 
domačije. Člani Kulturnega društva Rdeči 
zvonček, so pripravili prikaz pletenja iz 
ličja in pletenja košar. Manjkalo pa ni niti 
dobrot, ki so jih za obiskovalce pripravile 
pridne gospodinje društev iz Nedelice.

V Gomilicah so člani Kolesarskega društva 
Pedal skupaj s Krajevno skupnostjo in 
društvom Sunčenca pripravili razstavo 
ročnih del. Z ljudsko glasbo so nastopili 
člani skupine Degaši in obiskovalcem 
predstavili svoja unikatna ljudska glasbila. 
Poskrbljeno je bilo tudi za pogostitev.

Dogajanje se je zaključilo s pogostitvijo na 
Polanščekovi domačiji, kjer so si sodelujoči 
izmenjali izkušnje tega dne.  Pri pripravi 
pogostitve udeležencev sta sodelovala 
Klub mladih iz Turnišča in Društvo kmetic 
iz Turnišča.
V imenu občine in občinske komisije za 
prireditve in proslave bi se radi zahvalili 
vsem, ki so s svojim trudom prispevali, da 
je bil ta dan nekaj posebnega, hkrati pa 
tudi nova izkušnja za vse nas.

V soboto, 25. 5. 2019, smo v Renkovcih 
organizirali 10. občinsko izbirno 
tekmovanje za prehodni pokal Občine 
Turnišče. Na tekmovanju so sodelovale 
3 pionirske ekipe, 4 mladinske ekipe, 
10 članskih ekip in 1 ekipa starejših 
gasilcev. Prehodni pokal Občine Turnišče 
je z najboljšim rezultatom članskih ekip 
dosegla ekipa članov A PGD RENKOVCI. 
Ekipe, ki so dosegle 1. mesta v posamezni 
kategoriji se bodo jeseni udeležila 
regijskega gasilskega tekmovanja. Vsem 
iskreno čestitamo.

V nedeljo, 26. 5. 2019, smo v Renkovcih 
organizirali prvo pokalno gasilsko 
tekmovanje mladincev in pionirjev za 
prehodni pokal Pomurske regije za leto 
2019 – letna liga. Na tekmovanju je 
sodelovalo 15 ekip iz celotnega Pomurja. 
Tekmovanja so se udeležile tudi 4 ekipe 
iz Gasilske zveze Turnišče ter dosegle 
zelo dobre rezultate. Vsem ekipam se 
zahvaljujemo za sodelovanje in jim iskreno 
čestitamo.

PGD Renkovci

V nedeljo, 19. 5. 2019, je KK Varaški šujstri 
pripravil tradicionalno kolesarjenje do 
Copekovega mlina. Odhod s kolesi je bil 
ob 12. 30 uri izpred občinske zgradbe. 
Kolesarili smo skozi Nedelico, Brezovico 
do Malo Polanskega gozda in lovske koče 
v Mali Polani zraven Copekovega mlina. 
Kolesarjenja in piknika se je udeležilo 40 
kolesarjev. Po prijetnem druženju smo se 
po isti poti vračali proti domu.

KK Varaški šujstri
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Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno. 
ISSN 2536-1503

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

OBVESTILA

INTERNI KANAL - SPORED ZA JUNIJ

Termin Vsebina
Četrtek, 27. 6. 2019, ob 18.00;
Ponovitev v nedeljo, 30. 6. 2019, ob 14.00; 5. 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).

OBČINA TURNIŠČE obvešča občane, da je deponija za odlaganje 
vej za čistilno napravo do nadaljnjega zaprta (razen vej se na 
deponiji pojavljajo drugi odpadki). 

Prosimo vas, da odpadkov in vej ne vozite več na deponijo.

Župan Občine Turnišče z Občinsko upravo

 » Sobota, 8. 6. 2019, ob 14.00 - Nogometno igrišče Turnišče; 
Ulični turnir Turnišče; organizator: NK Turnišče

 » Sobota, 22. 6. 2019, ob 13.00  –  po Dobrovniških goricah; 
Pohod oz. Dan odprtih vrat kleti članov VSD Turnišče; 
organizator: VSD Turnišče.

 » Nedelja, 23. 6. 2019, od 10. ure naprej – nogometno igrišče 
Nedelica; Ulični turnir v malem nogometu; organizator: ND 
Nedelica.

 » Nedelja, 23. 6. 2019, ob 16.00 – pred Vaško Gasilskim 
domom v Gomilici; Kulturna prireditev Naj se čuje pesem; 
organizator: KPD Pedal Gomilica.

 » Od 25. 6. do 29. 6. 2019 – nogometno igrišče Turnišče; 
Poletna nogometna šola in tabor ABC; organizator: ŠD Izziv 
Pomurje. Več informacij na www.izziv-pomurje.si. 

 » Nedelja, 30. 6. 2019, ob 16.00 – pred občinsko zgradbo; 
Kolesarjenje po vaseh občine Turnišče; organizator: KK 
Varaški šujstri.
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