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Župan Občine Turnišče Borut Horvat je v začetku 
maja v občinski dvorani sprejel rekrute letnikov 
2002, 2003 in 2004. Rekrutacije so se udeležili fantje 
in dekleta iz vseh vasi občine. Po krajšem klepetu 
ob kavi in nagovoru župana so se mladi na lepo 
okrašenih vozovih - za vsako generacijo po en voz in 
ob spremljavi harmonike odpravili na grajsko dvorišče 
v Beltince, kjer se je odvila že 16. rekrutacija. Na 
tradicionalni seznanitvi z vojaško dolžnostjo je mlade 
nagovoril tudi minister za obrambo mag.  Matej Tonin.
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Najlepše se zahvaljujem g. Alojzu Vuku in PGD 
Turnišče za nesebično pomoč in prevoz v Ljubljano. 
V ponedeljek, 9. 5. 2022, sem se tako lahko dopoldne 
pridružil ostalim članom parakolesarske državne 
reprezentance, ki se je ta dan odpravila na tekmovanja 
za svetovni pokal v Elzachu v Nemčiji. 

Andrej Rotar

Z g. Alojzom pred sedežem Zveze za šport invalidov Slovenije Parakolesarska reprezentanca v nemškem Elzachu

ZAHVALA ZA NESEBIČNO POMOČ

Župan Občine Turnišče Borut Horvat je v sredo, 
15. junija, v občinski dvorani sprejel devetošolce. 
Osnovno šolo Turnišče je letos uspešno zaključilo 
32 učenk in učencev, ki jim je župan v imenu Občine 
podaril spominske majice in jim zaželel obilo uspeha 

ob nadaljnjem šolanju. Župan je na sprejemu še 
posebej čestital trem učencem, ki so šolanje od 4. 
do 9. razreda zaključili z odličnim uspehom. Občina 
Turnišče je tako Jakobu Ritlop, Valentini Dominko, Evi 
Škafar ob tej priložnosti podelila tudi knjižno darilo.

SPREJEM DEVETOŠOLCEV
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Križ na pokopališču v Gomilici je bil dotrajan, les je bil 
nujno potreben obnove. V okviru Krajevne skupnosti  
Gomilica smo se zato odločili, da ga bomo v celoti 
postavili na novo in sicer vse razen korpusa, ki ga je 
bilo potrebno samo obnoviti. Obnavljali smo ga v 
lastni režiji. Sodelovali so člani Krajevne skupnosti in 
nekateri vaščani. Križ (leseni del) smo v celoti postavili 
na novo, ga ustrezno zaščitili in polakirali. Korpus smo 
pa samo prenovili (potrebno ga je bilo pobrusiti, kitati 
in pobarvati). Na željo našega župnika patra Tonija in s 
strinjanjem vseh članov KS je korpus (obnovljen) ostal 
lesen. Križ je bil prvič postavljen pred letom 1990, 
ko je bil v naši župniji župnik gospod Alojz Ratnik. 
Blagoslovili ga bomo v bližnji prihodnosti. Naša želja 
je, da bi ga blagoslovili v času proščenja v Gomilicah.
Zahvala za obnovo in postavljanje križa gre predvsem 
Štefanu Baligaču, Antonu Tivadarju, Silvoju in Zlatku 
Tivadarju ter vsem, ki so kakorkoli sodelovali.
V naši vasi smo v okviru Krajevne skupnosti v dveh 
letih obnovili že tri križe, ostal nam je samo še en, ki 
je prav tako potreben obnove. Tega bomo obnovili do 
konca letošnjega leta. 
Veseli nas, da je križ obnovljen oz. postavljen na novo, 
ker verjamemo, da varuje našo vas in naše občane. 

Predsednica KS Gomilica
Danijela Skledar

OBNOVA KRIŽA NA POKOPALIŠČU V GOMILICI

Člani Kulturnega društva Gomilički degaši smo se v 
nedeljo, 29. maja, udeležili prireditve NAPEV - ODSEV 
s podnaslovom Pozdravljam te, cvetoči maj, kjer je 
zazvenela ljudska pesem. Tudi naša! Aktivni smo bili 
tudi v nedeljo, 11. junija, ko smo se v lepem sončnem 
dnevu napotili k Strehovski cimprači in s pesmijo 
pričakali pohodnike Vidovega pohoda. Rahli vetrič in 
mogočna lipa, ki sta nam nudila senco in malo hladu, 
sta pripomogla k dve-urnemu programu. Navdušenja, 
plesa in seveda tudi dobre Strehovske kapljice ni 
manjkalo. Tako kot sonce, ki zaide v večernih urah, je 

UTRINKI KULTURNEGA DRUŠTVA 
GOMILIČKI DÉGAŠI
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za dve leti zatonila tudi naša tradicionalna prireditev 
Naj se čüje pesem. Glasovi ljudskih viž so obmolknil 
in niti reč domača se ni slišala, kaj šele pesem. 
Neusmiljeni kovid nam je predolgo pretrgal vezi, vaje 
in druženja. Danes pa smo spet združeni v pesmi in 
s pesmijo. V nedeljo, 19. junija, so tako zopet glasovi 
ljudskih skupin iz Renkovec, Nedelice, Turnišča, 
Črenšovec, Gaberja in Gomilic. Pri izvedbi projekta 
so nam prikočili na pomoč Javni sklad Republike 
Slovenije - Območna enota Lendava, Zveza kulturnih 
društev Lendava, Občina Turnišče, PGD Gomilica, 
Društvo malega nogometa Gomilica, podporni člani 
društva in donatorji! Gostovali smo tudi na Vidovem 
pohodu v Strehovcih pri cimpranjači. Bili smo tudi na 
prireditvi Sožitje med društvi v Lendavi, in tudi na 90. 
obletnici PGD Gomilica v soboto, 18. junija. Bili smo 
zelo aktivno naravnani.

Predsednica KD Gomilički dégaši
Slavica Nedelko

Predsednik VSD Turnišče
Franc Bogar

Vinogradnike na območju goric pri Lendavi je v sredo, 
25. maja, prizadelo hudo neurje z močnim vetrom 
in točo. Neurje je prizadelo vinsko trto, katero je 
dobesedno “sklestilo” in je v vinogradih nastala 
velika škoda, saj je bila vinska trta pred cvetenjem. 
Da bi vinogradniki omilili nastalo škodo, smo za člane 
društva organizirali strokovni prikaz nadaljnjih zelenih 
del, da bi na primeren način odstranili poškodovane 
poganjke trte. Strokovni prikaz in nasvete je 
vinogradnikom delila ga. Marika Feher iz Kmetijsko 
gozdarskega zavoda Murska Sobota, ki je praktično 
prikazala dela s poškodovano vinsko trto in svetovala 
glede nadaljnjih del ter zaščite poškodovane vinske 
trte s FFT. Pri tem je sodeloval tudi svetovalec podjetja 
Karsia d.o.o., ki je vinogradnikom predstavil njihov 
škropilni program. K sodelovanju so bili pozvani 
trudi člani Društva vinogradnikov Čentiba, saj je tudi 
njihove vinogradnike prizadelo neurje.

STROKOVNI PRIKAZ NADALJNJIH ZELENIH DEL VINOGRADNIŠKO 
SADJARSKEGA DRUŠTVA PO HUDEM NEURJU 
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avtobusom ustavili pri Koroških splavarjih na Muti 
in se zapeljali s splavom po reki Dravi, na kateri 
nam je dobrodošlico pripravil humorist z glasbenim 
programom. Dobro nam je teknilo flosarsko kosilo 
na žlico, ob koncu pa je sledil še flosarski krst s 
sprejemom novo pečenih flosarjev v flosarski ceh. Za 
obred krsta smo določili naša člana Tatjano in Jožeta, 
ki sta krst dobro prestala. Ob bregu reke Drave smo 
se zadržali še nekaj časa na to pa si v neposredni 
bližini še ogledali rotundo Janeza Krstnika. Poslikave 
v tej kapelici z zgodovino kapelice nam je odlično 
predstavila vodička Angelca, uslužbenka Občine 
Muta. Polni lepih vtisov z izleta smo se v poznih 
večernih urah vrnili v Turnišče.

Predsednik KK Varaški šujstri
Anton Sep

Kolesarji Varaški šujstri smo bili minuli mesec zelo 
aktivni. V soboto, 4. junija, smo praznovali 10. 
obletnico delovanja društva. Prireditev je vodil radijski 
napovedovalec Milan Zrinski, ki je na hudomušni in 
šaljiv način vodil program prireditve. V programu so 
sodelovali učenci Osnovne šole Turnišče, tepke in 
folklorna skupina Kulturnega društva “Štefan Raj” 
Turnišče. Ob koncu prireditve smo podelili zahvalne 
listine dolgoletnim vodstvenim članom društva, 
društvom, s katerimi sodelujemo in sponzorjem, 
ki nam vrsto let finančno ali materialno pomagajo 
pri našem delu. Za konec so naše članice skuhale 
dober bograč za vse udeležence prireditve. Za dobro 
razpoloženje in ples pa sta poskrbela muzikanta DUO 
Matej.
Naslednjo soboto, 11.junija, smo organizirali izlet 
na Koroško, katerega se je udeležilo 43 članov. Pot 
nas je vodila skozi Maribor do Dravograda in Mežice. 
Tam smo si nadeli rudarske čelade in opremljeni z 
rudarskimi svetilkami ter se z vlakom zapeljali v rudnik 
v podzemlju Pece. Odlična vodnika, sta nam po poti 
skozi rudnik razlagala delo nekdanjih rudarjev, ki so 
kopali svinčeno rudo in jo transportirali na površje. 
Tako smo v tem rudniku, globoko v podzemlju Pece, 
spoznali težko delo rudarjev. Nazaj grede smo se z 

AKTIVNOSTI KOLESARSKEGA KLUBA 
VARAŠKI ŠUJSTRI
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V soboto, 28. maja je v Turnišču potekalo 11. občinsko 
izbirno tekmovanje za prehodni pokal Občine 
Turnišče. Na tekmovanju so sodelovale 4 pionirske 
ekipe, 1 mladinska ekipa, 8 članskih ekip in 1 ekipa 
starejših gasilcev. V pionirski kategoriji je tako prvo 
mesto zasedla ekipa pionirjev Prostovoljnega 
gasilskega društva Turnišče. V mladinski konkurenci so 
sodelovali, samo mladinci Prostovoljnega gasilskega 
društva Renkovci in tako zasedli prvo mesto. Člani A 
so prvo mesto zasedli člani Prostovoljnega gasilskega 
društva Renkovci. V članskih B desetinah so pri moških 
ekipah prvo mesto zasedli člani Prostovoljnega 
gasilskega društva Gomilica pri članicah pa gasilke 
Prostovoljnega gasilskega društva Turnišče kot edine 
predstavnice nežnejšega spola. Pri starejših gasilcih 
so tekmovali samo starejši gasilci Prostovoljnega 
gasilskega društva Turnišče in zasedli prvo mesto. 
Prehodni pokal Občine Turnišče je z najboljšim 
rezultatom članskih ekip dosegla ekipa članov A PGD 
RENKOVCI, kateri po treh letih prehaja v trajno last 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Renkovci. Ekipe, 
ki so dosegle 1. mesta v posamezni kategoriji se bodo 
jeseni udeležila regijskega gasilskega tekmovanja.

Iskrene čestitke vsem nastopajočim.

11. IZBIRNO TEKMOVANJE ZA PRE-
HODNI POKAL OBČINE TURNIŠČE
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V prihodnji mesecih se bo v Občini 
Turnišče pričela rekonstrukcija 
dotrajane čistilne naprave, ki bo 
predvidoma potekala do konca 
maja 2024. Investitor, Občina 
Turnišče, in izvajalec, Esotech, 
d.d., sta v sredo, 11. maja, 
podpisala pogodbo o izvedbi 
projekta. Nova čistilna naprava s 
sodobno tehnologijo biološkega 
čiščenja bo prijaznejša za 
okolje, omogočala bo trajnostni 
razvoj Občine Turnišče, 
povečanje števila prebivalcev in 
spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest. Občina 
Turnišče bo v naslednjih dveh letih izvedla projekt 
rekonstrukcije obstoječe čistilne naprave, ki čisti 
odpadne vode iz naselij Turnišče, Renkovci, Gomilica 
in Nedelica. Obstoječa čistilna naprava zaradi 
dotrajanosti in neustrezne tehnologije biološkega 
čiščenja ne uspe zagotoviti zakonsko predvidenih 
mejnih vrednosti na izpustu, zato je temeljita 
rekonstrukcija nujno potrebna. Nova čistilna naprava, 
ki bo izgrajena in preizkušena za upravljanje do maja 

2024, bo temeljila na metodi MBBR, kar pomeni 
uporabo sodobne tehnologije mehansko-biološkega 
prečiščevanja komunalno odpadnih voda z nosilci 
biomase. Investicija v novo čistilno napravo znaša 
nekaj več kot 3 milijone EUR, kjer več kot polovico 
sredstev sofinancira Republika Slovenija iz državnega 
proračuna, preostanek pa Občina Turnišče. Nova 
čistilna naprava bo tako v okolje oddajala čistejšo 
vodo kakor doslej, kapaciteta čistilne naprave pa se 
bo povečala s 4950 na 6000 populacijskih enot.

NALOŽBA V NOVO ČISTILNO NAPRAVO

OBVESTILA

Ob dnevu državnosti se je v nedeljo, 26. junija, pred 
Vaško-gasilskim domom v Gomilici odvila osrednja 
občinska proslava. V kulturnem programu so nastopili 
učenci OŠ Turnišče. Zbrane je nagovoril gospod 
Anton Sep. Osrednji dogodek na prireditvi pa je bilo 
predvajanja 7. dela slovenske nanizanke Strici so mi 
povedali z naslovom Zrejlo je žito. V nadaljevanju je 
spregovorila tudi gospa Silvija Tkalčič, predsednica 
KPD Pedal Gomilica. Proti koncu slovesnosti nam je 
gospod Branko Bratkovič, slovenski veteran vojne 
za Slovenijo, nazorno opisal potek dogodkov v 
osamosvojitveni vojni in nas povabil na ogled razstave, 
ki je pripravljena v gasilskem domu v Gomilici, ki nam 
v sliki ter besedi predstavi potek bojev na naših tleh. 
V narodnih nošah so se nam predstavili tudi Polanski 
Pücki, ki delujejo pod okriljem društva Štrk Slovenija 
iz Velike Polane, in nam razstavili starodobna kolesa. 
Občina Turnišče se zahvaljuje društvu KPD Pedal 
Gomilica za organizacijo dogodka in pogositev, ki so 
jo pripravile skrbne članice društva.

OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB 
DNEVU DRŽAVNOSTI
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Izdajatelj: Občina Turnišče; Fotografije: Občina Turnišče, Andrej Rotar, KS Gomilica, KD Gomilički Dégaši, VSD Turnišče, KK Varaški Šujstri; 
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.

2. JULIJ - KUHANJE PO DOMAČE
Društvo kmetic Turnišče vabi na tradicionalno prireditev Kuhanje po domače, ki se bo 

odvijalo na Polanščekovi domačiji v soboto, 2. julija od 14.00 naprej. Ob tej priložnosti bo 
društvo pripravilo razstavo peciva in sliko gospe Marije Gruškovnjak. Za kulturni program bo 

poskrbelo Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče.

Vljudno vabljeni.

3. JULIJ - ULIČNI TURNIR
ND Nedelica organizira v nedeljo, 3. julija 2022, “Tradicionalni ULIČNI TURNIR” s pričetkom 

ob 10. uri. Pomerili se bomo v malem nogometu in zabavni igri.

Vljudno vabljeni.

9. JULIJ - DRUŽENJE NA KOVAČEVI DOMAČIJI
Kulturno društvo Rdeči zvonček Nedelica vabi na prireditev Druženje na Kovačevi domačiji, 
ki se bo odvijala v soboto, 9. julija. Prireditev se bo začela ob 15. uri s kuhanjem jedi na žlico. 

Kulturni program se bo začel ob 18. uri. Za hladno pijačo bo poskrbelo PGD Nedelica, za 
brezplačno hrano pa sodelujoča društva. 

Vljudno vabljeni.

DOGODKI

Dvig cen energentov na Svetovnem trgu je posledično tudi vplival na dvig cene 
odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode v občini Turnišče. Občinski svet je 
na svoji 25. redni seji dne, 16. 6. 2022, potrdil ceno odvajanja in čiščenja odpadne 
komunalne vode. Višina odvajanja odpadne komunalne vode znaša 0,68170 EUR 
brez DDV za m3. Cena čiščenja odpadne komunalne vode znaša 0,80770 EUR brez 
DDV za m3. Subvencija se pri izvajanju GJS čiščanja odpadne komunalne vode s s 
sklepom Občinskega sveta določa v višini 0,43000 EUR brez DDV. 

Zapisala: Alenka Antolin

SPREMEMBA CEN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE VODE

JP d.o.o.

Z veseljem vas obveščamo, da smo v sredo, 25. maja, 
od Ministrstva za zdravje prejeli Sklep o določitvi 
višine sredstev za sofinanciranje Rekonstrukcije 
zdravstvene postaje Turnišče, ki pomeni odobreno 
sofinanciranje projekta. V okviru rekonstrukcije 
bomo uredili novo sobo za medicinske sestre, dve 
splošni ambulanti, referenčno ambulanto, laboratorij, 
garderobe ter parkirišče pred Zdravstveno postajo 
Turnišče. V času rekonstrukcije Vas za omejeno 
delovanje zdravstvene postaje Turnišče prosimo za 
razumevanje.

REKONSTRUKCIJA ZDRAVSTVENE POSTAJE TURNIŠČE


