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REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA VRTCA 
TURNIŠČE

KOLESARSKA POT TURNIŠČE – RENKOVCI 

Zaključena so gradbena dela na projektu 
»Rekonstrukcija in dozidava vrtca«. Pridobljeno je bilo 
uporabno dovoljene in objekt predan v uporabo. Projekt 
sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport v sklopu sofinanciranja investicij v vrtcih in 
osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem 
obdobju 2021 - 2024.

Zaključena so gradbena dela na projektu »Kolesarska 
pot Turnišče - Renkovci«. V sklopu projekta, ki ga je 
financiralo Ministrstvo za infrastrukturo, je bil zgrajen 
manjkajoči del kolesarske poti med Turniščem in 
Renkovci v skupni dolžini 500 m in razširitev obstoječe 
kolesarske poti v dolžini 180 m. Prav tako je bila ob 
kolesarski poti zgrajena javna razsvetljava. 

POGLED NAZAJ
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MEDGENARACIJSKI TURNIR V BALINANJU

ZAKLJUČEN PROJEKT SKRBNA SKUPNOST ZA SKUPEN RAZVOJ

28. september 2021 – Dan D za Društvo upokojencev 
Turnišče, ko smo balinarji in ne balinarji, mlajši in starejši, 
lahko prvič vrgli krogle po novem dvosteznem balinišču na 
Polanščakovi domačiji. Ta lokacija je od tega dne naprej 
bogatejša za še eno dejavnost, ki je v Turnišču prisotna že 
približno 25 let. Društvo je vrsto let organiziralo uspešna 
srečanja z drugimi društvi upokojencev na dosedanjem 
balinišču na šolskem igrišču. Tekmovanj med društvi 
do zdaj ni bilo možno izvajati, ker dosedanje balinišče 
ni dosegalo minimalen pogoj - dvostezno balinišče. Na 
šolskem igrišču pa so manjkale tudi sanitarije. Temu 
je sedaj na Polanščekovi domačiji zadoščeno. Predaja 
novega objekta je bila uspešno izpeljana. Prve krogle so 
se zakotalile iz rok domačega župana Boruta Horvata, 

Zaključen je bil projekt »Skrbna skupnost za skupen 
razvoj«. V okviru projekta je Občina Turnišče: kupila 
fotografsko opremo, uredila dvorišče Polanščekove 
domačije, vzpostavila balinišče ter v sodelovanju z 
Društvom upokojencev Turnišče in Društvom žena 
Odranci izvedla medgeneracijski turnir v balinanju. 
Projekt je sofinanciran v okviru podukrepa 19.2 Podpora 

GOSPODARSKA CONA TURNIŠČE
Pričela so se dela na projektu 
»Gospodarska cona Turnišče«. 
Izvedeno je bilo javno naročilo 
JN005816/2021-W01 in kot 

najugodnejši ponudnik izbrano podjetje ZIDARSTVO 
MAUČEC, gradbeništvo, proizvodnja, trgovina d.o.o. 
Operacija z nazivom ''Gospodarska cona Turnišče''  
bo na podlagi Dogovora za razvoj regij sofinancirana s 
sredstvi evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2020 v okviru Operativnega programa prednostne 
osi 3 »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za 
zeleno gospodarsko rast, Tematski cilj: Izboljšanje 
konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij, 
Prednostne naložbe 3.1 »Spodbujanje podjetništva«.

KOLESARSKO OMREŽJE TURNIŠČE – DOBROVNIK - LENDAVA
Pričela so se dela na projektu 
»Kolesarsko omrežje Turnišče 
– Dobrovnik - Lendava«. 
Izvedeno je bilo javno naročilo 

JN004356/2021-W01 in kot najugodnejši ponudnik 
izbrano podjetje NOGRAD, gradbeno in trgovsko 
podjetje d.o.o. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »trajnostna raba in 
proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne 
naložbe 4.4 »spodbujanje nizkoogljičnih strategij za 
vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno 
s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane 
mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi 
ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane 
mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost »Naložbo sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj«
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KPD »PEDAL« GOMILICA NA POUČNEM ŠPORTNEM DRUŽENJU

FERENCOVO SENJE

Kolesarko pohodniško društvo Pedal Gomilica je v okviru 
lastnega projekta organiziralo poučno športno druženje. 
Sprehodili smo se med krošnjami na Rogli in se podučili s 
preizkušanjem vin v vinski kleti Zlati Grič.

Silvija Tkalčič
predsednica KPD »PEDAL«

Po dveh letih je bilo prvo nedeljo v oktobru ponovno 
živahno v Turnišču na tradicionalnem Ferencovem 
senju. Vzporedno s sejmom pa je bilo tudi srečanje 
upokojencev iz naše občine. Začetek sejma je bil ob 8. uri 
na Planikinem parkirišču. Že zgodaj zjutraj so sejemski 
prostor zapolnili ponudniki, med katerimi so se na 
svojih stojnicah predstavila tudi naša društva in lokalni 
ponudniki. Društvo kmetic je ponujalo raznovrstno 
doma pripravljeno pecivo, na samem prireditvenem 
prostoru pa so pripravljale langaš. Predstavili so se 
vinogradniki s svojim asortimentom buteljčnih vin. 
Svojo vizijo so nam predstavili predstavniki Ljudske 
univerze iz Lendave. Podjetje za trajnostni razvoj TRS iz 
Renkovcev pa je predstavilo svoje bio izdelke, narejene 
iz lokalnih surovin. 

Ob 10. uri se je izpred občinske zgradbe pričela povorka. 
Na čelu povorke sta bila kolesarja Kolesarskega društva 
Varaški šujstri, ki sta nosila transparent »Pelan se na 
Ferencovo senje«. Kolesarjem so sledile mažoretke in 
pihalna godba Društva godbenikov Odranci, Gomilički 
Degaši, Folklorna skupina Kulturnega društva Štefan 
Raj Turnišče, plesna skupina Bizonke iz Litije, pevci 
Kulturnega društva Anton Martin Slomšek Renkovci in 
ženska folklorna skupina Društva upokojencev Turnišče.

V šotoru na prireditvenem prostoru so se vrstili nastopi 
folklornih in glasbenih skupin: Duo Matej Band, Gitano 
Band, Duo M in Patrik Marič.

Ob lepem vremenu se je sejemski prostor hitro napolnil 
z mnogimi obiskovalci, ki so ob jedači in pijači, za 
katerega je poskrbelo Prostovoljno gasilsko društvo 
Turnišče, preživeli lep in prijeten nedeljski sejemski 
dan.

predsednice DU Turnišče Danice Kocet in ostalih članov 
domačega društva. Nadaljevali smo s prijateljskimi  
tekmami med povabljenimi DU iz Bakovcev in DU Bodonci 
– Brezovci - Zenkovci. Dogodek smo zaključili z druženjem 

in željo, da bi ta dejavnost živela dalje v vse večjem številu 
balinarjev.

Danica Kocet
predsednica DU Turnišče
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TRGATEV POTOMKE STARE TRTE IZ LENTA
Vinogradniško sadjarsko društvo Turnišče se je  v nedeljo, 
3. oktobra, s stojnico udeležilo Ferencovega senja. Na 
stojnici so obiskovalcem ponudili vina, ki so prispevali 
člani društva za poskušano.

V popoldanskem času smo v dogovoru z županom Borutom 
Horvatom in viničarjem Alojzom Rajom, ki skrbi in neguje 
trto pred občinsko zgradbo v Turnišču, opravili trgatev 
potomke najstarejše trte z Lenta. Trgatev sta opravila 
župan in viničar, prisotni pa so bili tudi ostali člani društva. 
Potomka stare trte z Lenta je tudi letos bogato obrodila: 
54 velikih grozdov, ki so tehtali 22 kg. Sladkorna stopnja 
je bila 68° Oe. Letošnji pridelek grozdja smo razdelili med 
prisotne na trgatvi.

Franc Bogar
predsednik Vinogradniško sadjarskega društva Turnišče

DOGODKI

Občinski Praznik

16. 11. 2021 
Otvoritev novih prostorov vrtca Turnišče

16. 11. 2021 med 16.00 in 19.00
Dan odprtih vrat novih prostorov vrtca in 

ogled razstave Štefana Barbariča

16. 11. 2021 do 25. 11. 2021
Razstava Štefana Barbariča v času odprtja knjižnice:
 v torek od 8. do 15. ure in v četrtek od 10. do 18. ure

19. 11. 2021 
Občan strelja  – SD Štefan Kovač Turnišče

21. 11. 2021 
Osrednja proslava ob občinskem prazniku

Spremljajoči dogodki

Informacije za Varaški list posredujte na tel.: (02) 572 22 24 ali na e-naslov: info@turnisce.si.
Izdajatelj: Občina Turnišče; Fotografije: Občina Turnišče, KPD Pedal, VSD Turnišče  Naklada 1000 izvodov; Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, 
prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno.


