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V sklopu projekta »Šport za vse generacije«, 
ki je bil delno financiran iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 
Evropa investira v podeželje, smo v 
minulem mesecu postavili Fitnes v naravi.

Fitnesa sta postavljena v Renkovcih ob 
nogometnem igrišču in v Gomilicah ob 
Vaško-gasilskem domu. V vsakem je 
postavljenih 5 naprav:

1. naprava za kardiovaskularno vadbo, pri
kateri uporabnik okrepi mišice nog in
poveča gibljivost spodnjega dela telesa,

2. naprava za krepitev trebušnih mišic,
3. naprava za krepitev moči stegenskih

mišic in medeničnega obroča,
4. naprava za krepitev mišic, rok, ramen,

prsi in hrbta,
5. naprava za izvajanje krepilnih in

stabilizacijskih vaj (1 drog in 1 drog s
krogi).
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Vinogradniško sadjarsko društvo Turnišče je v 
začetku meseca junija organiziralo prikaz zelenih 
del v sadovnjaku. Prikaz je bil izveden v sadovnjaku 
družine Gönc v Turnišču. Izvedel ga je Marko 
Kramer iz podjetja Metrob. Prisotnim je poleg 
pletja in redčenja pridelkov pokazal še škodljivce 
in opozoril na bolezni, ki se pojavljajo v teh slabih 
vremenskih pogojih, saj je v zadnjem času padla 
večja količina padavin. Predstavil je zaščito rastlin 
z fitofarmacevtskimi pripravki iz njihove ponudbe 
in gnojila. 
Ker je meseca marca odpadlo društveno 
ocenjevanje vina letnika 2019 smo za člane 
društva VSD Turnišče organizirali ocenjevanje vin, 
ki je bilo izvedeno 17. 6. 2020 v Čentibi. Tako smo 
se pridružili skupnemu ocenjevanju vin z Društvom 
vinogradnikov Čentiba, kjer je bilo skupaj zbranih 
140 vzorcev vina. Društvo VSD Turnišče je zbralo 
23 vzorcev, katere je ocenjevalna komisija pod 
vodstvom g. Ernesta Novaka iz KGZ M. Sobota 
ocenila in za 10 vzorcev dodelila zlate medalje, za 
10 vzorcev pa srebrne medalje. Najvišjo oceno je 
dobila družina Sep-Mujdrica za Sivi pinot 18,27, 
sledi jim družina Gjerkeš z Laškim rizlingom 18,23 
in družina Markoja z Rumenim muškatom z 18,20. 
Povprečna ocena vseh vin je bila 18,02.
Kot vsako leto so tudi letos člani društva VSD Turnišče odprli vrata svoje kleti in nas povabili, da jih obiščemo. 
Tako je 25. 6. 2020 potekal pohod po Dobrovniških goricah (Zgornje gorice in Martinov breg). Pohodnike 
so pričakali pri družinah Alojza Miholiča, Jurija Vrtariča, Horvat-Ščapa, Alojza Lebarja, Štefana Lebarja in 
Jožefa Horvata, kjer so jih bogato pogostili. Vreme je bilo pohodnikom naklonjeno. Pohoda se je udeležilo 40 
pohodnikov in članov društva.

CEHOVSKA TRADICIJA V OBČINI TURNIŠČE

Privilegirani trg Turnišče 
je bil eden izmed 
najpomembnejših trgov 
v Prekmurju že vse od 
poznega srednjega veka 
naprej. Turnišče je izstopalo v 
Prekmurju zaradi dodeljenih 
pravic do tedenskih 
nedeljskih sejmov, osebno 
svobodnega prebivalstva, 
lastnega nižjega sodstva 
ter izvoljenega sodnika; prav 
tako so bili prebivalci trga 
oproščeni tlake. Poseben 
status Turnišča je vplival 
na razvoj številnih obrti 

v kraju, te pa so imele močan vpliv na razvoj kraja in okolice. 
Najpomembnejše obrti so bile čevljarska, kovaška in krojaška, 
a niso bile edine. Ob že prej omenjenih obrteh so v trgu delovali 
tudi cehi mesarjev, tkalcev in krojačev madžarskih ljudskih oblačil. 
(Zapisala Saša Jerič. Več informacij najdete na www.turnisce.si).

V minulih mesecih smo v prostorih občinske uprave uredili vitrino 
svečnikov kovaškega, krojaškega in čevljarskega ceha.

(iz desne proti levi) Štefan Toplak Ceh mešter 
in član Ciril Režonja kovaškega ceha 

Pal Jože - Ceh mešter krojaškega ceha 

Alojz Vukan - Ceh mešter čevljarskega ceha 
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KRAJEVNA SKUPNOST GOMILICA
Svet se je znašel v res težki 
situaciji, ki je poskrbela, da smo se 
vsi skupaj malo ustavili. Vsekakor 
nam ni bilo lahko, ker smo navajeni 
druženja in prijateljevanja. Vendar 
je zdravje tisto, kar je v življenju 
res pomembno. Če se zamislimo, 
ugotovimo da ne potrebujemo 
nenehnega hitenja, nepotrebnega 
nakupovanja, obiskov in odvečnih 
besed … ker se tudi tako da lepo 
živeti.
V vasi Gomilica se je kljub 
koronavirusu uspel urediti fitnes na 
prostem, prav tako društvom in obiskovalcem omogočamo brezžično uporabo interneta (Wi-Fi). Prenovili smo 
notranjost Vaško-gasilskega doma; dom je v celoti prepleskan, odstranili smo del ometa, ki ga je načela vlaga, 
namestili nove zavese in zamenjali vrata, ki vodijo v kuhinjo. Mogoče ni slišati veliko, je pa dom res krasen in 
upam, da bo v zadovoljstvo našim vaščanom.
Rada bi se zahvalila vsem, ki so pomagali pri ureditvi notranjosti Vaško-gasilskega doma, še posebej se 
zahvaljujem Kolesarsko pohodniškemu društvu Pedal in članom sveta KS Gomilica. Člani KPD Pedal so na 
pomoč priskočili vedno, ko smo jih potrebovali. Prav tako so sami uredili nekatere stvari, ki se marsikomu zdijo 
malenkostne, vem pa, da je bilo vloženo veliko dela, časa in dobre volje. Še enkrat hvala!
Leto je še dolgo, družabnih dogodkov pa najverjetneje ne bomo mogli izvajati. Kdo ve, kaj nam bo prinesla 
prihodnost. V kolikor nam bodo finančna sredstva dopuščala, bomo z veseljem postorili še kakšno stvar, ki bo 
v zadovoljstvo vsem vaščanom. Pazite nase in vsi skupaj ostanimo zdravi.

Predsednica Krajevne skupnost Gomilica
Danijela Skledar

Kolesarsko pohodniško društvo 
Pedal Gomilica je dne 21. 6. 2020 
organiziralo kolesarjenje po 
Halasovi poti. Med potjo so se 
ustavili na grobu Danijela Halasa v 
Veliki Polani, kjer so prižgali svečo 
v njegov spomin. Po prekolesarjeni 
poti je sledilo krajše druženje ob 
lesketajočem ognju, ob katerem 
smo pekli kruh in klobase.

Studio televizija AS je 4. 7. 2020 povabila naše Gomiličke dégaše na 
prireditev (Do)živimo v Pomurju v Ljubljano. Našo občino in kulturo 
so mimoidočim na Pogačarjevem trgu  v Ljubljani na zanimiv način 
predstavili pevci, ki so se ob Ljubljanici pred množico mimoidočih 
predstavili s petjem in plesom, z domačimi prigrizki in s predstavitvenimi 
brošurami naše občine.
5. 7. 2020 je Kolesarski klub Varaški šujstri organiziral kolesarski dogodek 
Vsi na kolo za zdravo telo. Člani Kolesarskega pohodniškega društva
Pedal so jim ob Vaško-gasilskem domu v Gomilicah ponudili hladno
senco in kratko druženje z dobro voljo.
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ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno. 
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Informacije za Varaški list lahko posredujete na tel.: 02-572 22 24 ali na e-naslov: info@turnisce.si.

DOGAJANJA V MESECU AVGUSTU

DNEVNI CENTER ZA STAREJŠE V TURNIŠČU -  Za prijave in dodatne informacije o izvajanju programa dnevne-
ga varstva se lahko obrnete na socialno službo Doma starejših Rakičan, vsak delovni dan med 11. in 13. uro na 
tel. št. 02 532 16 30 ali preko e-naslova dom.rakican@siol.net. 

POMOČ NA DOMU V OBČINI TURNIŠČE  - Storitev pomoč na domu v občini Turnišče izvaja Dom starejših Len-
dava. Za vse informacije glede storitve se lahko obrnete na koordinatorko za pomoč na domu go. Darjo Varga, 
na tel. št.  059 253 167, 02 578 12 36 ali na e-naslov darja.varga@dslendava.si.

» Ponedeljek, 10. 8. 2020, od 8.00 do 11.30 – prostori Občine Turnišče; Krvodajalska akcija: Turnišče; 
organizator KORK Turnišče.

OBVESTILA


