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VETERANI - BRANILCI 
SAMOSTOJNOSTI
Letos mineva 30 let samostojnosti in suverenosti države 
Slovenije. Pot do samostojnosti ni bila lahka in enostavna, 
a je z našo odločnostjo, enotnostjo in predanostjo 
postala uresničljiva. Predvsem pa je naš oboroženi 
odpor prispeval bistveni del k uspešnemu zaključku 
procesa osamosvajanja. Vse to je zadosten razlog, da 
se vsesplošnemu praznovanju pridružimo tudi vojni 
veterani osamosvojitvene vojne za RS. Spomini na čas 
osamosvojitve so kljub 30 letom še vedno živi. Z njimi pa je 
že od nekdaj tako, da se nekdo spominja lepih trenutkov, 
drugi slabih. Takrat je bil pogum in bil je strah. Vsakega 
po malem. Bili so pravi junaki in tudi namišljeni, a bilo je 
veliko sloge, iskrenega tovarištva in enotnosti, kakršna je 
v naši zgodovini zelo redka. Naloga, ki so jo dobile enote 
teritorialne obrambe in milice na območju nekdanje 
občine Lendava, je bilo zavzetje karavl, zavarovanje 
mejnih prehodov in zavarovanje prehodov na reki Muri. 
Obrambo na območju reke Mure smo v teritorialni 
obrambi organizirali v skladu z izdelanimi načrti, 
imenovanimi KAMEN. V teh načrtih so bila opredeljena 
tako sredstva za oviranje kot enote zadolžene za 
branjenje teh ovir. Enote Jugoslovanske ljudske armade 
so že prvi dan vojne blokirale mejni prehod v Dolgi vasi. 
Postaji mejne milice so ukazali predajo mejnega prehoda. 
V tem času so enote teritorialne obrambe izvedle širšo 
blokado enot JLA. Prišlo je do pogajanj, ki pa so se 
končala 28. junija, ko so se ob izstreljenih opozorilnih 
strelih milice, pripadniki JLA predali. Tako je v karavlah 
v Lendavskih Goricah, Žitkovcih, Pincah in Kobilju ostalo 
manjše število pripadnikov JLA, ki so se predali enotam 
Teritorialne obrambe (TO) in milice. 29. junija 1991 po 
19. uri na območju nekdanje občine Lendava ni bilo več 
sovražnih enot. V dopoldanskem času 28. junija se je iz 
Čakovca proti Murskemu Središču bližala bojna skupina, 
sestavljena iz tankov in oklopnih transporterjev, ki je 
imela cilj zavzetje mejnega prehoda v Dolgi vasi. Zaradi 
ovir na mostu čez reko Muro (cisterne, napolnjene z 
gorivom) in odločnemu pogajanju starejšega vodnika 

NAGOVOR OB 30-LETNICI

Živka Staniča so svojo namero opustili in nadaljevali 
pot ob Muri proti Razkrižju. Enote TO in milice so v celoti  
izpolnile vse naloge, ki so jih dobile na začetku agresije. 
Ti možje so podoživljali vse strahove vojne. Vsak čas so 
lahko pričakovali tanke izza ovinka. Bili so pogumni, 
ni bilo malodušja, ni bilo pobegov. V vrstah TO je bilo 
čez 70 borcev iz območja današnje občine Turnišče. 
Vsem zahvala in priznanje. Tedanji pripadniki TO in 
milice smo danes veterani. Združeni smo v nepolitičnih 
organizacijah Združenje veteranov vojne za Slovenije 
(ZVVS) in policijskem združenju veteranov SEVER. Naš 
cilj je razvijanje domoljubnosti in zavesti o ljubezni in 
spoštovanju naše domovine. Kljub temu pa tudi mi člani, 
mogoče še bolj kot drugi, kritično ocenjujemo dogajanja v 
naši družbi. Vojni veterani ne pristajamo na prikrojevanje 
zgodovine. Ne pristajamo na sovražni govor, na blatenje 
posameznikov, na grožnje. Ne pristajamo na to, da bi si 
posameznik lastil zasluge za osamosvojitev. Zasluge za 
to ima slovenski narod. Zato vse te gospode pozivamo, 
da dovolijo in omogočijo slovenskemu narodu, da zaživi 
mirno in ustvarjalno življenje in ga ne obremenjujejo z 
njihovimi političnimi ali kakršnimi drugimi ambicijami. 
Kriza, prepiri političnih strank, ko bi morali biti enotni, 
nepripravljenost na kompromise, korupcija, tajkuni, 
to gotovo ni bil naš cilj v osamosvojitveni vojni. Kljub 
temu pa bi bilo dobro, da ohranimo optimizem. Samo 
z zaupanjem v lastne sile in enotnostjo v najbolj 
pomembnih zadevah bomo kot država napredovali. Vzor 
in dokaz za to je naša osamosvojitvena vojna.

Ob praznovanju 30-letnice osamosvojitve domovine 
Slovenije želim vsem občankam in občanom občine 
Turnišče prijetno praznovanje, občini Turnišče in 
Republiki Sloveniji pa razvoj in napredek na družbenem, 
socialnem in gospodarskem področju.

Predsednik OZVV Lendava
Ljubo Dražnik
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ASFALTIRANJE CEST MLAJI PO VASEH
V mesecu marcu je podjetje Asfalti Ptuj d.o.o. pričelo z 
gradbenimi deli za ureditev ceste pri cerkvi v Turnišču, 
pri »Malih grabah« v Turnišču in ureditev pločnika ob 
lokalni cesti LC 430021 v Nedelici, od hišne številke 152 
B, do avtobusnega postajališča. Zaradi okužb s COVID-19  
pri osebju gradbenih del, so se dela za krajše obdobje 
prekinila. Dokončanje cest in pločnika je bilo tem mesecu, 
z novo grobo in fino asfaltno podlago.

Vas Turnišče
1. maj smo letos slavili malo drugače, vendar vseeno boljše kot 
v lanskem letu. Mlaj so postavljali gasilci s pomočjo »varaških« 
rekrutov, z budnico so nas občinski muzikantje prebudili v 
prvomajsko jutro, na kresovanje bomo pa še počakali kakšno 
leto. Hvala vsem za sodelovanje in dobro voljo.

Sabina  Kocet - KS Turnišče

Vas Gomilica
V vasi Gomilica so mlaj postavljali rekruti in člani PGD 
Gomilica. Rekruti so ga okrasili, s skupnimi močmi pa jim ga 
je uspelo postaviti. Želimo si, da bi v vasi ohranjali tradicijo 
praznovanja ob praznikih, žal nam letos epidemiološke 
razmere tega niso dopuščale. Se pa veselimo drugega leta 
in upamo, da bomo praznik dela lahko obeležili tako, kot 
smo to počeli pred leti; s kresom, pajanjem kruha in ob 
prijetnih zvokih domačih muzikantov. 

Danijela Skledar - KS Gomilica
Vas Nedelica
V petek, 30. 04. 2021, se je v Nedelici pri Vaško-gasilskem 
domu nadaljevala vsakoletna tradicija postavitve mlaja pred 
praznikom dela in vseh delavcev. Člani Nogometnega društva 
Nedelica smo poskrbeli za vse potrebno, ter ob pomoči članov 
Krajevne skupnosti Nedelica, članov Gasilskega društva 
Nedelica in g. Denisa Gjerkeša, mlaj slavnostno postavili. 
Zahvala gre tudi občini Turnišče, ki je poskrbela za mlaj in g. 
Štefanu Gjerkešu, ki ga je dostavil k Vaško-gasilskemu domu. 

ND Nedelica

Vas Renkovci
Tradicionalno postavljanje mlaja se je zgodilo tudi v 
Renkovcih. Domači »rekruti«, letnika 2003, Štaus Patrik, 
Zadravec Anja, Pozderec Ana in Draškovič Anej, so 
poprijeli za delo in, ob manjši pomoči članov domačega 
prostovoljnega gasilskega društva, postavili mlaj.

Igor Flucher - KS Renkovci

POGLED NAZAJ
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OBNOVA MRLIŠKE VEŽICE V NEDELICI

POSTAVITEV NOVE AVTOBUSNE 
POSTAJE V RENKOVCIH

RAZSTAVA ROČNIH DEL USTVARJALK 
IN USTVARJALCEV OBČINE TURNIŠČE

Krajevna skupnost Nedelica je v drugi polovici aprila 
naročila obnovo zunanjosti mrliške vežice v Nedelici. 
Opravljena so bila pleskarska dela na steni in zaščitena 
so bila okna. To je bila prva tovrstna obnova zunanjih 
površin na mrliški vežici odkar je bila zgrajena. Ob 
naslednji obnovi bo prišla na vrsto tudi obnova 
dotrajanih oken zvonika. 

Predlog in idejo za postavitev nove avtobusne postaje  so 
podali Simon Horvat iz podjetja Paradajz, župan Borut 
Horvat in predsednik Krajevne skupnosti Renkovci, 
gospod Igor Flucher. Simon je prepričal vodstvo podjetja 
Paradajz in odločili so se, da investiramo v postavitev 
nove avtobusne postaje. Postaja je postavljena ob ulici 
proti gozdu in jo bodo vaški otroci lahko z veseljem 
uporabljali. 

Paradajz d.o.o. 
Direktor

Martin Žigo

Pri DU Turnišče smo se odločili za razstavo nekaterih ročnih 
del ustvarjalk in ustvarjalcev naše občine. Že kar nekaj časa 
nam kroji življenje koronavirus in ukrepi NIJZ za zajezitev 
epidemije. Nekateri naši občani so te dni preživljali zelo 
ustvarjalno. Odziv na razstavo nas je, organizatorje, presenetil. 

Razstava, ki je potekala od 14. do 17. maja, je bila pestra 
in bogata. Seznam sodelujočih je dolg. Pravzaprav smo 
bili žalostni, ko smo opazili, da je marsikateri ustvarjalec 
moral odnesti veliko svojih izdelkov domov pred začetkom 
razstave, ker enostavno ni bilo več prostora. Sam prostor 
pa je tudi narekoval in nekoliko omejeval možnosti načina 
postavitve razstave. Kljub vsemu je dvorana Polanščekove 
domačije prijetno zadihala.

Za ogled razstave si je po naši oceni vzelo čas veliko 
obiskovalcev. Odziv na razstavo nas je razveselil in to nam 
daje  potrditev o pravilni odločitvi. V Društvu upokojencev 
Turnišče že razmišljamo, da bi razstava postala tradicionalna. 
Na ta način smo se kot društvo vključili v projekt Ohranjanja 
kulturne dediščine, ki ga je pred dvema letoma že začela 
izvajati Občina Turnišče. To zajema projekt, ki še ni v celoti 
zaživel preprosto zaradi običajnih ovir na začetku vsake 
take poti, povrhu pa nam je tudi epidemija v prekrižala 
marsikatere načrte. Upamo, in vsak zase naj napravi to kar 
lahko, da se nam bo življenje vrnilo na prejšnji tir.

Rada bi se še zahvalila vsem, ki ste kakorkoli podprli ta 
dogodek, posebej še vodji ročnodelske sekcije pri DU 
Turnišče, ge. Doroteji Balažic.

Predsednica DU Turnišče
Danica Kocet
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DOGODKI

Informacije za Varaški list posredujte na tel.: (02) 572 22 24 ali na e-naslov: info@turnisce.si.
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prejme ga vsako gospodinjstvo.
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OBVESTILA

GRADBENA DELA NA POKOPALIŠČU V 
RENKOVCIH
Krajevna skupnost Renkovci obvešča vaščane, da se 
bodo začela  gradbena dela  na pokopališču v Renkovcih. 
Odstranile se bodo zelene površine med grobovi, ki se 
jih bo nadomestilo z nasutjem kamenja.

SLOVENSKA BAKLA
Do 23. julija, bo bakla obiskala vseh 212 občin v 
Sloveniji. Namen potovanja slovenske bakle po Sloveniji 
je ustvarjanje olimpijskega vzdušja pred začetkom 
olimpijskih iger, sodelovanje z vrhunskimi športniki, 
olimpijci in nosilci olimpijskih kolajn ter navsezadnje 
splošni slovenski javnosti omogočiti zbiranje pozitivne 
energije katero bodo naši športniki odnesli s seboj v deželo 
vzhajajočega sonca. Slovensko baklo bo po Sloveniji 
nosila in kraje ter vse udeležence in prisotno slovensko 
javnost povezovala izbrana nekdanja vrhunska športnica 
in nosilka zlate olimpijske kolajne, Urška Žolnir Jugovar. 
Na poti slovenske bakle se ji bodo pridružili tudi župani 
vseh sodelujočih slovenskih občin in izbrani nosilci bakle 
v posameznih krajih (mladi športniki, uspešni učenci, 
nadarjeni študentje, zaslužni občani, invalidi). 

• V soboto, 12. 6. 2021 – Večnamenski center Turnišče 
– Poletni namiznoteniški turnir; prijava možna do 
8. 6. na info@izziv-pomurje.si; organizator ŠD IZZIV 
Pomurje.

• V nedeljo, 20. 6. 2021 – Vaški dom Gomilica; Naj se 
čüje pesem; organizator Kolesarsko pohodniško 
društvo Pedal Gomilica; v kolikor bodo razmere 
dopuščale.

• V četrtek, 24. 6. 2021 – Vaški dom Nedelica; Prižig 
kresa; organizator Nogometno društvo Nedelica; v 
kolikor bodo razmere dopuščale

ČETRTEK, 24. 6. 2021; 
OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU 
DRŽAVNOSTI.

Hkrati pa želimo baklo na podlagi predlogov lokalnih 
skupnosti ponesti v nekatere skrite kotičke Slovenije, tako 
da upamo, da se bo bakla spustila na dno Slovenskega 
morja, da bo skočila s padalom, se peljala v rally vozilu in 
na splavu, zašla v kraško jamo in še kam.
Občino Turnišče bo Slovenska bakla obiskala 29. 6. 2021

OKS-ZSZ


