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cvetlico, lahko pa je sodelovala tudi pri srečelovu, ki so 
ga omogočili številni donatorji, za kar se jim najlepše 
zahvaljujemo. Manjkala pa ni niti dobra zabava, saj se je 
premierno predstavila skupina Potencial, ki jo sestavljajo 
naši občani – mladi nadobudni glasbeniki, za katere bomo 
še sigurno slišali.

Kulturno društvo Rdeči zvonček Nedelica

◉ GOMILICA
Meseca marca praznujemo ženske, zato smo v čast 
vsem ženam, dekletom in materam v soboto, 2. aprila 
2022, pripravili slavnostno prireditev ob dnevu žena in 
materinskem dnevu. Čas koronavirusa, ki je za nami, ni bil 
namenjen za praznovanja in raznovrstna druženja, zato 
so se žene iz naše vasi povabilu odzvale v velikem številu. 
V kulturnem programu so prav prisrčno nastopi otroci iz 
naše vasi; peli in deklamirali so pesmice, ki so se jih sami 
naučili in so bile namenjene mamicam. S prav posebnimi 
inštrumenti in izvirnim besedilom so večer popestrili 
že vsem dobro znani Gomilički degaši. Člani dramske 
skupine KD iz Lipe »Veseli vandrovci« pa so s skečem 
»Sošolki« poskrbeli za smeh in veliko dobre volje. Prisotne 
so se ob dobri hrani in prijetni glasbi prav lepo zabavale, 
ob odhodu pa smo jim podarili droben cvet.
Rada bi se zahvalila govornikom, vsem nastopajočim, 
članom KS Gomilica ter vsem, ki so pripomogli, da je 
prireditev ob dnevu žena v naši vasi bila dobro izpeljana in 
da se nam bo vtisnila v lep spomin. 

Predsednica KS Gomilica 
Danijela Skledar

◉ NEDELICA
Po dveh letih premora smo v gostilni Pri studencu v 
Nedelici ponovno počastili oba ženska praznika – dan 
žena in materinski dan. Organizacijo prireditve je prevzelo 
Kulturno društvo Rdeči zvonček Nedelica, njihovemu 
vabilu se je odzvalo 120 žensk. V kulturnem programu 
so se predstavili naši najmlajši in ljudski pevci. Zbrane 
sta nagovorila tudi župan, g. Borut Horvat, in predsednik 
KS Nedelica, g. Ivan Bukovec. Vsaka ženska je dobila 
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POGLED NAZAJ

PRIREDITVE OB DNEVU ŽENA V VSEH VASEH OBČINE

◉ TURNIŠČE
Zadnji dve leti nas je marsikaj presenetilo, kar nismo bili 
vajeni. Zato smo toliko bolj veseli, da smo praznovanje 
Dneva žena lahko končno izpeljali. V veliko zadovoljstvo 
nam je, da je odziv bil nepričakovano velik in upamo, da 
ste vsaj malo uživale in pozabile na vsakdanje skrbi.
Še enkrat hvala vam drage žene, dekleta, babice in 
prababice in vsem, ki ste na kakršenkoli način prispevali 
k dogodku.

                                                                       KS Turnišče
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Črenšovci. Na samem dogodku, ki je trajal dva dni, se je 
po grobi oceni zbralo blizu 1000 nogometnih privržencev, 
ki so si ogledali vragolije mlajših nadobudnežev in 
videli veliko lepih, uigranih akcij ter prelepih zadetkov. 
Uspešnost domačega kluba je bila več kot solidna, saj 
smo se v vsaki selekciji uvrstili med najboljše tri ekipe, 
v selekciji U11 je to uspelo kar obema ekipama. Celotno 
gledano pa so največ prvih mest osvojili igralci NŠ Aluvar 
Beltinci, za kar jim iskreno čestitamo.
S takimi dogodki spodbujamo, da se mladi v čim večjem 
številu pridružijo nogometnemu svetu in zdravemu 
načinu življenja. V teh časih je vsaka gibalna aktivnost še 
kako pomembna in sproščujoča.
Obenem vse zainteresirane otroke, ki si želijo pridobiti 
nogometnega znanja in se naučiti delati v skupini 
vabimo, da se nam pridružijo.

Trenerji NK Planika Turnišče

POHOD OB DNEVU ŽENA IN 
MATERINSKEM DNEVU 
Kolesarski klub Varaški šujstri je v nedeljo, 27. marca, ob 
dnevu žena in materinskem dnevu organiziral  tradicionalni 
pohod do Dobrovnika in Dobrovniških goric. Zbrali smo 
se na Polanščekovi domačiji in se po najbližji poljski poti 
napotili proti Dobrovniku v Dobrovniške gorice k zidanici 
Alojza in Bojana Lebar. Lepa sončna nedelja je privabila 
na pot nekaj čez štirideset pohodnikov, nekaj pa se jih je 
pripeljalo s kolesi in avtomobili. Vse ženske, udeleženke 
pohoda, so za darilo prejele leseni nageljček. Ob lepem 
druženju in prigrizkih, ki sta jih pripravili gostiteljici Marija 
in Silva Lebar, je čas še prehitro minil. Po daljšem postanku 
in počitku smo se odpravili po istih poteh nazaj v Turnišče.
V nedeljo, 8. maja, Varaški šujstri organiziramo tudi 
kolesarjenje do Copekovega mlina v Mali Polani. Peljali 
se bomo skozi Nedelico, po poljski poti ob desni strani 
avtoceste v Malo Polanski gozd in po gozdu do koče Lovske 
družine Polana, ki je v bližini Copekovega mlina. Tam bomo 
pripravili piknik in se družili do poznih popoldanskih ur. V 
Turnišče se bomo vrnili skozi Brezovico in Nedelico.

Kolesarrski klub Varaški šujstri

◉ RENKOVCI 
Po dveh letih brez druženja smo se v začetku aprila tudi 
v Renkovcih žene in dekleta z veseljem zbrale v Vaško 
gasilskem domu v Renkovcih, da bi skupaj obeležile 
svetovni dan žena in materinski dan.
Ni nas bilo veliko, ampak na koncu smo složno ugotovile, 
da je bila družba popolna. Ob jedači in pijači so nas cel 
večer zabavali Gaberski mantraši, ki so v vaški dom prinesli 
zven slovenskih, dalmatinskih in še kakšnih melodij. 
Nekaj pozdravnih in vzpodbudnih besed sta nam namenila 
tudi župan občine Borut Horvat in predsednik Krajevne 
skupnosti Igor Flucher. 
Občini Turnišče in Krajevni skupnosti Renkovci, ki sta nam 
to druženje omogočila, iskrena hvala.  
Bilo je popolno in neponovljivo.

Predsednica KD Anton Martin Slomšek
Renata Zadravec

KS Renkovci in KD Renkovci 

SPOMLADANSKI TURNIR PLANIKA 
TURNIŠČE 
Zadnji vikend v marcu, 26. in 27. marca, je Nogometni 
klub Turnišče pod okriljem mlajših selekcij NK Planika 
Turnišče izvedel nadaljevanje tradicije turnirjev, ki 
so v zgodovini potekali pod imenom Mlade zvezde v 
zimskih časih. Zaradi trenutnih razmer se je vodstvo 
mlajših selekcij odločilo za spremenjeno verzijo turnirja 
v spomladanskem času in ga preselilo iz telovadnice na 
nogometno igrišče z nogometašem poznano podlago. 
Tako se je 1. spomladanski turnir NK Planika Turnišče 
odigral na domačem igrišču v Turnišču. 
V dveh dneh je sodelovalo 24 ekip iz Pomurja, ki so se 
odzvale povabilu kluba. Sodelovalo je približno 240 otrok 
v selekcijah U7, U9, U11 in U13. Turnirja so se udeležili 
naslednji klubi: NK Planika Turnišče, NK Odranci, NŠ Mura, 
NŠ Aluvar Beltinci, NK Veržej, NK Polana in NK Bistrica - 
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NOGOMETNO DRUŠTVO RENKOVCI  
ND Renkovci je na rednem letnem občnem zboru sprejelo 
odločitev, da zaradi pomanjkanja igralcev, s katerimi 
se sooča že nekaj let, ne nastopa v okviru Medobčinske 
nogometne zveze Lendava (MNZ Lendava). Na podlagi 
povabila s strani Športne zveze Beltinci, za nastop v 
novoustanovljeni ligi Dolinsko v malem nogometu na 
travi, je bila sprejeta odločitev, da se vaščanom/občanom 
še naprej omogoči športno udejstvovanje. Tekmovanje v 
okviru novoustanovljene lige se je pričelo 22. 4. 2022. V 
njej tekmujejo: ND Renkovci, Gomilica, ŠD Trnje, Odranci, 
NK Zvezda Dolina, Meteor Melinci, KMN Beltinci, ŠD Bobri 
D. Bistrica in KMN Mladinec. 
V zimsko spomladanskem času smo opravili peskanje 
igrišča, za kar je bi bilo porabljeno 57 ton kremenčevega 
peska. Prav tako smo opravili niveliranje terena pred goli in 
zamenjali travno rušo, opravili spomladansko gnojenje in 
zamenjali prestrezne mreže za goli igrišča ter naročili nove 
gole za mali nogomet. Vrednost nabavljenega materiala, 
opreme in opravljenih storitev znaša dobrih 10 tisoč eur.
Nogometno igrišče na podlagi dogovora uporablja za 
vadbo tudi NŠ Mura. Hkrati obveščamo, da imajo vaščani/
občani po predhodnem dogovoru možnost uporabe 
prireditvenega prostora (terasa, kuhinja, sanitarije in 
zelenica).

ND Renkovci

• V torek, 10. 5. 2022, ob 9.00 - Polanščakova domačija - Regijsko tekmovanje v balinanju za moške ekipe; 
organizator DU Turnišče skupaj s PPZDU Murska Sobota.

• V petek, 13. 5. 2022 ob 16.00 - Polanščakova domačija - Otvoritev razstave ročnih del ustvarjalk in ustvarjalcev 
naše Občine in ustvarjalcev DU Beltinci; organizator DU Turnišče. Razstavljen bo tudi kvačkan grb naše občine, ki 
ga je izdelala ga. Terezija Sobočan iz Renkovcev. Razstavo  si boste lahko ogledali v soboto, 14. 05. in v nedeljo, 15. 
05. 2022, vsak dan od 8. do 18. ure.

• V soboto, 14. 5. 2022 ob 18.00- Pri Magdičevih grabah- po dveh letih ponovno pripravljamo Kres; organizator Klub 
Mladih Turnišče - sekcija ribičev. Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno.

• V soboto, 28. 5. 2022 – Igrišče pri Osnovi Šoli v Turnišču – Izbirno Gasilsko tekmovanje mladinskih, članskih in 
veteranskih desetin; GZ Turnišče in PGD Turnišče

DOGODKI

Izdajatelj: Občina Turnišče; Fotografije: Občina Turnišče, KD Rdeči zvonček Nedelica, NK Turnišče, ND Renkovci; 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.
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Začetek: do 9.00 v Gomilici z ogledom sobe Danijela  
Halasa v vaško gasilskem domu.  

Nadaljevanje poti v Nedelico in ogled Kovačeve domačije 
in Ancove galerije. Pot se nadaljuje v Turnišče, kjer bo 
ogled znamenitih fresk v stari cerkvi. Sledi vožnja do  
rastišča sibirske perunike in krajši sprehod po naravi. Pot 
se nadaljuje v Renkovce, kjer bo ogled Kupinarskega  
muzeja. Potovanje zaključujemo proti Turnišču. Tam bo 
ogled nadstreška kolesarskega kluba Varaški šujstri in 
Čevljarskega muzeja. 

Zaključek potovanja po občini bo na Polanščekovi  
domačiji z ogledam razstave in druženjem. 

V soboto, 14.5.2021 si boste lahko spet ogledali naravne in kulturne znamenitosti 
naše občine. Na pot se bomo podali s kolesi in se zapeljali od vasi do vasi.  

Program ogleda:  


