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Brezplačno ga prejmejo  
vsa gospodinjstva v občini Kungota.
Uredništvo si pridržuje pravico,  
da prispevke primerno priredi za tisk.
Fotografij in prispevkov ne vračamo.

Lansko leto je prineslo veliko spre-
memb in te so doletele tudi naše ob-
činske »cajtnge«. Marca je bila izdana 
še zadnja številka izpod rok prejšnje-
ga uredniškega odbora, nato pa se je 
pojavilo zatišje, v katerem se je poča-
si sestavljala nova oblika glasila. Že-
lja je bila ustvariti nekaj drugačnega 
in učinkovitega, hkrati pa preproste-
ga, informativnega in bralcu zanimi-
vega. Znašli smo se v situaciji, ko je 
bilo potrebno vse zgraditi nekako na 
novo, in takšni procesi potrebujejo 
svoj čas. Ni bilo enostavno, vseeno 
pa je bil ustvarjalni proces zelo za-
nimiv. Ideje nove ekipe so bile sveže 
in drzne. Lani decembra je tako izšel 
prvi Občinski glas v novi podobi. Kljub 
temu, da smo ves čas imeli podporo 
županje in občinske uprave, priznam, 
da me je bilo strah, kako bo novi glas-
nik sprejet. Saj veste, v naših krajih 
je včasih težko sprejeti kakšno spre-
membno, pa četudi je na boljše. Kot 
ste opazili, je bila nova oblika krajša 

od tega, kar smo bili vajeni. To je naš 
cilj tudi v prihodnje, saj ne želimo 
dolgoveziti z vsebinami, ki so lahko 
podane na krajši in učinkovitejši na-
čin. Izjema bo le vsaka prva številka 
v letu, ki bo daljša, namenjena pa bo 
pregledu lanskega leta in planom za 

tekoče leto. Sprememba je tudi ta, da 
bo glasilo izhajalo vsaka dva meseca 
in ne več na tri, kot smo bili vajeni do 

sedaj. S tem pridobimo na ažurnosti. 
Vsako tiskano izdajo glasila si boste 
lahko prebrali tudi v digitalni obliki, ki 
bo na voljo na občinski spletni strani. 

Na tem mestu bi se rad zahvalil vsem 
našim društvenim dopisnikom in 

vsem ostalim, ki tako ali drugače so-
delujejo pri ustvarjanju vsebin. Vem, 
da marsikdo ni preveč vesel, ko dobi 
naše sporočilo z željo po prispevku. 
Kljub vsemu je društvena dejavnost 
precej pomemben del dogajanja 
naše občine in do sedaj so naši dopi-
sovalci svoje naloge odlično opravili. 
Tudi v bodoče si želim kvalitetnega 
sodelovanja, saj je naš namen, da 
ste občani čim bolje informirani o do-
gajanju v naših krajih, tako s strani 
občinske uprave, kot s strani prebi-
valcev. Za konec naj povem, da smo 
ves čas v kreativnem procesu nasta-
janja tega glasila, saj se nenehno po-
javljajo nove ideje in ponuditi želimo 
le najboljše. Hvala za zaupanje.  

Občinski glas na novo

Želja je bila ustvariti nekaj drugačnega  
in učinkovitega, hkrati pa preprostega,  
informativnega in bralcu zanimivega. 

Marko Knehtl
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Prvo leto župovanja
Čas hitro teče in minilo je že dobro leto od 
zadnjih županskih volitev. Ob tej priložnosti 
smo o prvem letu županovanja spregovorili 
nekaj besed z gospo županjo Tamaro Šnofl. 

Gospa Tamara, za vami je prvo leto 
županovanja. Na kratko, kakšno 
leto je bilo to za vas, glede na to, da 
ste se znašli v novi vlogi?

Ocenjujem, da se je prvo leto glede 
na situacijo, v kakršni smo bili kot ob-
čina, in glede na slabo finančno sta-
nje, v katerem sem prevzela občino 
(s slabim milijonom evrov minusa), 
izteklo pozitivno in uspešno. Zagoto-
vo nismo mogli rešiti in postoriti vse-
ga, kar je bilo potrebno, vendar smo 
dokazali, da kljub realno manjšim 
finančnim sredstvom lahko naredi-
mo marsikaj dobrega. Z gotovostjo 
lahko rečem, da smo na dobri poti, 

da bomo v prihodnjih letih z delom 
za skupno dobro bistveno spreme-
nili kvaliteto življenja v naši občini. 
Predvsem pa me veseli, da so se v 
delo lokalne skupnosti aktivno pri-
čeli vključevati tudi mladi ter da so 
prepoznali, da so enako pomembni 
za razvoj naše skupnosti kot starej-
še generacije. Prvo leto zagotovo ni 
bilo lahko. Stabilizacija javnih financ 
je bila ključnega pomena za nadalj-

nji razvoj. Morda to ni opazno na prvi 
pogled, je pa izjemnega pomena pri 
zastavitvi ciljev in projektov v prihod-
nje. To nam je uspelo že v prvem letu, 
zato se še enkrat zahvaljujem občan-
kam in občanom za razumevanje in 
potrpežljivost, ki je v takih situacijah 
ključnega pomena. 

Kako doživljate funkcijo županje? 
Je tako, kot ste pričakovali, ali dru-
gače?

Biti na položaju županje zagotovo 
ni lahko, vendar sem se zavedala, v 
kaj se podajam, ko sem se odločila 
za kandidaturo. Ob tem moraš kdaj 

sprejeti tudi nevšečno odločitev in to 
sem ob izvolitvi tudi pričakovala. Tako 
smo morali občanom v določenih si-
tuacijah reči ne oz. jim povedati, da 
česa ni mogoče pričakovati s strani 
občine. Pa ne zato, ker ne bi želeli, 
ampak ker od mene nikoli ne boste 
slišali obljube, za katero vem, da je 
realno ne bi bilo mogoče izpolniti. 
Kredibilnost in poštenost je ključna 
vrlina dobrega župana. Pri vsaki od-

ločitvi, ki jo sprejmem, resnično gle-
dam na to, da je za večino občank in 
občanov najboljša. Želim si, da bi bili 
kot občina vzgled ostalim. Da doka-
žemo, da s skupnimi močmi zmore-
mo in lahko živimo tako, kot si želimo, 
torej zadovoljni, v slogi in v medseboj-
nem spoštovanju. 

Vam bo kakšen trenutek iz prvega 
leta županovanja ostal še posebej v 
spominu?

Zagotovo je to dan, ko mi je naša fi-
nančna služba povedala realne rezul-
tate zaključnega računa 2018 in s tem 
finančno sliko občine. Ni bilo lahko, 
minus iz 2018 je bil ogromen. Kar 25 
% rednega proračuna oz. slab milijon 
eurov. Ampak smo uspeli. To, kar se je 
zadnjih 12 let zdelo nemogoče, smo 
mi uspeli v enem letu z disciplino, vo-
ljo ter predvsem s tem, da smo realni 
in pošteni do občanov. Ne obljubljam, 
česar ne bom mogla izpolniti.

V tej številki Občinskega glasu je 
pregled dela občinske uprave v 
prejšnjem letu in načrti za letos. 
Zagotovo je veliko stvari, a če bi 
morali izpostaviti le eno, na kaj ste 
najbolj ponosni in zakaj?

Projektov v 2020 je res ogromno, 
pravzaprav je letošnji proračun s 
slabimi 6,5 milijoni evrov najvišji do 

Z gotovostjo lah-
ko rečem, da smo 
na dobri poti, da 
bomo v prihodn-
jih letih z delom 
za skupno dobro 
bistveno spre-
menili kvaliteto 
življenja v naši 
občini. 

Marko Knehtl

Občinska uprava
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sedaj. In vsak projekt je po svoje 
pomemben. Dobili bomo prvi park 
s tržnico v občini nasploh, Zg. Kun-
gota bo s tem pridobila pomemben 
kraj za druženje, t. i. center, dobili 
bomo prvi kolesarski park, asfalti-
ranje cest po celotni občini v skupni 
dolžini pribl. 12 km, obnovo centra 
Svečine (cestna infrastruktura, ploč-
nik in razsvetljava), drugo fazo sana-
cije plazu Ciringa do meje s sosednjo 
Avstrijo. S tem bomo končno dobili 
spodobno cesto preko glavne turi-
stične vpadnice v našo občino. Prav 
tako bomo pridobili projektno doku-
metacijo za most Gradiška II. in za 
novi Medgeneracijsko-športni center 
Sp. Kungota. V letošnjem letu želimo 
pričeti z reševanjem problematike 
mostov Fifolt in Hlebič v Juriju. Dela 
nam res ne more zmanjkati.

V letu 2019 sem najbolj ponosna na 
sanacijo ter stabilizacijo občinskih fi-
nanc, pri investicijah pa na prvo fazo 
sanacije plazu Ciringa. Stabilizacija 
financ je ključnega pomena za načr-
tovanje projektov in investicij; na prvo 
fazo sanacije plazu Ciringa pa zato, 
ker gre za reševanje ključne prome-
tne infrastrukture, pomembne za ra-
zvoj turizma v naši občini.

Lansko leto smo bili priča spre-
membam na različnih področjih. 
Spremembe so seveda potrebne za 
razvoj. Nas v letošnjem letu čakajo 
kakšne posebne spremembe?

Ključna sprememba je praznovanje 
enotnega in samo enega občinskega 
praznika, ki je 7. 6. Do sedaj je bil na-
mreč naš občinski praznik razdeljen 
na 4 dele glede na vaške skupnosti, 
sedaj bomo imeli samo en skupni 
občinski praznik. Smo ena občina in 
prav je, da obeležujemo en občinski 
praznik. 

Tako bomo imeli 5. 6. slavnostno 
prireditev v Zg. Kungoti s slavnostno 
akademijo, na kateri se bodo podelila 
tudi občinska priznanja. Slavnostna 
prireditev bo vsako leto v Zg. Kungoti 
kot središču občine. Naslednji dan, 
6. 6., bomo imeli zabavni program s 
koncertom, ki pa bo vsako leto pravi-
loma v drugi vaški skupnosti. Tako je 
v 4 letih vsaka vaška skupnost enkrat 
središče zabavnega dela dogajanja. 
S pobrateno občino Komen se dogo-
varjamo, da bi v letošnjem letu prvič 
pri nas izvedli komenski dan, kjer 
bi se Komenčani našim občanom 

predstavili na kulturnem, kulinarič-
nem in vinskem področju. Naslednje 
leto pa se bodo naši občani predsta-
vili v Komnu na njihovem občinskem 
prazniku v okviru t. i. kungoških dne-
vov na gradu Štanjel. To je tudi odlič-
na promocija za našo občino.

Posamezne prireditve se bodo v 
letošnjem letu izvedle kot novost, 
vsekakor pa bodo občanke in obča-
ni o tem pravočasno obveščeni. Idej 
je ogromno in za dobre stvari, ki so 
realno izvedljive, smo vedno odprti. 
Tako bomo letos prvič izvedli župa-
njin sprejem novorojenčkov, rojenih 
v letu 2019, ter v tednu starostnikov 
v mesecu oktobru (kot lansko leto) 
sprejem starostnikov nad 65 let. Kla-
sični ponovoletni županov sprejem 
pa se na primer ne bo več izvajal 
(tako kot se ni že v lanskem letu). Že-
lim si, da imajo občani nekaj od tega 
in ne samo povabljeni županovi go-
stje. Zato sem se odločila, da raje več 

Največji izziv je v dolgoročni rešitvi problematike cestne infrastrukture. 
Moramo se zavedati, da je imela občina Kungota ob nastopu mojega 
mandata 50 % vseh občinskih kategoriziranih cest še v gramozu. To je 
dobrih 70 kilometrov cest. A si predstavljate, kakšni stroški vzdrževanja 
so to? Vreča brez dna. Zato smo že v letu 2020 pristopili k sistemskemu 
reševanju te problematike tako, da se bodo ključni in najbolj problema-
tični cestni odseki postopoma vsako leto asfaltirali oz. zaščitili s protipra-
šno bitumensko zaščito. Vseh 70 kilometrov seveda ne bomo mogli rešiti 
v naslednjih 3 letih, ker bi za to potrebovali med 8 do 10 milijonov (naš 
redni proračun je 4 milijone evrov za vse postavke oz. pribl. 800.000 
evrov rednih investicij). Zagotovo pa lahko s srednjeročnimi plani bistve-
no izboljšamo situacijo.

Drug večji izziv je kanalizacija v Sp. Kungoti. Gre za projekt, kjer bo potrebno 
počakati na novo finančno perspektivo, saj se številni župani manjših 
občin soočamo z isto težavo. Posledično apeliramo na državo, da uredi 
možnost financiranja preko evropskih projektov tudi za izgradnjo čistilnih 
naprav pod 2000 PE. Projekt kanalizacija v Sp. Kungoti je z vsemi sprem-
ljajočimi deli, ki zadevajo celotno komunalno infrastrukturo, po že nare-
jenih ocenah vreden med 5 do 6 milijonov evrov. Z rednim investicijskim 
denarjem tega ne moremo izpeljati. Potrebno bo nekoliko strpnosti, da 
vidimo, kaj se bo zgodilo v prihodnjem letu na tem področju. 

KJE SO OZ. NA KATERIH 
PODROČJIH LEŽIJO  
NAJVEČJI IZZIVI?

To, kar se je 
zadnjih 12 let 
zdelo nemogoče, 
smo mi uspeli 
v enem letu z 
disciplino, voljo 
ter predvsem s 
tem, da smo real-
ni in pošteni do 
občanov.
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Spremljate nas lahko tudi tukaj:

/kungota.si

sredstev namenimo za praznovanje 
občinskega praznika. Tam se bodo 
lahko v okviru zabavnega programa 
poveselili vsi, ki bodo želeli. 

V letošnjem letu pripravljate tudi 
projekt za mlade, in sicer  Mladi za 
lepšo Kungoto. Za kaj točno gre?

Po moji oceni gre za enega boljših 
projektov in tudi novost v naši obči-
ni. Namen je, da se dijakom in štu-
dentom s stalnim prebivališčem v 
naši občini omogoči v času poletnih 
počitnic dijaško oz. študentsko delo 
v okviru občinske uprave oz. njene-
ga režijskega obrata. Tako se bodo 
mladi imeli možnost prijaviti na pod-
lagi javnega poziva, ki bo predvidoma 
objavljen konec maja oz. v začetku 
junija na spletni strani občine in na 
uradnem Facebook profilu. 

Bistvo projekta je, da se mladim 
omogoči počitniško delo in dodaten 
zaslužek v času poletnih počitnic, 
mladi pa lokalni skupnosti to vrne-
jo s svojim delom in prispevkom k 
olepšanju okolice. Na ta način se 
mlade aktivira, da si pridobijo do-
datne delovne izkušnje in navade, 
hkrati pa spremenijo odnos do lo-
kalne skupnosti oz. lažje razumejo 
dogajanja v občini. 

Je težko uvesti novost ali spremem-
bo? Kako jih občani sprejemamo in 
ali smo pripravljeni nanje?

Moram povedati, da povsem pri-
čakovano starejši težje sprejemajo 
spremembe kot mlajše in srednje 
generacije. Ko vidijo, da spremembe 
prinesejo pozitivni rezultat tam, kjer 
do sedaj tega niso bili vajeni, potem 
vendarle tudi oni to sprejmejo. Res 
je, da ne vsi, ampak prav je, da smo 
različni in tudi drugače misleči. 

Zagotovo je bilo pričakovati, da bodo 

z mojo izvolitvijo prišle spremembe 
in drugačne prioritete. Res pa je, da 
ne bi bila izvoljena, če si večina ne bi 
želela sprememb. 

V tem letu ste dobro spoznali kraj, 
občane in različne oblike dejavnosti 
v kraju. Kakšni občani smo? Dosti 
jamramo?

Zame ste seveda najboljši. Jamranja 
pa ni nič več in nič manj kot v pre-
ostalih občinah. Res je, da je župan 
v podeželskem okolju bistveno bolj 
vpet v lokalno dogajanje kot v večji 
(npr. mestni) občini. Vsekakor pa je 
prav, da se med seboj povezujemo 
in spoštujemo ter da se zavedamo, 

da smo vendarle ena občina. Bolj se 
bomo tega zavedali, močnejši bomo 
kot lokalna skupnost. Trudim se, da 
se določeni premiki delajo tudi v tej 
smeri.

Kaj bi za konec še želeli sporočiti 
našim občanom?

Želim si, da bodo ljudje tudi čez 20 
let imeli pozitivno mnenje o meni in 
da bodo prepoznali moje delo kot 
delo dobre županje, da bodo ponosni 
name, na moje delo in na svojo obči-
no Kungota. Če bom dosegla to, vem, 
da sem dobra županja!

Vsekakor pa je prav, da se med seboj  
povezujemo in spoštujemo ter da se  
zavedamo, da smo vendarle ena občina. 
Bolj se bomo tega zavedali, močnejši 
bomo kot lokalna skupnost.
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Prihodki in odhodki proračuna Občine 
Kungota (2017–2020) v EUR:

V tej številki Občinskega glasila smo se 
ukvarjali s proračunom. Naleteli smo na 
veliko nam tujih izrazov, ki jih je za razume-
vanje te teme dobro poznati. In globlje kot se 
spuščaš v proračun, več vprašanj se pojavi.

Da bo lažje tudi vam, smo se o pro-
računu pogovarjali z gospodom Jer-
nejem Senekovičem, magistrom 
mednarodnih in diplomatskih študij. 
Gospod Senekovič je v občinski upra-
vi zaposlen kot višji svetovalec planer 
–analitik. Med njegove naloge spada 
priprava proračuna, javnih razpisov, 
prijava na javne razpise, vodenje in-
vesticijskih projektov itd.  

Koliko znašajo prihodki in odhodki 
občinskega proračuna? 

Proračun Občine Kungota za leto 
2020 je izrazito investicijsko na-
ravnan navkljub vsem zakonskim 
obveznostim, ki jih je dolžna občina 
financirati, za investicije (zraven re-
dnega vzdrževanja) namenjamo kar 
3.389.950 EUR, kar znaša 52,1 % 
vseh odhodkov proračuna in kar je 
92 % več kot smo za investicije na-
menili v letu 2019 (1.764.180 EUR).

Kako občina pride do denarja? 

Zakon o financiranju občin ureja enak 
sistem financiranja za vse slovenske 
občine. Občine so upravičene do pri-
hodkov iz treh virov: lastni viri, trans-
ferni prihodki iz državnega proračuna 
in sredstva EU ter zadolževanje.

Lastni viri predstavljajo 54-odstotni 
delež realizirane dohodnine predpre-
teklega leta, nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča (NUSZ) in davek 
na premoženje, davek na vodna plo-
vila, davek na promet nepremičnin, 
davek na dediščine in darila, davek 
na dobitke od klasičnih iger na srečo 
in drugi davki, če je tako določeno s 
posebnim zakonom, ki davek ureja, 
okoljske dajatve. Občina ima vpliv na 
naslednje lastne vire: NUSZ, turistič-
na taksa, občinske takse, upravne 
takse in pristojbine, globe, prihodki 
od premoženja (najemnine, konce-

Prihodki v proračunu za leto 
2020 znašajo 5.205.286 EUR. 
Največji delež na prihodkovni 
strani predstavljajo davčni pri-
hodki, ki znašajo 3.498.137 
EUR, od teh prihodkov največji 
delež odpade na dohodnino, ki 
znaša 3.063.462 EUR. Povpreč-
nina (primerna poraba) se je v 
letu 2020 dvignila za 15,61 EUR 
in znaša 589,11 EUR na prebi-
valca občine Kungota.

Nedavčni prihodki znašajo 
494.160 EUR, kapitalski prihod-
ki (prodaja zemljišč in poslovnih 
prostorov) znašajo 100.000 
EUR, transferni prihodki (pre-
jeta sredstva iz državnega pro-
računa za investicije) znašajo 
1.109.989 EUR.

O proračunu  
naše občine
Domen Ledinek

Občinska uprava

2020

2019

2018

PRIHODKI ODHODKI VIR PODATKOV

PRORAČUN 2017 3.797.611 3.616.608 Zaključni račun 2017

PRORAČUN 2018 3.999.700 3.843.581 Zaključni račun 2018

PRORAČUN 2019 5.097.727 5.080.610 Rebalans proračuna 2019

PRORAČUN 2020 5.205.286 6.499.790 Proračun 2020
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Odhodki v proračunu za leto 
2020 znašajo 6.499.790 EUR 
in so za 27,9 % višji, kot so 
planirani odhodki v veljavnem 
proračunu za leto 2019. V splo-
šnem delu proračuna za tekoče 
odhodke (plače, blago, storitve, 
obresti in rezerve) namenja-
mo 1.578.830 EUR, za tekoče 
transferje (subvencije, prevozi, 
domovi za ostarele, vrtci, šole, 
zavarovanja brezposelnim ipd.) 
namenjamo 1.531.010 EUR 
in za investicijske odhodke 
3.389.950 EUR.

Občina Kungota se namerava v 
letu 2020 dolgoročno zadolžiti 
predvsem za asfaltiranje občin-
skih cest, vendar pa bodo pri-
hranki zaradi vzdrževanja cest 
precej višji, kot bodo znašale 
obresti za najem dolgoročnega 
kredita v višini 1.294.177 EUR.

2020

2019

2018

sijske dajatve), komunalni prispevek, 
prispevki in doplačila občanov za iz-
vajanje določenih programov, samo-
prispevek ter kapitalski prihodki in 
donacije.

Medtem ko so vsi drugi viri občin 
zbrani po ozemeljskem načelu, se do-
hodnina kot največji lastni vir občin 
deli po posebnem sistemu, ki temelji 
na solidarnosti med občinami. Merila 
za dodelitev prihodkov od dohodnine 
posamezni občini določa Zakon o fi-
nanciranju občin, delež dohodnine, 
ki pripada posamezni občini, pa se 
določi na podlagi izračuna primerne 
porabe občine.

Glede na velikost drugi najpo-
membnejši vir financiranja občinskih 
nalog je nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča. Podrobnejša 
ureditev plačevanja tega nadomesti-
la je urejena v občinskih odlokih.
Občine so samostojne pri financira-
nju tistih nalog, programov in pro-
jektov, ki jih avtonomno določajo s 
svojimi predpisi in odločitvami. Ne 
glede na to Zakon o financiranju ob-
čin zagotavlja tudi državne dotacije 
ter sredstva strukturne in kohezijske 
politike Evropske unije, za katere se 
morajo občine prijaviti s projekti na 
razpise, ki jih pripravijo ministrstva.

Kaj je povprečnina? Koliko znaša? 
Kaj je primerna poraba?
Občinam za izvajanje obveznih nalog 
zagotavljamo sredstva za financira-

nje na podlagi sistema primerne po-
rabe. S tem jim je omogočena večja 
finančna avtonomija tako pri prido-
bivanju teh sredstev, kot pri njihovi 
porabi. V izračunu primerne porabe 
občin oziroma zneska, ki pripada 
posamezni občini, upoštevamo stro-
ške tistih nalog, ki jih morajo občine 
opravljati na podlagi zakonskih pred-
pisov. Postopek izračuna se začne z 
izračunavanjem povprečnih stroškov 
na prebivalca (t. i. povprečnine). Me-
todologijo za izračun povprečnih stro-
škov za financiranje občinskih nalog 
določi vlada z uredbo. Ministrstvo za 
finance na podlagi podatkov iz pre-
teklih štirih let in novih ali ukinjenih 

nalog občin pripravi izračun ter ga 
z obrazložitvami pošlje reprezenta-
tivnim združenjem občin do 1. julija 
tekočega leta. Združenja sporočijo 
svoje mnenje o izračunu najpozneje 
do 1. septembra tekočega leta. Po 
prejemu mnenja reprezentativnih 
združenj začnemo postopek za dolo-
čitev višine povprečnine.
Povprečnina (primerna poraba) se je 
v letu 2020 dvignila za 15,61 EUR in 
znaša 589,11 EUR na prebivalca ob-
čine Kungota.

Na podlagi določene povprečnine se 
za vsako občino posebej izračuna 
znesek primerne porabe, ki je name-
njen za izvajanje obveznih nalog. Če 
54-odstotni delež vplačane dohodni-
ne v predpreteklem letu ne zadošča 
za financiranje primerne porabe ob-
čin, manjkajoča sredstva zagotovi dr-
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Občinska uprava

žava v obliki t. i. finančne izravnave iz 
državnega proračuna.

Koliko denarja bi dobila naša obči-
na, če bi nekdo zadel glavni dobitek 
na Eurojackpotu?

Pri klasični igri na srečo, kot so npr. 
Loto, Eurojackpot ali Prve stave, je 
zavezanec za plačilo davka dobitnik, 
plačnik davka pa je prireditelj kla-
sične igre na srečo s koncesijo za 
prirejanje klasične igre na srečo, ki 
od vsakega posameznega dobitka 
izračuna, odtegne in plača davek z 
davčnim odtegljajem, ki se šteje kot 
dokončen davek.
Davčna stopnja je 15 %. Davek se na-
kaže v proračun občine, v kateri ima 
dobitnik stalno prebivališče. 
Primer izračuna, če posameznik zada-
ne na lotu 1.000.000 EUR: Prireditelj 
igre odtegne davek: 1.000.000 EUR 
X 15 % = 150.000 EUR, ki se nakaže 
v proračun občine. Dobitnik prejme 
dobitek v višini 850.000 EUR. Žal se 
v občini Kungota do sedaj še nismo 
razveselili kakšnega večjega dobitka.

Kako se lahko občine zadolžijo? Za 
koliko se lahko zadolžijo? Pri kom 
se občine zadolžujejo?

Občine se lahko zadolžijo pri domačih 
bankah ali hranilnicah, ki imajo dovo-

ljenje Banke Slovenije za opravljanje 
bančnih storitev v skladu z zakonom, 
ki ureja bančništvo, in pri javnih skla-
dih, katerih dejavnost je dajanje poso-
jil, in sicer za izvrševanje občinskega 
proračuna v tekočem letu, za investi-
cije in upravljanje dolga občinskega 
proračuna. Občina, ki je vključena v 
sistem enotnega zakladniškega raču-
na države, se lahko v skladu s predpi-
si, ki urejajo to področje, zadolži tudi 
pri upravljavcu sredstev sistema eno-
tnega zakladniškega računa države. 
Za sofinanciranje investicij iz prora-
čuna EU se lahko zadolžijo največ do 
višine odobrenih sredstev in največ 
za obdobje do prejema teh sredstev.

Obseg zadolževanja občine za izvr-
ševanje občinskega proračuna v po-
sameznem proračunskem letu in za 
upravljanje dolga občinskega prora-
čuna se določi v odloku, s katerim se 
sprejme občinski proračun. V primeru 
neenakomernega pritekanja prejem-
kov se občina v posameznem prora-
čunskem letu lahko tudi likvidnostno 
zadolži (črpanje in odplačilo posojila 
morata biti izvedena v istem proračun-
skem letu), vendar največ do višine 5 
% vseh izdatkov zadnjega sprejetega 
proračuna. Občina je pri zadolževanju 
omejena z največjim obsegom možne-
ga zadolževanja, ki je določen z zako-
nom, ki ureja financiranje občin.

Občina se v tekočem proračunskem 
letu lahko zadolži, če odplačilo obve-
znosti iz naslova posojil (glavnice in 
obresti), finančnih najemov in bla-
govnih kreditov (obrokov) ter poten-
cialnih obveznosti iz naslova izdanih 
poroštev za izpolnitev obveznosti 
posrednih proračunskih uporabnikov 
in javnih podjetij, katerih ustanovite-
ljica je občina, v posameznem letu 
odplačila ne preseže 8 % realiziranih 
prihodkov iz bilance prihodkov in od-
hodkov občinskega proračuna v letu 
pred letom zadolževanja, zmanjša-
nih za prejete donacije, transferne 
prihodke iz državnega proračuna za 
investicije in prejeta sredstva iz pro-
računa Evropske unije ter prihodke 
režijskih obratov. To pomeni, da se 
lahko občina, ki ima 4 milijone EUR 
prihodkov v proračunu preteklega 
leta, zadolži za toliko, da glavnica in 
obresti ne presegajo 320.000 EUR 
letno, za kredit na 10 let bi to pome-
nilo 3,2 milijonov EUR dolgoročnega 
kredita.

Ali lahko občina bankrotira/gre 
v stečaj?

Obstaja kar nekaj slovenskih občin, 
ki imajo likvidnostne težave in blo-
kirane račune. Stečaj občine, kot ga 
poznamo v gospodarstvu, pri občinah 
ni možen.

Na področju turizma je razlika naj-
vidnejša. Občina za promocijo in ra-
zvoj turizma v letu 2020 namenja 
kar 61.920 EUR, kar je v primerjavi z 

lanskim letom (18.449 EUR) največje 
odstopanje, saj so se povečali transfer-
ji društvom, prav tako pa se za dobrih 
300 % več namenja za promocijo tu-

rizma naše občine (v letu 2019 8.000 
EUR, v letu 2020 pa kar 26.500 EUR). 
Turizem kot najpomembnejša in naj-
hitreje rastoča gospodarska panoga v 
globalnem smislu predstavlja pomem-
ben steber razvoja naše občine v pri-
hodnje. Kot kraj s toliko naravnimi le-
potami, odlično kulinariko, vrhunskimi 
vini, kolesarskimi potmi in prijaznimi 
ljudmi želi Občina Kungota s tem ukre-
pom poudariti njegovo pomembnost 
in spodbuditi razvoj turizma. 

Več denarja za kulturo,  
šport, turizem in gasilstvo
V proračunu Občine Kungota za leto 2020 je 
prav tako 30 % več sredstev v primerjavi z let-
om 2019, namenjenih za društva, ki delujejo na 
področjih kulture, športa, turizma in gasilstva. 
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REKONSTRUKCIJA 
CESTE SVEČINA– 
CIRINGA

ASFALTIRANJE 
CESTE PLINTOVEC

V letu 2019 smo asfaltirali problema-
tični del ceste na Plintovcu.

Pomembnejše investicije 
izvedene v letu 2019
V letu 2019 je Občina Kungota zaradi  
sanacij javnih financ in poplačila zapadlih 
neplačanih obveznosti iz leta 2018 imela  
na voljo slab milijon eurov manj, kot bi jih 
imela sicer, saj smo morali poplačati  
v breme proračuna za leto 2019 stare 
neplačane obveznosti iz leta 2018.

Kljub vsemu smo si prizadevali, da 
se je postorilo, kar se je glede na re-
alne finančne zmožnosti lahko. Tako 
smo že v letu 2019 rešili marsikatero  

težavo tako na področju cestne infra-
strukture, kot tudi na drugih nujno 
potrebnih področjih. 

Občinska uprava

Odsek Ciringa–državna meja (in sa-
nacija plazu Ciringa) je predel od kri-
žišča pri križu za odcep Mukenauer, 
mimo kmetije Pliberšek na vrh hriba 
v Ciringi. Dolžina posega je približno 
1.250 metrov. Glavna problematika 
je bila celovita odvodnja, kajti v ob-
močje ceste je prispevnega območja 
pribl. 43 hektarjev, kar pomeni, da ob 
močnejših padavinah obstoječi jarki 
niso bili sposobni odvesti takšne koli-
čine vode. Investicija je bila ocenjena 
na 682.313,19 EUR.

V začetku meseca maja 2018 se je pričela obnova lokalne ceste 
Bubno–Svečina (v dolžini 2,7 kilometra), ki se je zaključila konec 
leta 2019. Najprej so se izvajala spremljevalna dela, kot so grad-
nja opornega zidu in vodovodnega cevovoda ter priprava kanali-
zacije za optični kabel. Vzporedno se je obnovilo tudi dotrajano 
vodovodno omrežje Bubno–Svečina v izogib kasnejšemu prekopa-
vanju ceste v primeru loma vodovodnih cevi na tej trasi. Vrednost 
investicije je znašala 683.909,62 EUR.

REKONSTRUKCIJA  
CESTE BUBNO–SVEČINA
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ASFALTIRANJE CESTE JEDLOVNIK– 
GAMZE–RAT IN SANACIJA PLAZU GAMZE

SANACIJA IN  
POPRAVILO MOSTU 
WAJSOVA GRABA

ASFALTIRANJE DELA 
CESTE KOZJAK

KLIMATIZIRANJE MANSARDNIH PROSTOROV 
V PODRUŽNICI OŠ KUNGOTA V SP. KUNGOTI 
IN ODDELKA VRTCA V ZG. KUNGOTI 

Uredili in prenovili smo dotrajani 
most na cesti iz Zg. Kungote proti  
Juriju, odcep Wajsova graba.

 V letu 2019 smo pristopili tudi k ure-
ditvi problematičnega dela ceste na 
Kozjaku in ga asfaltirali. 

NAKUP OTROŠKIH 
IGRAL ZA OTROKE 
IZ SVEČINSKEGA 
VRTCA

Občina Kungota je skupaj s prispev-
ki staršev omogočila nakup novih 
otroških igral za otroke iz svečinskega 
vrtca. S skupnimi močmi smo izpolni-
li največjo željo naših najmlajših.

 Prenova odseka je potekala vzpored-
no s sanacijo plazu Gamse. Vrednost 
sanacije je znašala 334.265,30 EUR. 
V okviru investicije se je obnovila tudi 
občinska cesta, ki vodi do kmetije (v 

dolžini pribl. 600 metrov). Prav tako 
je bilo v asfaltni izvedbi urejenih do-
datnih 200 metrov ceste, povezava 
Jedlovnik–Rat–Čajžič, kjer je investi-
cija znašala 17.915,00 EUR z DDV.

Občina Kungota je v letu 2019 v ce-
loti financirala nakup in montažo kli-
matskih naprav v vseh mansardnih 
učilnicah podružnične šole v Sp. Kun-
goti ter v enem oddelku vrtca v Zg. 
Kungoti, ki je najbolj izpostavljen vro-

čini v poletnih mesecih. Na ta način 
smo omogočili normalne klimatske 
pogoje za delo v učilnicah, ki so za-
radi lege najbolj izpostavljene vročini. 
Skupna vrednost investicije je znaša-
la 5.734,00 EUR.

 Uredili in prenovili smo dotrajani most na cesti iz Zg. Kungote proti 
Juriju, in sicer na odcepu Dreisiebner.

SANACIJA MOSTU  
NA CESTI V SMERI ZG.  
KUNGOTA–JURIJ –  
ODCEP DREISIEBNER

Občinska uprava
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PLOČNIK SP. KUNGOTA–GRADIŠKA II

Zgradil se je nov pločnik 
v naselju Gradiška II, ki 
vodi od osnovne šole v 
Sp. Kungoti do mostu 
čez reko Pesnico in dalje 
do avtobusne postaje. 
Pločnik predstavlja 
varnejšo šolsko pot za 
otroke, ki obiskujejo po-
družnično osnovno šolo 
v Sp. Kungoti. 

V občini Kungota skrbimo za varnost otrok in dru-
gih udeležencev v prometu. V ta namen smo pri-
dobili sredstva za brezplačno uporabo prikazoval-
nika hitrosti v Sp. Kungoti. Prav tako smo dokupili 
in namestili še en prikazovalnik hitrosti za pove-
čanje varnosti v prometu v Zg. Kungoti in drugo 
prometno signalizacijo za umirjanje prometa na 
nevarnih odsekih. 

PRIKAZOVALNIK HITROSTI
IN DRUGA PROMETNA 
SIGNALIZACIJA

Občinska uprava

Proračun Občine Kungota za leto 2020 je 
izrazito investicijsko naravnan, navkljub vsem 
zakonskim obveznostim, ki jih je dolžna obči-
na financirati.

VAŠKI TRG S TRŽNICO
PLINTOVEC

Za investicije (zraven rednega vzdrže-
vanja) namenjamo kar 3.389.950 
EUR, kar znaša 52,1 % vseh odhod-
kov proračuna in kar je 92 % več kot 

smo za investicije namenili v letu 
2019 (1.764.180 EUR).
Odhodki v predlogu proračuna za leto 
2020 znašajo namreč 6.499.790 

EUR in so za 27,9 % višji, kot so plani-
rani odhodki v veljavnem proračunu 
za leto 2019. V splošnem delu pro-
računa za tekoče odhodke (plače, 
blago, storitve, obresti in rezerve) 
namenjamo 1.578.830 EUR, za te-
koče transferje (subvencije, prevozi, 
domovi za ostarele, vrtci, šole, zava-
rovanja brezposelnim ipd.) namenja-
mo 1.531.010 EUR in za investicijske 
odhodke 3.389.950 EUR.

Z vzpostavitvijo vaškega trga bomo 
uredili osrednji park v občini, kjer 
bomo lahko brez zapor ceste izvajali 
razne prireditve, uredili kmečko tržni-
co, prireditveni prostor za tematske 
tržnice in ostale prireditve, vključno z 
veselim decembrom. 

Vrednost investicije je v letu 2020 
ocenjena na 212.000 EUR. Predvide-
no je sofinanciranje v okviru razpisa 
Drugi javni poziv za izbor operacij iz 
sklada ESRR za uresničevanje ciljev 
Strategije lokalnega razvoja na ob-
močju MO Maribor in Občine Kungo-
ta v obdobju 2014–2020. 

Večje načrtovane 
investicije za leto 2020
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KOLO PARK ZG. KUNGOTA

Pri Osnovni šoli Kungota želimo nare-
diti Kolo park (t. i. pumptrack). S tem 
bomo skušali rešiti problem vožnje s 
kolesi po umetni travi na športnem 
igrišču. S Kolo parkom bomo pridobili:
 
• atraktiven in varen način rekrea-
cije, primeren za uporabnike vseh 
starosti.

• prostor, uporaben v vseh vremen-
skih razmerah, saj asfaltna površina 
omogoča varno vožnjo. 
• površino, primerno za vožnjo s ko-
lesi vseh vrst, poganjalci, skiroji, rol-
kami in rolerji.
• površino za izvajanje učenja spret-
nostne vožnje s kolesi in izvajanje 
športnih dejavnosti v okviru šolskih 

dejavnosti.
Vrednost investicije je ocenjena na 
80.000 EUR. Predvideno je sofinan-
ciranje v okviru razpisa Drugi javni 
poziv za izbor operacij iz sklada ESRR 
za uresničevanje ciljev Strategije 
lokalnega razvoja na območju MO 
Maribor in Občine Kungota v obdobju 
2014–2020. 

OBNOVA CESTE 
IN VODOVODA V 
CENTRU SVEČINE
V letu 2018 smo začeli z obnovo lo-
kalne ceste Bubno–Svečina, v letu 
2020 bomo nadaljevali z investicijo 
skozi center Svečine do gradu, v dol-
žini 780 metrov. V sklopu obnove ces-
te bomo uredili tudi pločnik, vodovod, 
fekalno in meteorno kanalizacijo, jav-
no razsvetljavo ter položili kanalizaci-
jo za optično omrežje. Vrednost inve-
sticije je ocenjena na 500.000 EUR.
V prihodnjih letih načrtujemo tudi 
ureditev ožjega dela trga v Svečini.

SANACIJA CESTE IN 
PLAZU CIRINGA, 2. 
FAZA
V letu 2020 planiramo sanacijo še 
drugega dela ceste in plazu Sveči-
na–Ciringa. Naročili bomo projektno 
dokumentacijo in oddali vlogo na Mi-
nistrstvo za okolje in prostor (MOP) 
za sofinanciranje druge faze sanacije 
ceste in plazu Ciringa. Ocenjena vred-
nost investicije je 790.000 EUR.

PROJEKTNA DO-
KUMENTACIJA ZA 
MOST GRADIŠKA 
II–SP. KUNGOTA, 
MOST HLEBIČ–JURIJ
V letu 2020 bomo pričeli s pridobi-
vanjem projektne dokumentacije za 
nov most, ki vodi v naselje Gradiška 
II. V ta namen imamo rezerviranih 
35.000 EUR. Nadalje imamo v letu 
2020 rezerviranih 5.000 EUR za 
projektno dokumentacijo mostu 
Hlebič v Juriju. 

REKONSTRUKCIJA 
CEVOVODA KOŠAKI–
POČEHOVA
Predlagani projekt obravnava za-
menjavo cevi tranzitnega vodovo-
dnega cevovoda na odseku Koša-
ki–Počehova. Vrednost investicije 
za Občino Kungota je 272.489 EUR, 
lastni sofinancerski delež občine je 
39.814 EUR, ostalo sofinancirata 
EU in RS.

MEDGENERACIJSKO–
ŠPORTNI CENTER SP. 
KUNGOTA
V letu 2020 bomo pričeli s pridobi-
vanjem projektne dokumentacije za 
nov Medgeneracijsko-športni center 
Sp. Kungota. V ta namen imamo re-
zerviranih 35.000 EUR v letu 2020 in 
15.000 EUR v letu 2021.

MOST FIFOLT-SP. 
KUNGOTA
V letu 2020 bomo pričeli z aktiv-
nostmi, ki zadevajo dokončno rešitev 
problematike mostu Fifolt.

MIKRODESTINACIJA  
SVEČINA–KOZJAK 
Z Mestno občino Maribor in partnerji 
se nameravamo lotiti projekta Vzpo-
stavitev trail parka Svečina–Kozjak. 
Gre za projekt EU. Sofinancerski de-
lež Občine Kungota v letu 2020 je 
13.520 EUR.

V letu 2020 ima Občina Kungota predvideno asfaltiranje in protiprašno zaščito najbolj proble-
matičnih cestnih odsekov v skupni dolžni pribl. 12 kilometrov in vrednosti pribl. 1.200.000 EUR. 
Potrebno se je zavedati, da ima občina Kungota ta trenutek še 70 kilometrov cest v gramozu, kar 
je 50 % vseh cest v občini. S to investicijo se bodo rešili najbolj problematični cestni odseki. V pri-
hodnjih letih se bodo na enak način postopoma reševali še nadaljnji problematični cestni odseki.

ASFALTIRANJE IN PROTIPRAŠNA ZAŠČITA 
OBČINSKIH CEST

Občinska uprava

12

O
B

Č
IN

SK
I G

LA
S



Občinska uprava

Dodatna skrb za občane

Zakonsko obvezujoče postavke

Občina v proračunskem letu 2020 načrtuje 
za 239.420 EUR odhodkov, ki so izven 
zakonsko obvezujočih okvirjev in predstavljajo 
dodatno skrb za občane ter dvigujejo 
kvaliteto življenja. Izmed vseh, ki zapadejo 
v to postavko, naj izpostavimo le naslednje:

V nadaljevanju izpostavljamo tista področja, 
za katera menimo, da glede na zanimanje 
občanov potrebujejo posebno pozornost.

Mladi za lepšo Kungoto
Na tej postavki namenjamo sredstva 
za počitniško delo dijakov in študen-
tov, ki bodo imeli v poletnih mesecih 
možnost poskrbeti za lepšo Kungo-
to (urejanje okolja) in si na ta način 
zaslužiti tudi kakšen evro. S počitni-
škim delom bi pričeli v poletnih me-
secih 2020. Objavljen bo javni poziv 
v začetku meseca junija 2020, na 
katerega se bodo lahko prijavili samo 
dijaki in študenti, ki so občani Občine 
Kungota, do zapolnitve mest. Namen 
tega projekta je, da se mladim omo-
goči počitniški zaslužek v zameno za 
njihov prispevek v lokalni skupnosti.

Popusti pri plačilu razli-
ke med ceno programov 
in plačili staršev v vrtcih
Na tej postavki občina zagotavlja 
dodatno subvencijo staršem, ki 
plačujejo samo 30 % cene, določe-
ne z odločbo, v času poletnih poči-
tnic. Ta subvencija velja samo za 
starše otrok, ki obiskujejo vrtce v 
naši občini. Na tej postavki imamo 
tudi sredstva, namenjena staršem 
(plačilo razlike), katerih otroci so 
vključeni v kombinirane oddelke, 
medtem ko bi lahko bili po starosti 
vključeni v oddelke drugega staro-

stnega obdobja, ki bi bili za starše 
cenejši. Občina je na ta način raci-
onalizirala poslovanje vrtca pri obli-
kovanju oddelkov primerljivo s sose-
dnjimi občinami.

Dodatni program – šola
Za izvedbo dodatnega programa 
v OŠ Kungota občina zagotavlja 
sredstva za naslednje delavce in 
naslednje programe, ki so izven za-
konsko obveznih okvirjev kot nad-
standard, in sicer:

• poučevanje nemškega jezika v 
deležu zaposlitve 0,0742 delavca,
• 0,35 deleža zaposlitve gospodinj-
ca za podružnično OŠ Svečina,
• 0,11 deleža zaposlitve kuharja na 
OŠ Kungota,
• 1,0 deleža zaposlitve pomočnice 
kuharice na OŠ Kungota,
• 2,0 deleža pomočnice kuharice 
na podružnični OŠ Sp. Kungota,
• 0,24 deleža zaposlitve hišnika,
• tečaj nemškega jezika za otroke 
1., 2. in 3. razreda. 

Vzgoja in izobraževanje
Občina Kungota v letu 2020 name-
nja kar 1.051.600 EUR za področje 
vzgoje in izobraževanja. V primerjavi 
z letoma 2018, ko je bilo namenje-
nih 833.809 EUR, in letom 2019, ko 
je bilo namenjenih 989.800 EUR, 
pomeni, da Občina Kungota v letu 
2020 namenja bistveno več sredstev 
za vzgojo in izobraževanje ter skrbi 
za naše najmlajše ter osnovnošolce. 

Socialno varstvo
Občina Kungota v letu 2020 name-

nja 362.320,00 EUR za področje 
socialnega varstva, kar je nekoliko 
manj kot v lanskem letu, saj smo v 
letu 2019 odplačevali še zapadle 
neplačane obveznosti iz leta 2018. 
V primerjavi z letom 2018 so se od-
hodki za socialno varstvo povečali 
za 5 odstotkov.

Družinski pomočnik
Občina financira stroške družin-
skega pomočnika osebi, ki skrbi 
za gibalno ovirano ali nepokretno 
osebo. Storitev ima pomembno 

vlogo pri ohranjanju kakovostnega 
življenja invalidnih oseb in predsta-
vlja alternativo upravičencem do 
institucionalnega varstva. Names-

to celodnevnega institucionalnega 
varstva upravičenec izbere družin-
skega pomočnika, ki mu nudi pomoč 
v domačem okolju. Občina Kungota 
za to namenja 48.000 EUR.

Občina financira 
stroške družinskega 
pomočnika osebi, 
ki skrbi za gibalno 
ovirano ali nep-
okretno osebo. 
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Kako je z gradnjo 
odprtega optičnega 
omrežja RUNE?

RuNe ali Rural 
Network (v prevodu 
podeželska mreža) je 

zasebna investicija, ki gradi optič-
ne priključke na območjih Slove-
nije, predvsem na podeželju. Gre 
za področja, kjer ni interesa dru-
gih operaterjev, in sem spada tudi 
naša občina. Projekt je leta 2016 
sprejela Vlada Republike Slovenije 
kot del Načrta razvoja širokopa-
sovnih omrežij.

Poudarjamo, da je projekt zaseb-
na investicija in je Občina Kungo-
ta z njim povezana le posredno v 
smislu potrjevanja projekta, obve-
ščanja javnosti, dajanja služnosti 
za potek trase, kjer je lastnik obči-

na in podobno. Za vsa morebitna 
vprašanja se obrnite na podjetje 
Eurocon d. o. o., ki je kot zasebni 
investitor edini pristojen za poda-
jo odgovorov (www.eurocon.si).

Ali se bo Plački 
stolp obnavljal? 

Obnova Plačkega stol-
pa na Plačkem vrhu 
je v srednjeročnem 

načrtu, v proračunu za leto 2020 
za to ni namenjenih sredstev. 
Pred obnovitvenimi deli samega 
stolpa je smiselno, da najprej 
uredimo cestno in komunalno 
infrastrukturo do lokacije, saj je 
trenutno v nezavidljivem stanju. 
Junija letos mineva natanko 20 
let od postavitve, zato načrtuje-
mo aktivnosti v počastitev ča-
stnega jubileja.

Občina odgovarja
V tej rubriki Občina Kungota odgovarja  
na največkrat postavljena vprašanja in  
komentarje občanov.

Prispevke je zbrala Maja Kolmanič.
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Pomoč na domu
Občina zagotavlja mrežo javne 
službe za osebno pomoč ter za 
pomoč družini na domu. Iz te 
postavke prispeva sredstva za 
delovanje in opravljanje nalog, 
ki obsegajo izboljšanje kakovo-
sti življenja upravičencev, biva-
nje upravičencev v domačem 
okolju, začasno oskrbo osebe, 
ki čaka na sprejem v zavod, 
omogočanje življenje izven 
zavoda invalidom ali osebam 
brez svojcev brez namestitve 
v zavod. Za to občina namenja 
100.000 EUR.

Regresiranje oskrbe  
v domovih
Stroški storitev v zavodih za 
osebe, kadar je upravičenec 
oziroma drug zavezanec delno 
ali v celoti oproščen plačila, se 
plačujejo iz občinskega prora-
čuna. 

Tukaj gre za domove upoko-
jencev ter splošne in posebne 
zavode, ki zagotavljajo domsko 
oskrbo. Občina Kungota za to 
namenja 180.000 EUR.

Občinska uprava

Vaša vprašanja v zvezi z občino Kungota sprejemamo na obcinskiglas@kungota.si.info



Občina Kungota sledi temeljnim evropskim smerni-
cam, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju, razu-
mevanju in sodelovanju. Večletno pobratenje z Občino 
Komen je do sedaj potekalo predvsem na področju 
gasilstva, sedaj pa sodelovanje širimo. Namen je iz-
menjava izkušenj, medsebojna pomoč ter izmenjava 
dobrih praks. V soboto, 26. 1. 2020, nas je obiskala 
delegacija iz pobratenega kraškega Komna. Vzposta-
vili smo stike in tkali vezi na področju šolstva, vinar-
stva, turizma, pohodništva, upokojenstva, mladine in 
glasbe. Dogovorili smo se, da jih bomo gostili na občin-
skem prazniku, kjer bodo predstavili kulturo, kulinari-
ko, glasbo in zgodovino Komna. Prav tako že potekajo 
pogovori med obema osnovnima šolama za sodelova-
nje na področju šolstva.

Gremo v Komen?

Občinski praznik občine Kungota
Sprejet je bil nov pravilnik o izvedbi občinskega praznika in prinaša naslednje novosti. Praznik Občine Kungota 
je 7. junija, to je na dan, ko je Andrej Perlach overil oporoko ter zapustil del svojega premoženje za ustanovitev 
štipendijskega sklada, da bi lahko študiral tudi »kak fant iz njegovih krajev«. Praznik se prične z osrednjo priredi-
tvijo s slavnostno akademijo, na kateri se podeljujejo priznanja Občine Kungota in s spremljevalno prireditvijo z 
zabavnim programom. Praznovanje spremljajo prireditve oz. dogodki, ki se organizirajo 7. junija oziroma ob koncu 
tedna, ki je najbližji temu datumu. Prireditve trajajo praviloma dva dni. Za izvedbo prireditve županja imenuje 
organizacijski odbor, ki ga sestavlja pet članov, pri čemer je en član imenovan v okviru občinske uprave, preostali 
štirje člani pa so praviloma iz vsake vaške skupnosti po en. Organizacijski odbor organizira osrednjo prireditev 
s slavnostno akademijo in kulturnim programom ter spremljevalno prireditev z zabavnim programom. Osrednja 
prireditev občinskega praznika s slavnostno akademijo se odvija v Zgornji Kungoti, kjer je tudi sedež občine, spre-
mljevalna prireditev z zabavnim programom pa se praviloma odvija vsako leto v drugi vaški skupnosti.

Zobozdravstvo 
spet v Kungoti!
Občinski svet Občine Kungota je v sredo, 29. 1. 2020, na 
10. redni seji sprejel sklep, da se za opravljanje javne službe 
izvajanja zobozdravstvene dejavnosti na območju občine Kun-
gota ne podeli koncesije storitve javnega zobozdravstvenega 
programa, temveč se izvajanje zobozdravstvene dejavnosti na 
tem območju izvaja v okviru mreže javne zdravstvene službe s 
strani Zdravstvenega zavoda dr. Adolfa Drolca Maribor, katere-
ga soustanoviteljica je Občina Kungota. Javni zavod dr. Adolfa 
Drolca Maribor ugotavlja, da v prvi polovici leta 2020 predvide-
vajo pričetek izvajanja zobozdravstvene dejavnosti, prav tako 
so že zagotovili, da so uvrstili izvajanje zobozdravstvene dejav-
nosti v Občini Kungota v letni program dela zavoda za 2020. 

Postavitev  
novih odbojnih  
varnostnih ograj
V občini Kungota smo na nevarnih odsekih postavili 
varnostne ograje in s tem povečali varnost naših kra-
janov v cestnem prometu na naslednjih lokacijah: 1. 
cesta Radečka graba–Pesnica–Stajan: 60 m, 2. ces-
ta Kozjak–grad Pahta–Urban: 64 m, 3. cesta Haličev 
drevored–Veliki Kozjak: 16 m, 4. cesta Gamze–Rat–
Čajžič: 16 m in 5. cesta Plintovec–Zgornja Kungota–
Marko Vogrinčič: 102 m.

Prispevke je zbrala Maja Kolmanič.

Občinska uprava
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Za kulturna društva koledarsko leto ni tako 
pomembno kot kulturna sezona, ki traja od 
začetka jeseni do konca pomladi. V Svečini, 
kjer kmetijstvo še vedno narekuje dela in 
dneve, pa je sezona še krajša. 

Kud Svečina je  
zazrt v prihodnost
M. R.

Kar pa prizadevnih članov ne moti, 
da ne bi pod streho svečinske dvora-
ne spravili še ene uspešne sezone. 
Mnoge prireditve, ki jih v sezoni dru-
štvo organizira na približno 14 dni, 
so že stalnica prav tako kot gledali-
ški abonma, letni koncerti in nastopi 
vseh sedmih društvenih sekcij. V lan-
ski kulturni sezoni je omembe vredna 
30-letnica Svečinskega noneta – vo-
kalnega ansambla, ki je v marsičem 
obeležil zadnjih nekaj desetletij orga-
niziranega petja v naših krajih. 
Ob domačih produkcijah pa se ved-
no bolj uveljavljajo gostovanja tujih 

ustvarjalcev in tudi domačih skupin 
izven Svečine. Krog gostov (folklo-
ristov, ljudskih pevcev in igralskih 
skupin) se je razširil že po vsej državi 
in na ta način se spletajo nepozabne 
in trdne vezi med kulturnimi ustvar-
jalci od blizu in daleč.
A zgolj program za ambiciozne kul-
turne delavce v Svečini ne bo dovolj. 
Kot je na januarskem občnem zboru 
napovedal predsednik društva Marko 
Radmilovič, se bo pozornost društva 
morala zazreti tudi na druga, ne samo 
kulturna področja. Z občino se društvo 
tako dogovarja za investicijski cikel, ki 

bi dvorano in kulturni dom prilagodil 
slovesu in dejavnosti društva ter spre-
mljanje predstav dvignil na primerno 
raven. Lepi in trpežni stoli so stari že 
30 let in uporabniki dvorane bi nujno 
potrebovali bolj mobilna in predvsem 
udobnejša sedišča.
V naslednjih letih je v nekaj fazah  
predvidena obnova premičnin in dvo-
rane. Društvo bo sodelovalo po svojih 
najboljših močeh, a brez pomoči ob-
čine ne bo šlo. Med gostovanji naši 
člani uživajo v novih ali obnovljenih 
kulturnih domovih po Sloveniji in to v 
okoljih, ki se niti približno ne morejo 
pohvaliti ne z obsegom ne s kvaliteto 
produkcije, kot jo ima KUD Svečina. 
Tako se več kot 100 članov društva 
nadeja, da bo v naslednjih letih njiho-
vo delo nagrajeno tudi z izboljšanjem 
pogojev, kajti le-ti bodo privabljali 
vedno nove in nove generacije, ne le 
Svečinčanov, da se zapišejo čudovite-
mu svetu ljubiteljske kulture.

ZŽivljenje v kraju



Društvo LOSI se od 
leta 2015 ukvarja
z organizacijo  
kulturnih, športnih,
turističnih in 
drugih prireditev 
v opuščenem  
kamnolomu  
Pruh na Ciringi.

1. maja v Svečini ne bo pokal samo karbid, 
ampak bosta svoj praznik obeleževala tudi 
fanta iz KUD Pilula »A Cure For Happiness«, 
Kristijan Matjašič in Matjaž Gert.

LOSI in PRUH

Na praznik dela na težkozvočen  
festival v naravi!

P. L.

Matjaž Gert

Prijatelja sta si ime v angleščini (op. 
p., slovenski prevod: zdravilo za srečo) 
izbrala kot izraz svoje drže. Občinstvu 
želita namreč ponuditi zdravo mero 
glasbe in kot končni cilj navajata vzga-
janje poslušalske kulture in ne vzpod-
bujanje k veseljačenju. Hkrati si pri-
zadevata predstaviti tako domače kot 
tuje glasbene skupine in širiti pozna-
vanje o njih z organiziranjem koncer-
tov, ki bi v poplavi siceršnjih glasbenih 
dogodkov, vnašali kulturno pestrost 
in raznolikost. Tako sta, recimo, lani v 
sklopu Festivala Lent gostila ljubljan-
ske art in elektro rokerje Apory (op.p., 
takrat še Apory Museum), novem-
bra pa nizozemski elektronski duo 
Hexenschuss skupaj z ljubljanskim 
glasbenim umetnikom Lifecutterjem, 
ki v živo predvaja težko elektroniko.
1. maja glasbena navdušenca v pri-

jetnem objemu narave zapuščenega 
kamnoloma Pruh prirejata svoj prvi 
glasbeni festival na odprtem – A 
Cure For Happiness Open Air Festival 
2020. Na njem bo nastopilo kar pet 
skupin, med njimi tudi prej omenjeni 
Apory. Slovenskemu štabu pa se bodo 
priključili tudi ljubljanski The Canyon 
Observer, verjetno najhrupnejši iz-
med peterice nastopajočih. Preostali 
trije prihajajo iz Italije in igrajo scar-
let, atmosferični in post doom metal: 
Messa, The Haunting Green ter John, 
The Void. Festivalsko dogajanje bo po-
pestrila italijanska vizualna umetnica 
Francesca Bonci z video projekcijami 
na skalno steno.

Več podrobnosti o festivalu in nasto-
pajočih lahko najdete na facebook 
strani dogodka ali pa sledite fantoma 

na njunem skupnem facebook profilu 
A Cure for Happiness. 

In kdo sta fanta? Matjaž od leta 2015 
sodeluje pri soustvarjanju glasbene-
ga programa na Radiu MARŠ. Rad 
raziskuje najnovejše glasbene izdaje 
in pogosto posodablja svojo zbirko 
vinilov, ki sega od nekonvencionalne-
ga rocka do različnih vrst ekstremne 
glasbe. Kristijan, mračni mladenič, 
ljubi hrupno in prezrto glasbo. Je glas-
benik in poznavalec dvoumnih filmov. 
Njegov cilj je seznaniti ljudi z glasbo, 
ki se večinoma ne znajde na lestvicah.
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Življenje v kraju

Prireditve organiziramo sami ali v so-
delovanju s partnerji. V letu 2019 smo 
posebaj ponosni na sodelovanje s Fe-
stivalom Lent, v okviru katerega smo s 
podporo Občine Kungota organizirali gle-
dališke, razstavne, glasbene in folklorne 
prireditve konec junija; na sodelovanje 
s festivalom Poezija in vino, v okviru 
katerega smo konec avgusta s podporo 
Občine Kungota, JSKD in TZS organizi-
rali četrti pesniški recital Stihi pod ste-
no; na fotografsko razstavo priznanega 
slovenskega fotografa Željka Stevanića 
konec avgusta; na projekcije dokumen-

tarnega filma Alejandra, ki smo jih ko-
nec septembra izvedli s podporo MOM, 
MZZ in MK v Argentini; ter na gledališko 
predstavo Tihe jaslice, ki jo s podporo 
Občine Kungota organiziramo konec de-
cembra. Te prireditve in partnerji so te-
melji, na katerih gradimo za prihodnost. 
V letu 2020 načrtujemo podobno število 
prireditev (okoli 20), s katerimi krepimo 
kulturno ponudbo in sodelovanje v Ob-
čini Kungota ter poglabljamo odnose 
s partnerji. Posebaj pozorni bodite na 
začetek maja, poletni solsticij, konec 
avgusta in konec decembra. Z vsemi 
vprašanji ali z željo po več informaci-
jah se obrnite na našo facebook stran 
(pruhcek), elektronski naslov (info@
pruh.si) ali spletno stran (www.pruh.si). 
Se srečamo na Pruhu.



Vinotour deluje v okviru društva Odriv za 
promocijo nordijske hoje v Svečini, a se je 
pred dvanajstimi leti začel razvijati pod okril-
jem TD Svečina, zato letos praznuje deset let 
od začetka prvih organiziranih pohodov pod 
imenom Vinotour.

Vinotour praznuje
Pika Radmilovič

V teh letih je obiskalo našo občino več 
kot 10.000 pohodnikov, ki se radi vra-
čajo na dogodke in uživajo v naši kuli-
narični ponudbi. V preteklem letu smo 

v njegovem okviru organizirali 50 do-
godkov. Čeprav nam je kar nekajkrat 
nagajalo vreme, je Svečino obiskalo 
več kot 1800 ljubiteljev pohodništva. 

Poleg pohodov smo organizirali tudi 
martinovanje z mladimi vini na vasi 
in peljali mlajše predstavnike vinarjev 
na vinsko promocijo na Nizozemsko. 
Najprej smo obiskali Groningen, kjer 
smo predstavljali naša vina ob večerji 
v klubu ljubiteljev belega vina, in nato 
še slovensko veleposlaništvo v Haagu, 
kjer so za diplomate organizirali marti-
novanje in nam ponudili priložnost, da 
smo lahko predstavili svečinska vina. 
Ob tej priložnosti nas je veleposlani-
ca ga. Sanja Štiglic povabila na pro-
fesionalni vinski sejem v Amsterdam 
januarja 2020, kjer je bila Slovenija 
gostujoča dežela, zato smo vabilo z 
veseljem sprejeli. Kljub naporni poti 
so bile izkušnje na Nizozemskem izje-
mne, saj smo navdušili z našimi sve-
žimi, aromatičnimi vini. Posebej so 
pohvalili visoko kvaliteto naših vin na 
profesionalnem vinskem sejmu, saj 
smo kot vinska destinacija nepozna-
ni in smo marsikaterega obiskovalca 
navdušili za obisk. Predstavljali smo 
tipična bela vina, in sicer Vino Kušter, 
VINO LEBER, Vinogradništvo Mukena-
uer, Vino in sadje KREN in Vino JARC. 
Presenetljivo je bilo, da smo kot vinska 
destinacija nepoznani tudi med kolegi 
Slovenci, ki so se prav tako predstav-
ljali, zato bo potrebno več energije 
vložiti v skupno promocijo in še bolj 
samozavestno nastopati na trgu.

ZŽivljenje v kraju
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Preostali Vinotour dogodki v 2020 Termin

Otvoritev jabolčne-sadne poti, Svečina Sobota,7.3. ob 10.00
Praznik pomladi – dan odprtih vrat vinskih kleti Svečine Sobota, 21.3. od 11.00–18.00
Jurijev pohod na Jurjevanju – start, cilj gostišče Vračko, Jurij Sobota, 25.4. ob 10.00
Pomladni pohod – start, cilj  Ratsch a.d.Weinstrasse Sobota, 9.5. ob 10.00
10 let VINOTOUR open air koncert: »Queen Real Tribute Band«, Ratsch a.d.W Sobota, 9.5. ob 18.00
Pohod ob občinskem prazniku, Zg.Kungota-Sp.Kungota Sobota, 6.6. ob 10.00
Jakobov pohod—Ratsch a.d.Weinstrasse Sobota, 25.7. ob 11.00
Pohod ob polni luni v spomin na Jasmin Petan Malahovsky, Svečina Sobota, 29.8. ob 19.00
Jesenski pohod – 39. Kmečki praznik v Svečini Sobota, 26.9. ob 10.00
HelloVINO čarovniški pohod, Svečina Sobota, 31.10. ob 10.00
Martinovanje v Svečini Sobota, 7.11. ob 15.00
Miklavžev sejem v gradu Svečina 6. - 7.12.
Pohod z baklami do Pruha – predstava Tihe jasli, Svečina Sobota, 19.12. ob 18.00



Svečinske jabolčne in sadne 
poti – sr(e)čno doživetje
Janja Viher

V okviru projekta FLAGSHIP PRO-
DUCTS, ki je sofinanciran s strani 
Evropske unije, Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, programa sode-
lovanja Interreg V-A Slovenija–Avstrija 
2014–2020 in Zavoda za inovativno-
st in podjetništvo (ZIP), v sodelovanju 
z avstrijskim partnerjem Tourismusre-
gionalverband Oststeiermark (TRVO) 
ter s slovenskimi in avstrijskimi no-
silci ponudbe razvijamo pilotno Sve-
činsko jabolčno in sadno pot Jabitour, 
katere glavna nosilca sta navihana 
pustolovka Metka in nagajivi škrat 
Jonatan, s tematskimi različicami, pri-
jaznimi za pohodnike (nordijsko hojo 
v sodelovanju z Vinotour), z učno-doži-
vljajskimi dodatki na poti za kolesarje 
in e-kolesarje (v sodelovanju z Wine-
Bike), geocaching z lovljenjem zak-
ladov ter s ponudbo za »vozičkanje«, 
torej najmlajše in za gibalno ovirane 
ciljne skupine in obiskovalce. V nada-
ljevanju leta se bomo razvijali tudi na 
izobraževalnih vsebinah s pomočjo 
učnih listov in razvoja aplikacije.

V promocijske in informativne name-
ne je ZIP izdelal ilustrirani turistični 
zemljevid, v sodelovanju s TRVO pa 
informativno tablo, ki je že postavlje-

na v središču Svečine. ZIP je skupaj 
s partnerji že pristopil k nadalje-
valnim aktivnostim projekta, 
ki bodo izvedene v zimskem 
času in bodo obiskovalcem 
na voljo spomladi,  ko bo v 
soboto, 7. 3. 2020, orga-
nizirano pilotno doživetje 
Svečinske jabolčne in 
sadne poti s predstavitvi-
jo atraktivnih tematskih 
različicah poti Jabitour, ki 
vas bodo vabile v Svečino 
vse leto.

Projekt sicer gradi na izje-
mnem pomenu strateškega 
in izvedbenega povezovanja 
turizma, kmetijstva, razvoja 
podeželja in gastronomije, ki je 
v projektu zastavljeno skozi ra-
zvoj vodilnih regijskih produktov in 
ustvarjanje trajnostnih učinkov po-
nudbene edinstvenosti in odličnosti 
brez meja, kar pomeni, da v projekt 
aktivno vključujemo tako slovenske 
kot tudi avstrijske partnerje in ključ-
ne deležnike.

Podajte se z Metko in škratom Jonata-
nom na zdravju prijazno potepanje po po-

teh Jabitour in tudi vi preizkusite sr(e)čno 
doživetje čarobne Svečinske jabolčne in 
sadne poti za majhne in velike otroke.

Za želeno sodelovanje, vprašanja in 
dodatne informacije smo vam z vese-
ljem na razpolago (Janja Viher, m: 031 
66 99 49, janja.viher@zipiie.eu.).
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PETEK, 17.4.2020 ob 19. uri Letni koncert Ljudskih pevcev Šentjurčanov 
z naslovom »Teče voda, teče«

PETEK, 24.4.2020  ob 18. uri Otvoritev razstave

SOBOTA, 25.4.2020  
ob 10. uri 5. Jurijev pohod 
ob 14. uri 20. Srečanje FRAJTONARJEV  

NEDELJA, 26.4.2020  
ob 10.30 uri slovesna SVETA MAŠA v farni cerkvi Sv. Jurija
ob 12. uri osrednja prireditev: kulturni program, blagoslovi
ob 13. uri Zabava z ansamblom Razigrani fantje

SOBOTA in NEDELJA, 25.4. in 26.4.2020
Ogled razstave, srečelov, pokušina vin

od 13. do 18. ure
od 11. do 18. ure

BLIŽA SE JURJEVANJE 2020
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Kungoška Pleh muzika

Kud Lipa

Peter Breznik

Marko Matjašič

Drage sokrajanke, dragi sokrajani, 
verjetno ni prebivalca Kungote (in tudi 
širše ne), ki ne bi poznal našega lokal-
nega odličnega glasbenega orkestra, 
imenovanega Kungoška Pleh Muzika, 
katerega aktivni član sem tudi sam. 
Orkester so leta 2015 ustanovili entu-
ziasti, prijatelji glasbe in odlični glas-
beniki ter mu nadeli avtohtono ime za 
takšen glasbeni žanr, tj. Kungoška Pleh 
Muzika (v nadaljevanju KPM). Umetni-
ško vodstvo je prevzel Sašo Najglič. 
Letos praznujemo že 5. obletnico delo-
vanja, na kar smo zelo ponosni.

Z veliko vloženega truda in prostega 
časa, z odličnim glasbenim znanjem in 
s popolno predanostjo je KPM postala 
in ostaja še naprej naša prepoznav-
na glasbena skupina in velik ponos 
Kungote. Izjemno odmevne nastope 
smo imeli v Mariboru: kot predskupi-
na dalmatinski klapi Intrade, pevcu 
Draženu Zečiću – vsakič pred nabito 

polno Dvorano Tabor, na Glasbeni in 
baletni šoli Antona Martina Slomška 
in tudi kot voditelji parade na Festiva-
lu Lent ter na številnih drugih priredi-
tvah. Ponosni smo predvsem na to, 
da nas pomembne in znane glasbene 
osebe, kot so ravnatelj GBŠ AMS mag. 
art. Aleš Marčič in svetovno znani sa-
ksofonist prof. Oto Vrhovnik, cenijo 
ter vabijo k sodelovanju. Pomembna 
vrednota KPM je tudi medgeneracijsko 
delovanje, saj združujemo člane vseh 
starostnih generacij – od osnovnošol-
cev do starostnikov. S svojim aktivnim 
udejstvovanjem promoviramo Kungoto 
in naše celotno širše turistično podro-
čje. Zelo odmevna sta bila oba sedaj 
že tradicionalna velikonočna koncerta 
v nabito polni športni dvorani OŠ Zgor-
nja Kungota. Za letošnji velikonočni 
koncert 2020 že tečejo intenzivne 
priprave. Verjamemo, da vas bomo 
tudi z novimi skladbami razveselili in 
da bo tudi ta koncert izjemen ter nepo-

zaben. Sodelovalo bo več znanih glas-
benih gostov različnih žanrov. Vstop-
nine ne bo (vse stroške krijemo člani 
KPM), vsekakor pa bomo zelo veseli 
prostovoljnih prispevkov.

 
Drage sokrajanke, dragi sokrajani, 
naj ta članek zveni tudi kot prisrčno 
vabilo na naš že TRETJI TRADICI-
ONALNI VELIKONOČNI GALA KON-
CERT 2020, ki bo v NEDELJO, 19. 
APRILA, OB 17.00 V ŠPORTNI DVO-
RANI OŠ ZGORNJA KUNGOTA. 

Veselimo se vašega obiska.

Kulturno-umetniško društvo LIPA Spo-
dnja Kungota smo prostovoljno združe-
nje ljudi, ki z ljubiteljskim delovanjem 
uresničujemo skupne cilje in interese 
v kulturnih in družabnih dejavnostih in 
s tem prispevamo k bogatenju kultur-
nega življenja v ožjem in širšem oko-
lju. Osnovni namen delovanja društva 
je razvijati, opravljati in spodbujati 
ljubiteljsko kulturno dejavnost s spod-
bujanjem kulturne ustvarjalnosti, s 
kulturno vzgojo in izobraževanjem, po-
sredovanjem in varovanjem kulturnih 
vrednot ter kulturne dediščine. 

Naš plan je:
• obujanje običajev ob veliki noči 
(žegnanje lesnih gob),
• ročna košnja s kosami,
• postavitev klopotca v vinogradu,

• trgatev s prešanjem in spravilo klopotca,
• krst mošta,
• miklavževanje.
 
V preteklem letu smo organizirali 
veliko dogodkov, npr.: 
• rez potomke Stare trte,
• blagoslov velikonočnega ognja z 
razstavo lesnih gob in razstavo na 
temo velike noči,
• prvomajski pohod na Plač,
• koncert Pesem mladosti,
• trgatev potomke Stare trte,
• krst moštva na martinovo,
• obdaritev otrok z darili na praznik 
sv. Miklavža,
• gledališka predstava Trije snežaki z 
obiskom Božička,
• naš največji dogodek – 11. Festival 
klopotec, ki je potekal od 26. 7. do 28. 7.:

 ■ Prireditev se je pričela v petek, 26. 7. 
2019, ob 18.00 s Kungoško plehmuzi-
ko, nato je sledila postavitev klopotcev 
s kulturnim programom. S svojim nasto-
pom nas je počastilo tudi več gostov. 
Sledil je ogled razstave z naslovom 150 
let prostovoljnega gasilstva v Sloveniji.  

■ V soboto popoldan, 27. 7. 2019, je 
potekala rokodelska razstava članov 
DU Sp. Kungota ter tekmovanje v ru-
skem kegljanju, ki je bilo izvedeno na 
kegljišču DU Sp. Kungota. 
 
■ Nedelja, 28. 7. 2019, se je začela s 
pohodom do kapelice sv. Antona v Gra-
diški, prav tako pa je bil še vedno mo-
žen ogled razstave 150 let prostovoljne-
ga gasilstva v Sloveniji ter rokodelske 
razstave članov DU Sp. Kungota.  

ORGANIZATORJI FESTIVALA KLOPOTEC SO BILI: Občina Kungota, KUD Lipa Sp. Kungota, PGD Sp. Kungota,  
DU Sp. Kungota, Kungoška plehmuzika, VS Sp. Kungota ter vrtec in šola iz Sp. Kungote. 



Junija smo v sodelovanju z Občino Kungota, 
KD Jože Kerenčič, OŠ Kungota in ostalimi 
društvi v skupnosti organizirali praznovanje 
občinskega praznika Cvetje pecivo 2019.
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Turistično društvo Zg. Kungota
Jože Krajnc

Dragi sokrajani,
čas hitro teče in nam zapušča lepe 
spomine na dogodke preteklega leta. 
Zakorakali smo že v leto 2020, zato 
menim, da je prav, da vas spomnimo, 
kako smo popestrili dogajanje v naši 
vaški skupnosti. S ponosom lahko po-
vem, da smo zastavljeni program dela 
turističnega društva v celoti izpolnili. 
Vse prireditve so bile dobro pripravlje-
ne in tudi obiskane. To nas zelo veseli 
in nam daje moč in voljo za delo, saj vi-
dimo, da občani radi sodelujejo in so-
ustvarjajo dogodke, ki so dobro spre-
jeti med obiskovalci. Pa naj vas malce 
spomnim na nekatere izmed njih. 

Leto 2019 smo pričeli s tržnico na 
temo pust. V sodelovanju s KD Jože 
Kerenčič in OŠ Zg. Kungota smo prip-
ravili pustno povorko, ki ji je sledilo 
pustno rajanje na tržnici. Na povorki 
je sodelovalo okoli 100 mask, katerim 
so se pridružili tudi kurenti in domači 
glasbeniki. Na stojnici smo pekli flan-
cate, krofe ter kuhali vino.

Nadaljevali smo z velikonočno razsta-
vo pirhov in iskanjem velikonočne pi-
sanke. Sledilo je praznovanje 1. maja, 
ko smo že tradicionalno organizirali 
prvomajski pohod in srečanje občanov 
na Plačkem vrhu. Pohod je bil organizi-
ran s KŠT Jurij ob Pesnici, DU Zg. Kun-
gota in TD Šentilj. Na Plačkem vrhu je 
vsakega pohodnika pričakalo okrepči-
lo in prijetno druženje z glasbeniki. 

Junija smo v sodelovanju z Občino 
Kungota, KD Jože Kerenčič, OŠ Kun-
gota in ostalimi društvi v skupnosti 
organizirali praznovanje občinske-
ga praznika Cvetje-pecivo 2019. V 
tem času so potekali športni turnirji, 
pripravili smo žarfest, na katerem se 
je peklo vse, kar ste si zaželeli, tudi 
odojek na klasični način. Tudi kole-
sarili smo po Kungoti. 16. junija smo 
organizirali razstavo cvetja in peciva, 
veselico z vaškimi igrami, srečelovom 
in zabavo z ansamblom Dinamika. 
Septembra smo izvedli Jesensko 
razglednico z razstavo buč, vampijado 
s Kungoško pleh muziko in novembra 
Martinovo tržnico.

Pod pokroviteljstvom Občine Kungota 
smo organizirali celotni program Vese-
lega decembra 2019. K sodelovanju 
smo povabili vsa kungoška društva, 
vinogradnike, gostince in vse, ki so 
želeli nastopiti ali sodelovati, in sicer 
so to učenci OŠ in vrtca Zg. Kungota 
z obema podružnicama, KUD Jože 
Kerenčič, PGD Zg. Kungota, PGD Sp. 
Kungota, Društvo 4a!, ki je poskrbelo 

za propagandni material, kungoške 
pevke, Kungoška pleh muzika, Glas-
bena šola Rošer, Haloški trio, Mladi 
Gamsi, Yesterday Band, veseli muzi-
kantki Maja in Jana iz Pesnice, pevec 
in gost iz Avstrije – Marjan Rus s svo-
jim bendom.

Ko smo vsi v občini stopili skupaj, 
so nastali trije čudoviti decembrski 
adventni vikendi. Bilo je polno lepih 
nastopov, koncertov in prijetnega 
druženja ob kuhanem vinu in božič-
nem čaju. Nekatere prireditve, kot 
so županjin slavnostni prižig lučk oz. 
otvoritev veselega decembra, Parkelj 
fest in pravljično srečanje z Miklavž-
em, so pritegnile obiskovalce s celot-

ne Štajerske in iz sosednje Avstrije. 
Posebej bi izpostavil domačo skupino 
parkljev, ki jih uspešno vodi Edi Ur-
bancl. Na Parkelj festu je sodelovalo 
53 parkljev, tudi parklji iz sosednje 
Avstrije. Zadnji dan prireditve je žal 
odpadel zaradi obilnega deževja, ko je 
bilo predvideno srečanje z Božičkom 
in nastop priznane skupine Malibu.
Da smo lahko vse prireditve v letu 
2019 dobro izpeljali, se posebej zah-

valjujem županji Tamari Šnofl in go-
spe Mojci Štrakl. Obe sta nam vedno 
pomagali sooblikovati in izpeljati na-
črtovane prireditve. Pohvalil bi tudi 
režijski obrat TD Zg. Kungota za vsa 
opravljena dela, pomembna za izpe-
ljavo uspešne prireditve. Hvala spon-
zorjem, donatorjem in vsem, ki nam 
pri prireditvah pomagajo. Hvala obi-
skovalcem, ki so jim prireditve name-
njene in se jih z veseljem udeležujejo.

Tudi v letošnjem letu bomo za vas z 
veseljem in še z večjo vnemo organi-
zirali prireditve, ki bodo popestrile živ-
ljenje v naši lepi Kungoti. V imenu TD 
Zg. Kungota vas vabim, da sodelujete 
in se udeležujete naših prireditev. 



Torej Kungoški detli so začeli kar z veliki-
mi koraki in upamo lahko, da bodo zmogli 
vse zadane načrte tudi izpeljati. Še ved-
no se bodo zbirali vsak četrtek na svojih 
delavnicah v Hiši vseh generacij.

Življenje v kraju
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Kungoški detli, ki so doslej delovali kot 
sekcija KD Jože Kerenčič Zg. Kungota, so se 
odločili, da stopijo na samostojno pot in se 
zato zahvaljujejo KD Jože Kerenčič Zg. Kungo-
ta, da so lahko pod njihovim okriljem us-
pešno opravljali svoje delo, saj so v tem času 
pripravili kar sedem zelo uspešnih razstav. 

Rezbarsko umetniško  
društvo Kungoški detli
Jožica Ferk

Zadnja je bila razstava jaslic, ki je 
bila na ogled od 23. 12. 2019 do 5. 
1. 2020. Na razstavi je bilo 55 jaslic 
in 40 slikarskih del na temo božične 
skrivnosti. Tokrat so razstavljale tudi 
župnije dekanije Jarenina in mnogi 
posamezni jasličarji, med njimi se-
veda tudi Kungoški detli. Razstavo, 
ki je bila v dvorani v Zg. Kungoti in 
je bila kljub dežju povsem polna obi-
skovalcev, je po lepem kulturnem 
programu, ki so ga izvedli pevci OŠ 
Kungota z zborovodkinjo gospo Mi-
leno Rataj in moderatorko gospo 
Vido Grušovnik blagoslovil nadškof 
metropolit Alojzij Cvikl. Ob pogledu v 
knjigo vtisov o razstavi lahko ugoto-
vimo, da je bila zelo dobro obiskana 
in polna lepih pohval. 

V petek, 29. 11. 2019, pa je bil v Hiši 
vseh generacij v Zg. Kungoti usta-
novni občni zbor, kjer so se zbrali 
rezbarji, kiparji in drugi umetniki. Ob 
prisotnosti gospe Sabrine Hudales, 
predsednice Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti občin Kungota, 
Pesnica in Šentilj, ter tajnice Zveze 
kulturnih organizacij omenjenih ob-
čin gospe Nine Butolen so izvedli 
Občni zbor, kjer so soglasno sprejeli 
statut in sklep, da ustanovijo samos-
tojno društvo z nazivom REZBARSKO 
UMETNIŠKO DRUŠTVO KUNGOŠKI 
DETLI. Za predsednika so izvoli-
li Dušana Knehtla iz Plintovca, za 
podpredsednika Jožeta Smrkolja iz 
Izlak, za tajnika Zorana Petroviča iz 
Bogojine in za blagajnika Braneta 
Mežnarja iz Sp. Vrtič. Občni zbor je 

izvolil tudi člane nadzornega odbora 
in častnega razsodišča. Društvo je 
začelo delovati s tem imenom 1. 1. 
2020, ko so začeli z vsemi uradnimi 
postopki za registracijo društva, kjer 
jim je bila v veliko pomoč tudi ZKO. 
Prav tako so na zboru sprejeli plan 

dela za leto 2020, iz katerega je raz-
vidno, da bodo tudi v tem letu pripra-
vili dve razstavi, izvedli DETEL FEST 
– druženje rezbarjev in slikarjev in 
še marsikaj. Torej Kungoški detli so 
začeli kar z velikimi koraki in upamo 
lahko, da bodo zmogli vse zadane 
načrte tudi izpeljati. 

Še vedno se bodo zbirali vsak četr-
tek na svojih delavnicah v Hiši vseh 
generacij, kjer jim že skoraj primanj-
kuje prostora, saj se število Detlov 
vedno veča. Želimo jim uspešno 
delo. Pravijo, da delajo z dušo, da 
razveselijo naše krajane. Zato hvala 
vsem, ki jih spodbujate in obiskujete 
njihove dejavnosti.   



Mikrofoni, slušalke, računalniki 
in druga oprema čakajo na nove 
mlade nadobudneže, ki bi upali  
vzpostaviti povezavo s spletom, 
sesti za mikrofone in prižgati rdečo 
luč, ki pravi: “Sedaj ste v živo.”

KAJ PA ŠE 
POČNEMO V 
NAŠEM DRUŠTVU? 
Ukvarjamo se z glasbo in igramo namizne 
družabne igre. Izpostavil bi še eno uspešno 
zgodbo. Naš klub Boardgamer.si je v svetu 
namiznih iger Kungoto postavil na zemljevid. 
Sodelujemo namreč z igralci po vsej Sloveni-
ji. Oblika in delovanje našega kluba sta se od 
začetka do danes precej spremenila, več o 
tem pa lahko najdete na spletni strani www.
boardgamer.si. Veseli smo, da se širimo. 
Zraven prostora za igranje iger v Hiši vseh 
generacij smo pred kratkim dobili še manjši 
prostor v Mariboru. In če bo šlo vse po sre-
či, bomo kmalu dobili prostor tudi v Ormožu. 
Zraven prostorov pa se je razširil tudi naš iz-
bor iger. Letos v Kungoti planiramo vsaj dva 
večja turnirja, in sicer v igri Blood red skies 
(bojevanje z letali iz časa druge svetovne voj-
ne) in v Warhammer Underworlds (bojevanje 
s kartami in figuricami v fantazijskem svetu 
Warhammerja). Da si boste vse skupaj laž-
je predstavljali, obiščite našo spletno stran. 
Na spletni strani so dogodki in kako do nas. 
Klub je namenjen mladim in starejšim. Zani-
mivo je, da smo člani kluba med mlajšimi v 
Sloveniji. Za konec torej lepo vabljeni k obu-
ditvi našega radia in pa seveda na kakšno 
družabno igro.

Življenje v kraju
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Kje je radio?
M. K.

Mineva tretje leto od nepozabnega Kreslinovega kon-
certa v Svečini in odkar smo se pri radiu Mala šola od-
ločili za premor. Improviziran studio, ki je nastal z veliko 
volje in s preprosto mladostniško domišlijo, še vedno 
stoji v Hiši vseh generacij in počiva. Ni še rekel zad-
nje besede. Mikrofoni, slušalke, računalniki in druga 
oprema čakajo na nove mlade nadobudneže, ki bi upali 
vzpostaviti povezavo s spletom, sesti za mikrofone in 
prižgati rdečo luč, ki pravi: “Sedaj ste v živo.” Velikokrat 
se obudijo lepi spomini na tiste čase, se obriše prah z 
naprav in se poigravajo misli, če bi vendarle še enkrat 
prižgali ta radio za dobre stare čase. Velikokrat tudi kdo 
vpraša, kdaj bo kakšna oddaja. Ljudje torej še niso po-
zabili na naše podvige. Misliti mi je dal tudi januarski 
obisk gostov iz Komna, ki so si z zanimanjem ogledovali 
Hišo vseh generacij. Ko so stopili v studio in poslušali o 
dogodivščinah z radia, so jih bila sama ušesa. Zanimive 

zgodbice, ki se končajo tako, da je na koncu večina mladih ustvar-
jalcev odšla študirat, dobila službo oz. preprosto odšla iz Kungote. 
In radio žal ne more delovati sam od sebe. Radio so bili mladi. 

In kaj sedaj? Da se radio ponovno vklopi, sta potrebna dva ali trije 
mladi uporniško naravnani sanjači. Kaj kmalu bodo za seboj po-
tegnili še nekaj vrstnikov in novo poglavje se lahko začne. Znanja 
o radiu ali nastopanju ni treba imeti, potrebna je le želja po malo 
drugačnem preživljanju prostega časa. Če se je ob branju tega 
komurkoli porodila kakšna ideja ali želja, naj nam piše na 
radiomalasola@gmail.com.



Življenje v kraju

24

O
B

Č
IN

SK
I G

LA
S

Začetki delovanja kmečkih žena segajo v 
osemdeseta leta prejšnjega stoletja, kjer so 
sodelovale pod okriljem Aktiva kmečkih žena.

Društvo kmečkih žena  
občine Kungota
Romana Jamšek in Nina Kojc

Z menjavo generacij je ob koncu de-
vetdesetih to delovanje zamrlo. Leta 
2000 se je aktiv preoblikoval v društvo. 
Kmečke žene smo združile svoje moči 
in na ustanovnem občnem zboru 22. 
marca 2001 ponovno obudile dejav-
nost kot Društvo kmečkih žena občine 
Kungota. Prva predsednica je bila Pe-
tra Leber. Sledile so ji Ivanka Jamnik, 
Rozalija Ozebek, Nataša Pliberšek in 

sedanja predsednica Romana Jamšek.
Glavna namena delovanja društva 
sta povezovanje kmečkih žena in pri-
zadevanje ustvariti ustrezno mesto 
kmečke žene v družbi. Velik pouda-

rek namenjamo izobraževanju članic, 
izmenjavi koristnih znanj in izkušenj 
ter njihovem prenosu na mlajšo ge-
neracijo. V želji po izpopolnjevanju 
vsako leto organiziramo več družab-
nih in kulturnih aktivnosti.
Lansko leto smo pričele s sestankom 
upravnega in nadzornega odbora, kjer 
smo si začrtale smernice in plan dela 
za celo leto. Temu je sledil občni zbor, 

na katerega smo povabile tudi župa-
njo, gospo Tamaro Šnofl, predstavnico 
Kmetijsko-gospodarske zbornice Slo-
venije – zavod Maribor, gospo Martino 
Gomzi, ter predstavnice sosednjih dru-

štev. Na ta način smo dobile tudi nekaj 
informacij o možnostih sodelovanja ter 
realizaciji in podpori pri začrtanih ciljih.
Praznovanje dneva žena je obogatila 
naša članica Alenka Leber Vračko in 
njena družina s predstavitvijo popo-
tovanja po Novi Zelandiji. Sledila je 
delavnica izdelovanja pirhov iz na-
ravnih materialov ter vezenje veliko-
nočnih voščilnic. S temi izdelki smo 
obogatile že tradicionalno razstavo 
pirhov v Zgornji Kungoti. Enega iz-
med jesenskih večerov smo si polep-
šale z izdelovanjem dekorativnih buč 
in jabolk.

Lansko leto smo namenile zeliščem. 
Na domačiji Pliberšek je bila pod men-
torstvom Miše Pušenjak izvedena de-
lavnica izdelave in zasaditve visokih 
gred. Obiskale smo Zeliščni vrt »Pri 
Jožici« v Jakobskem dolu, za katerim 
stoji gospa Jožica Šerbinek. Tam smo 
se seznanile z zelišči, spoznale smo 
pravilen način sušenja in iz predsta-
vljenih zelišč pripravile nekaj okusnih 
jedi in sladic. Zelišča so bila tudi osre-
dnja tema naše razstave v okviru 38. 
Kmečkega praznika v gradu v Svečini. 
Razstavile smo marmelade, tinkture, 
mazila, žganja, kuhane jedi, potice, 
namaze in napitke, s katerimi smo po-
gostile obiskovalce.

Pecivo je nepogrešljiv del vsakega 
praznovanja. Tako članice s sladkimi 
dobrotami dopolnjujemo ponudbo na 
jurjevanju v Juriju ob Pesnici ter Kmeč-
kem prazniku v Svečini. S pecivom 
smo obogatile pogostitev na prireditvi 
Športnik leta ter na srečanju rokodel-
cev Detel fest, pod okriljem Kungoških 
detlov v Zgornji Kungoti. Kot že nekaj 
let zapored smo tudi lani sodelovale 
na Jakobski kühli, tekmovanju v kuha-
nju kisle juhe v Jakobskem dolu, kjer 
svoje mojstrstvo pokaže članica Pol-
dika Leber. Članice pa se ne družimo 
samo ob delu. Junija smo se odpravile 
na ekskurzijo po Zagorju in Moslavini, 
kjer smo spoznavale krajino, življenjski 
utrip ljudi ob meji ter njihovo kulinariko.

Pecivo je nepogrešljiv del vsakega prazno-
vanja. Tako članice s sladkimi dobrotami do-
polnjujemo ponudbo na jurjevanju v Juriju 
ob Pesnici ter Kmečkem prazniku v Svečini.
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Svetovni dan kmetic, 15. oktober, smo obeležile s potepanjem po na-
šem glavnem mestu, kamor smo se odpravile z vlakom. V kavarni Dra-
ma nam je Manja Valdhuber za dobrodošlico pripravila zajtrk. Sledil je 
ogled tržnice in Ljubljanskega gradu ter prijeten klepet in degustacija 
vina v prodajalni ob Mesarskem mostu, ki deluje kot učna učilnica 
Kmetijske šole Grm. Naše brbončice pa je z izbranim kosilom razvajal 
Bernard Varga.

V preteklem letu smo bile tudi športno aktivne. V telovadnici v Svečini 
smo enkrat tedensko izvajale jogo, nekaj članic pa se je seznanilo z 
ruskim kegljanjem in se tudi udeležilo tekmovanja v Hiši vseh gene-
racij v okviru prireditve Cvetje in pecivo. Leto smo zaključile ob glasbi 
ter izbrani večerji na turistični kmetiji Jarc.

Tudi v letošnjem letu imamo veliko načrtov. Ob prijetnem druženju 
bomo izvedle velikonočno delavnico, delavnico peke sadnih sladic ter 
delavnico izdelave adventnih venčkov. Seznanile se bomo s prvo po-
močjo in temeljnimi postopki oživljanja. Odpravile se bomo na pohod 
po naši čudoviti občini, obiskale Roglo, v jesenskem času pa se bomo 
z vlakom popeljale na raziskovanje Celja. Osrednja tema letošnje 
razstave na Kmečkem prazniku v Svečini pa naj zaenkrat ostane še 
skrivnost. Zagotavljamo pa vam, da bo zanimiva in okusna. 

Naše društvo šteje 40 članic. Vsaka s svojo energijo, idejami in spret-
nimi rokami doprinese k delovanju društva. Na tem mestu vabimo 

ženske, ki bi rade v dobri družbi okrepile svoje 
ročne spretnosti, se naučile česa novega in z 
nami podelile kakšno izkušnjo in znanje, da se 
nam pridružijo. Saj veste, več glav več ve in več 
rok več naredi.

10. mednarodni mladinski  
turnir v badmintonu 
Kungota Donut Cup 2020 
Janez Stajnko

je predviden okoli 
16. ure. Pričakuje-
mo, da boste kraja-
ni občine izkoristili 
priložnost in uživali 
ob ogledu nape-
tih bojev mladih 
igralcev, kjer lahko 
veliko pričakujemo 

od našega najboljšega 
mladega člana, Marka 
Koroše, ki je kandidat za 
najvišje uvrstitve. Tudi de-
kleta nameravajo mešati 
štrene najboljšim tujim in 
domačim konkurentkam, 
zato bo gotovo napeto in 
zanimivo. Se vidimo!

Badminton klub Kungota 7. in 8. marca organizira tradicional-
ni, tokrat jubilejni, 10. mednarodni mladinski turnir v badmin-
tonu. Prireditev, na kateri običajno nastopa med 100 in 150 
otrok iz petih do šestih držav, se bo odvijala 7. in 8. marca 
2020 na dveh prizoriščih. V soboto in nedeljo bo tekmovanje 
potekalo na skupaj 13 igriščih v dvorani OŠ Kungota, v soboto 
pa bodo udeleženci v mlajših kategorijah igrali tudi v teniški 
hali. Polfinalne in finalne tekme v kategorijah do 11, do 13, do 
15 in do 17 let si lahko ogledate v dvorani OŠ Kungota v nede-
ljo od 10. ure naprej. Zaključek prireditve s podelitvijo medalj 

Badminton klub Kungota 7. in 8. 
marca organizira tradicionalni, 
tokrat jubilejni, 10. mednarodni 
mladinski turnir v badmintonu.
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Badminton klub Kungota  
uspešno nastopil na 63. članskem 
državnem prvenstvu

Jahalni klub KASCO Svečina

Janez Stajnko

Nataša Požar, Dr. Jernej Prišenk

V Mariboru je 1. in 2. febru-
arja 2020 v dvorani Lukna 
potekalo 63. državno prven-
stvo v badmintonu za člane 
in članice.
Badminton klub Kungota sta 
odlično zastopali naši članici 
Urška Polc, ki je osvojila tret-
je mesto v kategoriji ženskih 
posameznic, ter Tina Kodrič, 
ki je skupaj z Urško Polc prav 
tako osvojila bron v kategoriji 
ženskih dvojic. Klub so us-

pešno zastopali tudi mlajši 
tekmovalci, ki pa so zaenkrat 
nabirali pomembne izkušnje 
proti starejšim igralcem. 
Mark Koroša je moral priz-
nati premoč tretjemu nosilcu 
S. Mikliču, prav tako Andraž 
Pungartnik. 

Vsem, ki so se borili za bar-
ve in športno prepoznavnost 
našega kraja, seveda česti-
tamo!

Jahalni klub (JK) Kasco Svečina de-
luje že od leta 2007. Od takrat in vse 
do danes je aktivno širil svoje član-
stvo in nizal športne dosežke, kot so 
naslovi državnih prvakinj v posame-
zni in ekipni kategoriji, večje število 
posameznih zmag v preskakovanju 
zaprek in še bi lahko naštevali. Tre-
nutno klub šteje nekaj več kot 50 
članov. Ponujamo oskrbo konj, zače-
tne tečaje jahanja in možnost napre-
dovanja vse do tekmovalne skupine 
v preskakovanju zaprek s konji. 
V letu 2019 je JK Kasco Svečina na-
redil velike premike v smeri posodo-
bitve infrastrukture in promocijskih 
dejavnosti. Konec leta 2019 se je 

dokončal hlev za konje s kapaciteto 
8 novih bivalnih boksov, ki ustreza-
jo najzahtevnejšim etološkim stan-
dardom in standardom za dobrobit 
živali. Zanimanje za celovito oskrbo 
konj se je s tem dvignilo in kar nekaj 
novih strank in jahačev je pokazalo 
interes za pridružitev. Ne dvomimo, 
da bo takšne pozitivne prakse v pri-
hodnosti še več. 

JK Kasco Svečina je 29. 6. 2019 us-
pešno izpeljal turnir v preskakovanju 
zaprek s konji, kjer smo bili medijsko 
močno zastopani. Tekmovanja se je 
udeležilo nekaj več kot 70 konjev, kar 
pomeni, da smo lahko videli približno 
130 nastopov jahačev. Avgusta 2019 
smo na dan konjerejcev na medna-
rodnem kmetijsko-živilskem sejmu 
AGRA v Gornji Radgoni predstavili zna-
nje in izkušnje naših jahačev z enou-
rnim nastopom na sejmišču. Konec 
leta 2019, natančneje 26. 12. 2019, 
se je na prizorišču JK Kasco Svečina 
odvil blagoslov konj, ki se ga je udele-
žilo tudi večje število konj iz sosednjih 
občin. Skozi vse leto pa so se odvijale 
tudi druge športno-rekreacijske de-
javnosti, ki so povezovale tako jahače 
kluba kot druge občane Kungote. 

Podobno kot v preteklem letu tudi le-
tos v poletnih mesecih predvidevamo 
organizacijo tekmovanja v preskako-
vanju zaprek s konji in avgusta ude-
ležbo na sejmu AGRA. Upamo, da 
bomo tokrat na sejmu zastopani več 
dni zaporedoma. Konec leta 2020 
znova načrtujemo organizacijo tradi-
cionalnega blagoslova konj. Jahači JK 
Kasco Svečina se bodo tudi v priha-
jajoči tekmovalni sezoni udeleževali 
tekmovanj v Sloveniji in v nekaterih 
sosednjih državah. Prepričani smo, 
da bodo z doseženimi rezultati v po-
nos klubu in s tem krepili njegovo ime.

Poleg vseh naštetih aktivnostih pa JK 
Kasco Svečina tudi v tem letu predvi-
deva tesno sodelovanje z Univerzo v 
Mariboru, Fakulteto za kmetijstvo in bi-
osistemske vede ter Inštitutom za eko-
nomiko in tehnologije športne konjere-
je v smislu praktičnega usposabljanja 
študentov in razvoja raziskovalnega 
dela študentov v okviru diplomskih in 
magistrskih del. Vljudno vas vabimo, 
da postanete član JK Kasco Svečina in 
se pridružite vsem ljubiteljem konjev 
in narave. Za vse dodatne informacije 
smo vam na voljo na telefonski številki 
040 818 992 (ga. Nataša Požar).
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Strelsko društvo Svečina
Peter Golob

V prejšnji številki glasila smo se na 
kratko predstavili, sedaj pa še nekaj 
besed o našem delovanju. Tekmovalnih 
uspehov je veliko, zato je težko izposta-
viti najboljše. Z zračnim orožjem ima-
mo na regijskem nivoju vsako leto več 
posameznih in ekipnih uvrstitev med 
prve tri. S serijsko zračno puško smo 
na državnem nivoju ekipno in posame-

zno v konkurenci veteranov že več let 
v samem vrhu. Z zračno pištolo smo 
uspešni v II. državni ligi z vsakoletnim 
kvalificiranjem za I. državno ligo, kamor 
pa zaradi premalo pomladka v ozadju 
niti ne želimo. V zadnjih petih letih smo 
pričeli trenirati in tekmovati tudi s pišto-
lo na 25 metrov, uspeh pa ni izostal niti 
na ekipnem državnem prvenstvu. 

Naši člani so aktivni tudi kot strokov-
ni delavci – sodniki. V društvu ima-
mo pet sodnikov, od tega dva med-
narodna sodnika za puško in pištolo 
ter puško šibrenico ter tri državne 
sodnike. Med drugim so bili aktivni 
na obeh evropskih prvenstvih, izve-
denih v Mariboru, sodelovali pa so 
tudi na raznih mednarodnih tekmo-
vanjih, svetovnem pokalu in finalu 
svetovnega pokala. 

Organizacijska aktivnost naših čla-
nov se je pokazala že v letu 2015, 

Strelsko društvo Trap Kungota obstaja 
od decembra 2014 in šteje 12 članov.  
Na začetku smo se udeleževali bolj lovskih 
tekem, a želeli smo postati vse boljši in to 
nam je z veliko treninga tudi uspelo.

Strelsko društvo Trap Kungota 
Iztok Topolovec

Počasi smo se razdelili na strelce, ki 
streljajo lovske tekme, in na tiste, ki 
so začeli streljati olimpijski trap, tj. 
streljanje glinastih golobov. Glinasta 
tarča z golobi v resnici nima poseb-
ne zveze, meri 110 milimetrov, težka 
je 105 gramov in visoka največ šest 
milimetrov.

Leta 2017 se je v naše društvo včla-
nila 14-letna Tea Topolovec. Pod vod-
stvom očeta Iztoka Topolovca, ki je 
prevzel vlogo njenega trenerja, se je 
začela učiti streljati olimpijski trap. 

Po samo nekaj mesecih je že dosega-
la dobre rezultate, zato jo je oče začel 
voziti na Hrvaško, kjer je trenirala z 
olimpijskim prvakom Giovannijem 
Cernogorazom, ki je v njej prepoznal 
velik strelski talent.

Tea je leta 2018 začela streljati v 
mladinski ligi, kjer je osvojila 2. mes-
to. Udeležila se je evropskega prven-
stva v Avstriji in nato mladinskega 
pokala v Italiji, kjer je dosegla odlično 
7. mesto. Poleg olimpijskega trapa 
streljamo tudi univerzalni trap, kjer 

se je Tea uvrstila v dvajseterico naj-
boljših v Evropi, in nato na svetovnem 
prvenstvu v Franciji dosegla odlično 
15. mesto.

Iztok Topolovec je leta 2018 dosegel 
3. mesto na prvenstvu v dvojnem 
trapu. Leta 2019 je v univerzalnem 
trapu dosegel 1. mesto v Italiji, na dr-
žavnem prvenstvu pa 3. mesto. 

Leta 2019 je naš tekmovalec Ma-
tjaž Lepen postal državni prvak v 
olimpijskem trapu. Tea Topolovec, 
Iztok Topolovec in Matjaž Lepen so 
tudi člani slovenske  reprezentance. 
Brata Marhold pa sta v samem vrhu 
med lovskimi strelci. Andrej in Dani-
lo sta namreč ves čas na stopničkah 
na tekmah, ki se jih udeležita. Naše 
uspehe si lahko ogledate na spletnih 
straneh Strelske zveze Slovenije in 
Lovske zveze Slovenije.
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ko smo od Strelske zveze Sloveni-
je pridobili pooblastilo za izvedbo 
dveh državnih prvenstev. Uspešno 
izvedeno tekmovanje na najetem 
strelišču (50 metrov in 25 metrov) v 
Strelskem centru Gaj – Pragersko je 
bil povod, da nam je bila nato vsako 
leto od takrat zaupana izvedba dveh 
državnih prvenstev ter treh do štirih 
državnih tekmovanj.

Za angažiranost v strelskem športu 
in štiri desetletja delovanja je Strel-
ska zveza Slovenije društvu podelila 
zlato plaketo. Zlato plaketo sta za 

tekmovalne rezultate in dolgoletno 
delo prejela tudi Anton Jože Majhe-
nič in Peter Golob. Občina Kungota 
društvu za vsakoletne uspehe podeli 
priznanje, le-tega pa so deležni tudi 
najboljši posamezniki.

Društvene prostore imamo nad trgo-
vino v Svečini v nekdanji šolski učil-
nici. Prostor kot zračno strelišče sicer 
ni najbolj optimalen, vendar bo moral 
biti za izvajanje treningov še nekaj 
časa v uporabi. Trenutno nimamo 
možnosti za pridobitev večjega pros-
tora, ki bi dimenzijsko ustrezal pravi-

lom. Želeli bi si tudi širšega prostora 
z možnostjo namestitve več tarč, saj 
bi v tem primeru lahko izvajali tudi 
tekmovanja. Sicer pa smo eno od 
redkih društev v regiji, ki je strelišče 
opremilo z modernimi elektronskimi 
tarčami, na katerih potekajo že vsa 
državna tekmovanja. V zadnjih letih 
smo postopoma kupovali tarče, tako 
da imamo sedaj pet elektronskih tarč. 

Spremljate nas lahko na facebook 
strani Strelsko društvo Svečina. Vpis 
novih članov pa poteka vsak pone-
deljek ob 18. uri. 

NK Kungota
ČLANSKO MOŠTVO IN VETERANI 
NK Kungota v tekmovalnem letu 
2019/2020 nastopa v drugi članski 
ligi MNZ Maribor in šteje 28 registri-
ranih igralcev. Veteransko moštvo NK 
Kungota ima registriranih 23 igralcev 
in prav tako tekmuje v veteranski ligi 
MNZ Maribor.

Nogometne navdušence obveščamo, 
da smo konec preteklega leta poso-
dobili spletno stran NK Kungota ter 
facebook profil, zato vljudno vabljeni 
k ogledu.

NOGOMETNA ŠOLA NK KUNGOTA 
V letu 2019 je Nogometna šola NK 

Kungota nastopala s petimi selekcija-
mi, in sicer v starostnem razredu do 7 
let, dve skupini do 9 let, do 11 let in 
do 13 let. Skupaj trenutno nogometno 
šolo obiskuje pribl. 50 otrok v štirih sta-
rostnih skupinah. Novost v letošnjem 
šolskem letu je program nogometni 
vrtec, ki ga izvajamo v vrtcih v Zg. Kun-
goti, Sp. Kungoti, Svečini in Kamnici. V 
program nogometnega vrtca je vklju-
čenih okoli 60 otrok. S tem želimo, da 
se čim večje število otrok že v zgodnjih 
letih prične aktivno ukvarjati s športom 
in da nogomet postane del njihovega 
življenja. Znanstveno dokazano je na-
mreč, da gibanje in športno udejstvo-
vanje v mladih letih bistveno pripo-

moreta ne samo k boljši psihofizični 
kondiciji otrok, splošnemu dobremu 
počutju in zdravju, temveč tudi k bolj-
šemu učnemu uspehu. Naše uspehe 
in dosežke lahko redno spremljate na 
naši spletni strani in facebook profilu. 

SELEKCIJA U7
Ekipa šteje 10 članov, starih od 4 do 7 
let. Nastopajo na prijateljskih tekmah z 
vrstniki, redno se udeležujejo turnirjev 
v Sloveniji in tujini. Kot največji uspeh 
v letu 2019 štejemo osvojitev turnir-
ja ZMAJEVO GNEZDO, ki spada med 
najprestižnejše v regiji. K temu uspehu 
še lahko z veseljem prištejemo osvoji-
tev petih turnirjev v Sloveniji in Avstriji.



29

O
B

Č
IN

SK
I G

LA
S

Življenje v kraju

SELEKCIJA U9
Ekipa šteje 19 članov v dveh 
skupinah, starih od 8 do 9 
let. Nastopajo v tekmovanju 
U9 pod okriljem MNZ Maribor 
in se tudi redno udeležujejo 
turnirjev v Sloveniji in tujini. 
Po jesenskem delu sezone, 
kjer so se odlično odrezali, so 
nadaljevali s turnirji v Slove-
niji in Avstriji. Zaradi velikega 
števila otrok nastopajo v dveh 

ekipah. Tudi tukaj uspehi ne 
izostajajo, mednje spada 1. 
mesto v avstrijskem St. Flo-
rian in 3. mesto v avstrijski 
Wagni.

SELEKCIJA U11
Ekipa šteje 12 članov, starih 
10 in 11 let. Nastopajo v tek-
movanju U11 pod okriljem 
MNZ Maribor, tekmujejo pa 
tudi na turnirjih v Sloveniji in 
Avstriji. Najodmevnejša rezul-
tata so dosegli v avstrijskem 
Rebenlandu in v Ormožu, ko so 
dosegli odlični tretji mesti.

SELEKCIJA U13
Ekipa šteje 10 članov, starih 
od 12 do 13 let. Nastopajo v 
tekmovanju U13 pod okriljem 
MNZ Maribor in se tudi redno 
udeležujejo turnirjev v Slove-
niji in tujini. Marca 2019 so se 
udeležili turnirja v hrvaškem 
Umagu, ki velja za enega 
najprestižnejših v regiji v tej 
kategoriji. Po jesenskem delu 
prvenstva zasedajo odlično

3. mesto. Kot ostali so tudi oni 
uspešni na turnirjih in se re-
dno uvrščajo med najboljše tri. 
Osvajanje turnirjev in odličnih 
rezultatov nadaljujemo tudi v 
letu 2020, ampak o njih nas-
lednje leto, ko se bomo zopet 
potegovali za naziv športne 

ekipe leta v Kungoti. Želimo ostati in seveda tudi v 
bodoče biti najboljši in najbolje organiziran športni 
klub v občini in širše.

Nogometne navdušence obveščamo, 
da smo konec preteklega leta  
posodobili spletno stran  
NK Kungota ter facebook profil, 
zato vljudno vabljeni k ogledu.

MI TO ZMOREMO,  
MI SMO KUNGOTA!
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Leto je naokrog in čas je, da se spomnimo 
vsega, kar se je zgodilo v društvu z največ 
člani (461) v naši občini. Na začetku marca 
smo organizirali pustovanje ob zvokih dua 
Safari v gostilni Kaučič v Benediktu, kjer se  
je plesa v maskah udeležilo 70 članov. 

DU Zgornja Kungota
Milan Ogrizek

Za letos načrtujemo 
kar nekaj dogodkov  
in aktivnosti, in sicer:

• Pobiranje članarine in vpis novih članov 
vsak torek med 9:00 in 12:00 v klubski 
pisarni. Od januarja do maja 2020 mo-
ramo člani poravnati letno članarino, ki 
znaša 8 €. V tem času morajo člani, ki 
so včlanjeni v Vzajemno samopomoč, po-
ravnati članarino v višini 12 €. V primeru 
smrti znaša posmrtnina 180 €.

• Izvajanje programov Starejši za starej-
še, Aktivno staranje na domu in RESje 
(pomoč svojcem oseb z demenco). Vsi 
včlanjeni v enega od programov in čla-
ni društva so upravičeni do brezplačnih 
prevozov z našim osebnim avtomobilom.

• Reševanje socialnih in drugih vprašanj, ki 
so v pristojnosti DU Zg. Kungota.

• Obveščanje in vzpodbujanje članstva 
 za udeležbo pri aktivnostih v Hiši 
 vseh generacij.

• Obisk onemoglih članov na domu in v do-
movih starostnikov s priložnostnimi darili 
za veliko noč.

• Osebni obiski članov – poverjenikov DU Zg. 
Kungota ob rojstnih dnevih, in sicer 80., 
85., 90. in več, ter obdaritev s priložno-
stnimi darili v okviru finančnih zmožnosti.

• V okviru občinskega programa Zdrava ob-
čina v sodelovanju z Občino Kungota orga-
nizacija aktualnih zdravstvenih predavanj.

• Obveščanje članov o izvedbi preventivnih 
zdravstvenih pregledov in cepljenj.

• Sodelovanje z Občino Kungota pri organi-
zaciji praznovanja starejših občanov – 65 
let in več – stanujočih v občini Kungota.

• Sodelovanje z Občino Kungota, s sose-
dnjimi DU, Zgornjepodravsko pokrajinsko 
zvezo DU, z ZDUS, z Društvom za srce in 
ožilje Maribor, s TD Zg. Kungota in Sveči-
na, Društvom za kulturo, šport in turizem 
Jurij, OŠ Kungota, z vsemi kulturnimi, 
družbenimi in ostalimi društvi, ki imajo 
pozitiven odnos do upokojencev.

• Sodelovanje in ustanavljanje športno-re-
kreacijskih sekcij in družbenih dejavnosti.

• 26. marec 2020 – občni zbor društva in 
počastitev materinskega dne za članice.

• April–maj 2020 – spomladanski izlet.

• Julij 2020 – organizacija in izvedba pikni-
ka za naše člane in člane DU Sp. Kungota.

• September 2020 – izlet.

• November 2020 – organizacija 
 martinovanja.

• December 2020 – silvestrovanje in raz-
nos koledarjev za leto 2021.

28. marca smo imeli volilni občni 
zbor, na katerem smo izvolili novo 
vodstvo DU Zg. Kungota. Predse-
dnik je postal naš neumorni član 
Jurij Rifl, ki je zamenjal Edija Se-
verja. Sestava upravnega odbora 
DU Zg. Kungota je sledeča: Jurij 
Rifl – predsednik , Ivan Kranvogel 
– podpredsednik, Franja Rifl – taj-
nica; člani: Ivan Bučar, Bernarda 
Duh, Jože Hass, Ciril Jančič, Fanika 
Ofič, Nada Požar, Cvetka Šubernik 
in Alojz Večernik. Člani nadzornega 
odbora so Edi Sever, Anton Jurenec 
in Milan Ogrizek. Še naprej pa iš-
čemo novega blagajnika. V upanju, 
da bo starejšo populacijo uspešno 
zastopal v občinskem svetu, se g. 
Severju najlepše zahvaljujemo za 
preteklo delo, obenem pa mu želi-
mo mnogo uspeha pri opravljanju 
novih funkcij. Občnega zbora se je 
udeležilo 160 članov in gostov. Do-
gajanje so popestrili otroci iz vrtca 
Zg. Kungota, ljudske pevke in do-

mači muzikantje. Novo vodstvo je 
z vso vnemo pristopilo k vodenju 
društva in uresničitvi zadanih na-
log. 
Maja smo organizirali izlet, ki se ga 
je udeležilo 83 članov. V Mostu na 
Soči smo se vkrcali na turistično 
ladjico, na kateri smo imeli kosilo 
ob zabavnem programu, ki nam 
ga je pripravil kapitan. Ob zvokih 
harmonikarja Milana in naših pevk 
smo uživali ob dobri hrani in v vo-
žnji po smaragdni reki vse do hidro-
elektrarne Dobler. 
Junija je bilo v Dupleku srečanje DU 
iz Pokrajinske zveze društev upoko-
jencev, na katerem smo sodelovali 
pri organizaciji. Srečanja se je ude-
ležilo 51 članov. 18. julija smo or-
ganizirali piknik s 130 udeleženci. 
Priredili smo ga pod nadstreškom 
pri Hiši vseh generacij. Pokazalo 
se je, kako koristno je imeti takšen 
nadstrešek, da vremenske neprili-
ke ne povzročajo težav.
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Zahvala za gradnjo nadstreška 
gre prizadevnim kegljačem, ki 
so ga z obilico prostovoljnega 
dela postavili ob pomoči Občine 
Kungota. 
12. septembra se nas je 77 
članov peljalo na ogled mini ži-
valskega vrta in razstave starin 
v avstrijski Ratzenhof. Pot smo 
nadaljevali do kraja Straden, 
kjer smo si ogledali muzej Bul-
ldogwirt. Z avtobusom smo se 
nato odpeljali preko mejnega 
prehoda Cmurek v Konjišče, kjer 
smo imeli kosilo in se veselili ob 
zvokih domačega ansambla.
Oktobra smo organizirali kosta-

njev piknik pod nadstreškom 
pri Hiši vseh generacij (130 
članov). Igral je duo Safari. Uži-
vali smo ob dobrotah z žara, ki 
so nam jih pripravili naši člani 
Ciril, Edi in Cvijan, in ob dišečih 
kostanjih, ki smo jih poplaknili s 
sladkim moštom.
Novembra smo se udeležili že 
tradicionalnega martinovanja 
v občinski dvorani. Dogajanje 
je popestril Drago Korade kot 
škof. Novo vino je poskusilo 96 
članov in gostov. Decembra sta 
dve skupini naših članov letovali 
v hotelu Delfin v Izoli. Na štefa-
novo smo silvestrovali v gostišču 

Lekežič v Benediktu. Silvestrovanja se je ude-
ležilo 81 članov, pridružilo  pa  se nam je tudi 
60 članov DU LI-PE in DU RUŠE.

Starejši za starejše v letu 2019
Edi Sever, Franja Rifl

K programu Starejši za starejše smo 
pristopili leta 2013. Z veliko zagna-
nosti združujemo starejše od 69 let 
in jih vključujemo v različne aktivno-
sti v lokalni skupnosti in širše. V naši 
občini imamo prav posebno točko, 
namenjeno temu druženju, tj. Hiša 
vseh generacij. Prav je, da vas spom-
nim, da ta hiša nudi aktivnosti in 
tematske delavnice, ki nas zapolnju-
jejo z novimi interesnimi področji, za-
nimivimi predavanji, športno-rekrea-
tivnimi udejstvovanji itd. Vabljeni vsi, 
ki se želite udeležiti teh dogodkov. 
Postanite del naše skupne zgodbe. 
Če nimate prevoza do naše hiše, 
ne oklevajte, pokličite v hišo in naši 
prostovoljci vas bodo pripeljali in od-
peljali domov. Izkoristite, kar ponu-
jamo, in lepše vam bo, mi pa bomo 
ponosni na našo skupno zgodbo.
V naši občini je okrog 900 ljudi, 
starejših od 69 let. Od tega je v pro-
gram vključena dobra polovica ob-
čanov, ki jih je vsaj enkrat obiskal 
eden izmed naših 16 prostovoljcev. 
Prostovoljci smo vaši sosedje, prija-
telji, znanci. Ko pridemo do vas in 
vas nagovorimo v imenu programa, 
pričakujemo, da nas sprejmete kot 
prijatelje, ki se trudijo, da vam bo 
lepše in prijetnejše. Na tem podro-
čju moramo še ogromno postoriti, 
saj še nismo obiskali polovice vseh 

upravičenih do vključitve v program, 
a se trudimo. Če je med vami kdo, 
ki se želi priključiti prostovoljcem, je 
lepo vabljen. Evropski parlament je 
prostovoljcem v programu Starejši 
za starejše podelil evropsko prizna-
nje državljan Evrope. Po trditvah 
in ugotovitvah evropskih institucij 
smo prava posebnost v Evropi, saj 

nikjer drugje ni tako množične pro-
stovoljne organizacije. Na to smo 
lahko zelo ponosni. Vprašanje pa je, 

koliko to ceni država, saj je finanč-
nih prilivov iz vladnih institucij bolj 
malo. Veseli smo, da je občinska 
uprava Občine Kungota prepozna-
la pomembnost tega programa in 
nam letno namenja proračunska 
sredstva za delovanje, vzdrževanje 
vozila in sofinanciranja posameznih 
delovnih akcij.

Leta 2019 smo obiskali 487 obča-
nov, vključenih v program, pomagali 
smo petnajstim posameznikom. 

Če nimate prevoza do naše hiše, ne 
oklevajte, pokličite v hišo in naši prostovoljci 
vas bodo pripeljali in odpeljali domov.



Enemu izmed članov sta Drago in Ju-
rij naredila klančino iz lesa za dostop 
v stanovanje z invalidskim vozičkom, 
gospe Mariji smo uredili vodovodno 
inštalacijo iz vodnjaka v kopalnico in 
s tem, da je voda pritekla v kopalni-
co, se ji je izpolnila dolgoletna želja. 
Povedati moramo, da so bila vsa 
dela opravljena prostovoljno in brez 
nadomestila.  

Ni zanemarljivo, da smo najšte-
vilčnejša humanitarna organizacija v 
Sloveniji, ki skrbi za dobrobit starejše 

populacije. V program se lahko vklju-
čijo vsi, starejši od 69 let, ne glede 
na članstvo v društvih. Naše osnovno 
delovanje je vključevanje obravnava-
ne populacije v družabne aktivnosti, 
nudenje prevozov do zdravstvenega 
doma, na pošto, v Hišo vseh gene-
racij ali zaradi opravkov ali nakupov 
na območju občine. Naši prostovoljci 
bodo poskrbeli, da se boste varno 
vrnili domov.

Želimo, da je vsak izmed vas zadovo-
ljen v svojem okolju, vključen in opa-

zen. Ni nam tuje nuditi informacij, 
kako postopati v primeru nasilja nad 
starejšimi in kako pomagati svojcem 
oseb z demenco. Imamo zelo aktiv-
no skupino za samopomoč, njihove 
izkušnje pa so neprecenljive. 

Pridružite se nam in imeli se bomo 
lepo. Program bomo v skladu z 
usmeritvami programskega sveta 
ZDUS nadgrajevali tako, da bomo 
dobili nove poglede in izkušnje.

Prijavnica se nahaja na koncu glasila.

32

O
B

Č
IN

SK
I G

LA
S

Življenje v kraju

Plani DU Spodnja Kungota
Stanislav Bukovnik

Bliža se čas, ko društva pregledamo 
delo preteklega leta in pripravimo 
plan dogodkov in dela za tekoče 
leto. V DU Spodnja Kungota smo 
v letu 2019 realizirali celoten plan 
prireditev, izletov in zastavljenih ci-
ljev rokodelske in športne sekcije. 
Organizirali smo plesno-zabavna dru-
ženja, in sicer pustovanje, dan žena 
s skupščino društva, martinovanje 
in silvestrovanje. 
Popestrili smo 
krajevni praznik 
Festival klopotec z 
bogato rokodelsko 
razstavo in špor-
tnim tekmovanjem 
v kegljanju. Izvedli 
smo dva piknika in 
štiri izlete. Prvi izlet 
je bil maja, in sicer 
v Kumrovec in v ro-
gaški muzej v nara-
vi z zaključkom pri 
Vinetuju. Sledila je 
Mirna Peč in hiša 
muzikanta Slaka, 
nato smo šli na 
izvir Kamniške Bi-
strice in na Veliko 
planino ter avgusta zaključili v Cerju, 
kjer smo si ogledali muzej, posvečen 
borcem za svobodo slovenskega na-
roda v I. in II. svetovni vojni.

Poleg zabavnih in sproščujočih dru-
ženj smo imeli tudi nekaj delovnih ak-
cij. V lastni režiji in z lastnimi sredstvi 

(z dovoljenjem občine) smo preuredili 
oder v dvorani vaškega doma, vgradili 
rusko kegljišče in stenski pikado. Tako 
se naši športniki tudi v jesenskem in 
zimskem času, ko je na prostem mo-
kro in mrzlo, dvakrat na teden družijo 
ob kegljanju, pikadu in kartanju.
V načrtu smo imeli tudi obnovo 
poškodovanega pločnika na vzhod-
nem robu vaškega doma, kjer so 

vsi vhodi v prostore vaške skupnos-
ti, treh društev Spodnje Kungote in 
v dvorano. Starejši občani smo že 
nekoliko nerodni in hoja po poškodo-
vanem pločniku je še posebej nevar-
na. Da ne bi prišlo do nepotrebnih 
poškodb, smo se odločili, da bomo 
upokojenci sami, na svoje stroške 

in ob manjši pomoči občinskega re-
žijskega obrata obnovili pločnik na 
vzhodni strani objekta. Žal režijski 
obrat še ni našel časa, da bi nam iz 
Pesnice pripeljal armaturno mrežo 
in nekaj desk, zato nam je ta naloga 
ostala za letos.

Družabni plan za letošnje leto je po-
doben lanskemu, le lokacije izletov 
so druge. Sedaj v zimskem času se 
je pojavil nov problem, ki se sicer vle-
če že nekaj časa, a je situacija ved-
no slabša. Peč centralne kurjave je 

vsak teden v okvari 
in dvorane vaške-
ga doma v Spodnji 
Kungoti ni več mož-
no zanesljivo ogre-
vati. Tako smo letos 
zaradi hladne in 
neogrevane dvora-
ne odpovedali stro-
kovno predavanje 
Za varnejšo starost, 
odpadlo je že nekaj 
druženj ob kegljanju 
in pikadu. Pod veli-
kim vprašanjem je 
tudi izvedba prilju-
bljenega pustova-
nja in tradicionalno 
praznovanje dneva 
žena s skupščino 

društva. Žal ne vidim kratkoročne 
rešitve nastale nevzdržne situacije, 
še posebej, ker je samo naša (najšte-
vilčnejša) vaška skupnost izpadala 
iz programa vzdrževanja občinskih 
objektov. A ostanimo optimisti. Za 
dežjem vedno posije sonce in spet 
se bomo veselo družili v naravi.
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Janko Vujica, dobitnik srebrnega 
znaka civilne zaščite RS
Drago Korade

Prvi marec je mednarodni dan ci-
vilne zaščite, ki ga že od leta 1992 
obeležujemo tudi v Sloveniji. Ob tem 
dnevu se posameznikom in organiza-
cijam, ki še posebej aktivno deluje-
jo v sistemu varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, podeljujejo 
priznanja civilne zaščite. Osrednje 
slovesnosti na Brdu pri Kranju sta 
se udeležila tudi poveljnik CZ občine 
Kungota Branimir Zadravec in letoš-
nji nagrajenec iz občine Kungota Jan-
ko Vujica, član PGD Sp. Kungota, ki je 
zasluženo prejel srebrni znak CZ RS. 
Slavnostni govornik je bil predsednik 
Vlade RS Marjan Šarec, ki je med dru-
gim dejal: “Tisti, ki smo prostovoljno 
vpeti v ta sistem, vemo, da je potreb-
no imeti za dobro posredovanje ter 
učinkovitost dobro opremo, znanje, 
izkušnje in tisto, kar je najpomemb-
nejše – srce. Ne sprašujemo se o pos-
ledicah, ampak gremo in rešujemo 
ter branimo tisto, kar nam je najpo-
membnejše – prebivalke in prebival-
ce RS.“ Predsednik Šarec je čestital 
nagrajencem in zaključil z naslednji-
mi mislimi: “Današnji dan je slovesen 
dan, zlasti za dobitnike priznanj. To so 
vsako leto tisti, katerih ur in požrtvo-
valnosti ne bomo mogli nikoli dovolj 
plačati, nikoli izmeriti, zato naj bodo 
ta priznanja skromna zahvala in spod-
buda za naprej.“ Priznanja za izjemno 
delo na področju zaščite in reševanja 
sta podelila Darko But, generalni di-
rektor Uprave RS za zaščito in reše-
vanje, ter Srečko Šestan, poveljnik 
Civilne zaščite RS. V utemeljitvi je za 
Janka Vujico med drugim zapisano:
“Janko Vujica je pri svojih osemde-
setih letih še vedno poln energije, 
idej, povezanih s preventivnim de-
lovanjem in rešitvami na področju 
požarnega varstva in varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami. Nje-
gove idejne rešitve s področja zaščite 
in reševanja ter izvedba so zagotovo 
prispevale k zmanjšanju posledic ob 
nesrečah na območju občine Kungo-
ta in v širšem prostoru. Janko Vujica 
je ustanovni člana PGD Sp. Kungo-
ta (ustanovljeno 1992), ki je nato 
požrtvovalno opravljal naloge ope-
rativnega gasilca, sedaj pa nadalju-
je delo gasilskega veterana s činom 
nižji gasilki častnik II. stopnje in je 
prostovoljnemu gasilstvu predan že 
preko 38 let. Je predsednik disciplin-
ske komisije v društvu in častni član 
GZ Slovenske gorice, od leta 2017 pa 
tudi častni član PGD Sp. Kungota.
  
Za požarno varnost 
je bil odgovoren že 
kot mlad delovodja v 
Mariborski livarni Ma-
ribor, kjer je s svojim 
preventivnim delova-
njem pozitivno vplival 
na delavce in k dvigu 
požarne varnosti ter 
osveščanju delavcev. 
Bil je tudi delegat re-
publiške skupščine 
SIS za požarno varnost 
v Ljubljani.
Kot prizadeven krajan, 
zavzet za gasilstvo v 
začetku 80. letih prej-
šnjega stoletja, je bil 
imenovan s strani sve-
ta krajevne skupnosti 
Sp. Kungota, ki mu je 
predsedoval Drago Ko-
rade, za vodjo iniciativ-
nega odbora, ki bi po-
magal pri pridobivanju 
kandidatov za gasilce 
in ustanavljanju gasil-

skega društva v Sp. Kungoti, ki se je 
ustanovilo 1992. leta. Bil je izvoljen 
za tajnika društva in je to nalogo zelo 
skrbno in dosledno opravljal 20 let. 

Janko Vujica je bil med najbolj požrtvo-
valnimi gasilci na gasilskih intervenci-
jah, zelo delaven pa tudi na preventiv-
nem področju ter pri celotnem razvoju 
gasilstva v Sp. Kungoti, saj je eden 
tistih prostovoljnih gasilcev v kraju, ki 
se ponaša z veliko opravljenimi urami 
pri postavljanju materialnih temeljev 
prostovoljnega gasilstva v kraju.

Iz preventivnega in operativnega 
zornega kota delovanja v okviru Sis-
tema zaščite in reševanja RS velja 
izpostaviti prispevek Janka Vujice 
predvsem v naslednjem:

• prizadevno delo na terenu pri pri-
dobivanju operativnih gasilcev in us-
tanavljanju PGD Sp. Kungota;

Janko Vujica je bil med najbolj požrtvovalnimi 
gasilci na gasilskih intervencijah, zelo delaven 
pa tudi na preventivnem področju ter pri  
celotnem razvoju gasilstva v Sp. Kungoti.
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• skrb za pridobivanje sredstev za 
nabavo gasilskih vozil;
• ureditev prvih podstrešnih prostorov 
KS Sp. Kungota za potrebe delovanja 
novonastalega PGD Sp. Kungota;
• urejanje prostorov, strehe in okoli-
ce stare šole za gasilski dom;
• aktivno sodelovanje pri iskanju re-
šitve in izvedbi za preureditev garaže;
• pobuda za izdelavo (in Jankova 
izdelava) lastne deponije peska pri 
gasilskem domu v primeru zaščite 
ogroženih stanovanjskih objektov 
pred poplavami Pesnice, saj je bila 
prejšnja deponija v Zg. Kungoti odda-
ljena okoli 7 km;
• prizadevanje za ureditev varnejše 
intervencijske poti na kritičnih odsekih.
Janko je še vedno vsakoletni razna-

šalec gasilskih koledarjev v kraju in 
sodeluje pri zbiranju prostovoljnih pri-
spevkov krajanov za gasilska vozila. 
Tudi na ta način daje velik prispevek 
razvoju društva. Je eden tistih redkih 
povezovalcev med društvi v kraju, ki 
s svojim dolgoletnim in požrtvovalnim 
delom deluje še na drugih področjih. 

V času aktivne službe v Mariborski li-
varni je kot vzoren delavec prejel eno 
najvišjih državnih priznanj iz kabineta 
takratnega predsednika SFRJ Tita. 
Prejel je več krajevnih in društvenih 
priznanj; tudi priznanje bivše Občine 
Pesnica, v gasilstvu pa je prejel znač-
ko za 20 let dela v operativi, značko za 
dolgoletno (20) delo, priznanja GZ Slo-
venske gorice, je dobitnik priznanja in 

listine častni član GZ Slovenske gorice 
in PGD Sp. Kungota ter nosilec gasil-
skega odlikovanja Gasilske zveze Slo-
venije III. in II. stopnje. S svojim prosto-
voljnim in požrtvovalnim delovanjem 
je dal velik prispevek pri ustanavljanju 
domačega gasilskega društva PGD 
Sp. Kungota, pri njegovem razvoju ter 
pri uspešnem 27-letnem delovanju. 
S tem je dal pomemben humanitarni 
prispevek v Sistem zaščite in reševa-
nja RS, saj se je raven požarne var-
nosti v krajevnem in širšem prostoru 
povečala. Tako je s svojim dolgoletnim 
prostovoljnim delovanjem prispeval k 
zaščiti in reševanju ljudi, živali, pre-
moženja, kulturne dediščine ter va-
rovanju okolja ob naravnih in drugih 
nesrečah v RS.“

Dogajanje v OŠ Kungota

V šolskem letu 2019/2020 se je OŠ 
Kungota s PŠ Svečina vključila v pro-
jekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in 
osnovnih šolah. Namen projekta je 
učencem in učenkam približati traj-
nostne, aktivne oblike prihoda v šolo 
in v popoldanskem času ter doseči 

spremembe potovalnih navad. Cilji 
projekta so spremeniti potovalne 
navade učencev v smeri trajnostne 
mobilnosti, zmanjšanje motorizirane-
ga prometa v okolici šol, zmanjšanje 
okoljskih obremenitev, spodbujanje 
gibanja otrok ter krepitev zdravja in 

povečanje prihodov otrok v šolo na 
trajnostni način za 7 odstotkov glede 
na izhodiščno stanje. V okviru projek-
ta smo izvedli aktivnost Gremo peš s 
kokoško Rozi, ki je potekala od 16. 9. 
do 23. 9. 2019, tj. v času evropskega 
tedna mobilnosti. 

17. 9. 2019 je v koledarju označen kot dan zlatih knjig in 
dan, ko se uradno začne branje za Prežihovo bralno znač-
ko. Dan je bil poseben tudi za naše najmlajše učence – 
prvošolčke. Prišli so na obisk v šolsko knjižnico in postali 
njeni uradni člani. Pogovarjali smo se o knjižnici, knjižni-
čarki, o izposoji knjig, o ravnanju s knjigami, obnašanju 
v knjižnici. Pogovor je stekel tudi o škratih. V knjižnici jih 
je namreč čakalo presenečenje – društvo Bralna značka 
jih je v sodelovanju s podjetjem Hofer in Javno agencijo 
za knjige obdarilo s slikanico Svetlane Makarovič z naslo-
vom Škrat Kuzma dobi nagrado.

Projekt Trajnostna mobilnost  
v vrtcih in osnovnih šolah

Dan zlatih knjig

Vesna Repolusk

Mateja Vdovič
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Vsako leto 26. septembra praznuje-
mo evropski dan jezikov, ki je bil prvič 
razglašen leta 2001 v Strasbourgu 
na pobudo Sveta Evrope. Tako letos 
praznujemo že 19. obletnico. Od leta 
2004 je eden izmed 24 uradnih jezi-
kov v Evropi tudi slovenščina. Na ta 

dan je bilo v Ljubljani praznovanje 
kulturne in jezikovne raznolikosti. 
S tem javnost opozorimo na razno-
likost jezikov in kulturno pestrost 
Evrope ter spodbudimo vseživljenj-
sko učenje jezikov v šoli in izven nje. 
Zato smo učenci izbirnih predmetov 

šolskega novinarstva in turistične 
vzgoje pripravili razstave, prav tako 
pa smo tega dne za šolsko malico in 
kosilo okušali tipične dobrote iz na-
ših dveh sosednjih držav, Italije in Av-
strije, in tako na malce drugačen na-
čin obeležili ta dan tudi na naši šoli.

V noči z 8. na 9. 11. 2019 je skupi-
na 16 šestošolcev preživela noč v 
MNO Maribor. Program se je začel ob 
18.00 v sobi čudes, ker so se učenci 
navduševali nad muzealijami, ki so 
se jih lahko dotikali, vonjali, preizku-
šali in se z njimi igrali.  Drug drugemu 
so prebirali drobne časopisne zapise 
iz časa po 1. svetovni vojni, ki so 
predstavljali življenje v Mariboru in 
okolici. Čudili so se staremu jeziku, 
besedam in besednim zvezam, ki se 
danes v slovenščini redko uporablja-
jo. Hudomušna in navdihujoča ku-
stosa pedagoga sta s svojimi živimi 

zgodbami Maribora motivirala učen-
ce in jim odpirala nov pogled v pre-
teklost našega mesta.  Uroš in Jan 
sta učencem  pripravila zemljevid z 
označenimi sobami, kjer so jih ča-
kale skrivne naloge, ki so jih reševali 
na osnovi postavljenih razstavnih 
predmetov in zapisov. Učenci so bili 
radovedni, razmišljujoči, igrivi, veseli; 
dokazovali so svoje spretnosti in zna-
nje. Po svobodnem programu (igre v 
druženju ali ogled filma) smo ob pol-
noči legli v spalne vreče in zaspali.

24. oktobra 2019 so učenci dru-
gega razreda skupaj z Nino Moho-
rič, učenko 9. razreda, na zelenici 
pred učilnico sadili čebulice kroku-
sov. Vključili smo se v mednarodni 

projekt, ki ga je vzpodbudila irska 
organizacija za izobraževanje in se 
je razširil v številne države Evrope. 
Rumene žafrane sadimo v spomin 
na milijon in pol judovskih otrok, 
ki so umrli med holokavstom, v 
spomin tisočim otrok različnih 
narodnosti, ki so bili žrtve nasilja 
v drugi svetovni vojni. S sajenjem 
čebulic krokusov, ki so nam jih 
poslali z Irske, smo se spomnili 
otrok, ki so še danes žrtve nasilja 
zaradi vojn, so razseljeni, begun-
ci, so sirote in oropani otroštva. 
Spomladi, ko bodo krokusi za-
cveteli, bomo spet obudili zgodbe 
otrok, ki so bili iztrgani iz varnega 
objema staršev zaradi političnih 
norosti ljudi.

V torek, 15. 10. 2019, smo se Ane-
mari Graber, Gabriela Driggs Do-
natien in mentorica Mari Karnet 
odpravile v Pokrajinski muzej  Ma-
ribor, kjer smo se udeležile Malega 
simpozija 2019.

Tema je bila Promet in prevozna 
sredstva. Predstavile smo referat 
z naslovom Prometne drobtinice iz 
občine Kungota. Na simpoziju je 
sodelovalo 13 skupin. Vsi sodelujo-
či in mentorji smo na koncu dobili 
priznanja.

Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš

Noč v muzeju

Projekt Krokus

Mali simpozij 2019

šolske novinarke

Mentorica: Mari Karnet

Mentorica: Mari Karnet
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17. 12. 2019 se je na OŠ Bojana Ilicha 
v Mariboru odvijalo področno prven-
stvo v badmintonu. Na tekmovanju so 
nastopili tudi učenci naše šole in osvo-
jili odlične rezultate. Mark Koroša in 
Vesna Halič sta osvojila prvo mesto in 
postala področna prvaka. Timotej Or-

nik pa je osvojil 2. mesto. Za OŠ Kun-
gota so nastopili: Mark Koroša, Timotej 
Ornik, Martin Tin Gutman, Vesna Halič, 
Anemari Graber in Neli Dreisibner.

Vsem učencem čestitamo 
za uspešno tekmovanje.

V torek, 14. 1. 2020, se je v Mari-
boru odvijalo ekipno področno tek-
movanje v badmintonu. Na državno 
tekmovanje se je uvrstila kategorizi-
rana ekipa naše šole, ki je osvojila 
prvo mesto, nekategorizirani ekipi 
kljub dobri igri uvrstitev na državno 
tekmovanje žal ni uspela. Za ne-

kategorizirano ekipo so nastopali: 
Neli Dreisiebner, Karin Samec, Tinej 
Draganič in Aljaž Havaj. Za kategori-
zirano ekipo pa so nastopali: Mark 
Koroša, Timotej Ornik, Vesna Halič in 
Hana Herman.

Vsem učencem čestitamo za uspeh.

V petek, 29. 11. 2019, smo v telo-
vadnici naše šole že tradicionalno 
organizirali božično-novoletni bazar. 
Dogajanje smo popestrili s kulturnim 
programom, na katerem so sode-
lovali glasbeniki in pevci pevskega 
zbora naše šole ter nam pokazali, 
kaj vse so se naučili. Izdelke, ki smo 
jih prodajali na bazarju, smo izdelali 
na tehniškem dnevu, ki je bil 19. 11. 

2019. Na tehniškem dnevu so sode-
lovali vsi učenci naše šole, denar, ki 
smo ga zbrali s prodajo izdelkov na 
bazarju, pa bomo namenili šolske-
mu skladu. V šolski avli  je potekala 
dražba likovnih izdelkov. Tudi starši 
in drugi obiskovalci so nas razveselili 
s svojo udeležbo in nam tako poka-
zali, da cenijo naš trud in zagnanost 
pri zbiranju sredstev za naše učence.

25. 1. 2020 je v večnamenski dvorani 
pri OŠ Kungota potekalo državno tekmo-
vanje v standardnih plesih. Naš deveto-

šolec Jaka Bračko se je s svojo soplesal-
ko Kajo Dekić odlično odrezal – postala 
sta državna prvaka med mladinci.

9. 1. 2020 je na naši šoli potekal 
jezikovni dan. Na našo šolo OŠ Kun-
gota so prišli učenci iz pobratene 
avstrijske šole NMS Gamlitz. Večino 
izmed njih smo poznali že od lani, 
saj smo se srečali na jezikovnem 
dnevu na njihovi šoli. Ampak vseeno 
smo se na začetku ponovno predsta-
vili, saj se imena hitro pozabijo. Ig-
rali smo se igrico cipl capl. Po tej 
igri smo z gospo knjižničarko brali 
knjigo Moj najlepši kraj v slovenščini 
in nemščini. Nato smo se razdelili v 
skupine in dobili prvo nalogo, prevod 
enega delčka knjige. Ta delček smo 

nato tudi narisali. Naše delo smo 
predstavili še drugim skupinam. Za 
tem smo šli v telovadnico, kjer smo 
igrali namizni tenis, badminton in 
med štirimi ognji. Nato smo se vrnili 
v učilnico, kjer smo narisali svoj naj-
ljubši kraj. Ko smo to končali, pa je 
druženje šlo proti koncu. Z učenci iz 
Gamlitza smo šli na kosilo in nato so 
se vrnili v Avstrijo.

Dan mi je bil zelo všeč, saj je bil 
zanimiv in nekatere učence sem še 
bolje spoznala.

Področno prvenstvo v badmintonu

Učenci OŠ Kungota tretji na  
ekipnem področnem tekmovanju
v badmintonu

Božični bazar

Državno plesno tekmovanje

Jezikovni dan
Franci Kolarič

Nina Lacković

Anemari Graber

Mateja Vdovič 

Vesna Halič

Na našo šolo OŠ 
Kungota so prišli 
učenci iz pobratene 
avstrijske šole NMS 
Gamlitz.

Na državno tekmovanje se je uvrstila kategorizirana 
ekipa naše šole, ki je osvojila prvo mesto
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V ponedeljek, 27. 1. 2020, se je svet in vsa 
Evropa spominjala holokavsta nad Judi, 
Romi, invalidi, homoseksualci, demokrati, 
svobodnjaki, komunisti, možmi, ženami in 
otroki. Ob 75-letnici osvoboditve taborišča 
Auschwitz smo se v OŠ Kungota s priredi-
tvijo spomnili tragičnih usod taboriščnikov 
med drugo svetovno vojno. Učenke Anika 
Vračko, Lea Stupar, Nina Mohorič so pripra-
vile literarni program in obiskovalce vodile 
po razstavi Kamnite solze iz Sinagoge Mari-
bor, ki smo jo na šoli gostili. Posebni samos-

tojni del razstave devetošolcev, ki so zbirali 
vire in jih interpretirali v obliki referatov, sta 
predstavljali Lea in Nina. Prireditev so glas-
beno obogatile Lina Mihajlović na flavti, Lea 
Stupar na saksofonu in gostja Kerstin Ma-
tjašič na violini. Prireditev je bila izvedena 
v sklopu dveh projektov Šola in Krokus, ki 
se izvajata po vsej Evropi v sodelovanju s 
Sinagogo Maribor. Namen prireditve je bil 
spominjati se, da se nikoli ne ponovi. Vsi 
učenci tretje triade in 6. razredov so bili 
deležni vodenja po razstavi v sklopu pouka.

Prireditev ob spominu na holokavst
Mentorica: Mari Karnet

Dogajanje v PŠ Svečina
Marija Kristan

Teden otroka je bil teden brez doma-
čih nalog in poln različnih dejavno-
sti. Učenci so obiskali Vinogradniški 
muzej Kebl, se kopali v Termah Ptuj, 
imeli pohod do bunkerjev ter uživali v 
igrah in kinu, ki smo jih na šoli prip-
ravile učiteljice. 

Na šoli smo obeležili dan reformaci-
je. Učenci so po zgledu tiskanja prvih 

knjig ustvarjali črke za tisk. Pogovori-
li smo se o Primožu Trubarju in nje-
govi pomembnosti za razvoj sloven-
skega jezika.

Novembra se nam je pridružil tudi 
novi učenec. Tako je sedaj na šoli 
26 učencev. V svečinski dvorani smo 
konec meseca za starše in krajane 
priredili bazar s kulturnim program, 
s katerim smo obiskovalce popeljali 
v praznični čas. Učenci so nastopi-
li tudi na Veselem decembru v Zg. 
Kungoti. Prav tako pa smo ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti pripravili 
prireditev s kulturnim programom. 

Zadnji mesec vsi gledamo v nebo in 
upamo na sneg, ki bi nam omogočil 
pravi zimski športni dan – takšnega, 
kot so ga petošolci pravzaprav že 
imeli, saj so bili skupaj s petošolci 
matične šole in PŠ Sp. Kungota v 
zimski šoli v naravi v Kranjski Gori, 
kjer so maksimalno uživali. 

Pred nami je še pestrih nekaj mese-
cev. Marca pripravljamo prireditev ob 
materinskem dnevu, v programu je 
tudi kar nekaj tekmovanj. Za pridne 
bralce bomo učiteljice tudi letos prip-
ravile bralno noč, ki bo polna prese-
nečenj. Za konec pa se bomo odpra-
vili v Živalski vrt Ljubljana. 

Na naši šoli se vedno dogaja kaj za-
bavnega in zanimivega. Če vas za-
nima še več, obiščite našo spletno 
stran http://svecina.splet.arnes.si/.

Polovica šolskega leta je že za nami, vendar 
se vsi na ŠP Svečina še zelo dobro spomnimo 
prvega dne, ko smo medse sprejeli 5  
prvošolcev, ki so danes že pravi šolarji in  
so se odlično vključili v šolsko dogajanje. 
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OŠ Kungota z letošnjim šolskim letom aktivno so-
deluje v projektu Pogum. Projekt je financiran s 
strani Evropske unije in deluje pod okriljem Zavo-
da in Ministrstva za šolstvo. Pogum je krajše ime, 
ki zajema opis projekta, tj. Podjetnost Gradnik Za-
Upanja Mladih.

Učenci bodo s pomočjo projekta razvijali kompe-
tence (spretnosti) podjetnosti. Naša šola si je za 
izziv, s katerim želimo razvijati kompetence pod-
jetnosti pri učencih, izbrala področje kulturne de-
diščine v občini Kungota oziroma OŽIVITEV BUN-
KERJEV V OBČINI KUNGOTA. 

Bunkerji so del naše zgodovine. Učiteljice in učitelji 
si želimo, da bi učenci spoznali zgodovino svojega 

Projekt Pogum
Marija Kristan

kraja, svoje občine. Bunkerji, ki 
so del Rupnikove obrambne 
linije, so posebnost v teh kra-
jih. V občini Kungota jih je kar 
precej in na žalost so ljudje, 
ki tukaj živijo, na njih pozabi-
li in sedaj propadajo. Želimo, 
da učenci spoznajo zgodovino 
bunkerjev, njihov namen, kdo 
jih je postavil ter da nato poda-
jo ideje, kako bi jih oživeli, ob-
novili, kako bi jih vključili v turi-
stično ponudbo, kaj bi se lahko 
v njih odvijalo … Dolgoročni cilj 
je, da se bunkerji vključijo v tu-
ristično ponudbo občine.
Devetošolci so pripravili razsta-
vo fotografij bunkerjev, načr-
tov, zemljevidov, pa tudi nekaj 
predmetov. Razstava je bila na 
OŠ Kungota, v Hiši vseh gene-
racij in na PŠ Sp. Kungota. Šolo 

je obiskal g. Aleš Zelenko, ki je 
soavtor knjige Rupnikova črta 
in druge jugoslovanske utrdbe 
iz obdobja 1926–1941. Širši 
javnosti je skupaj z devetošolci 
bunkerje predstavil na okrogli 
mizi Bunkerji včeraj, danes, jut-
ri v Hiši vseh generacij. Učen-
ci PŠ Svečina so imeli športni 
dan po poteh bunkerjev. No-
vinarji OŠ Kungota so projekt 
predstavili v radijski oddaji Iz 
osnovnošolskih klopi na Radiju 
Slov. gorice. V tem šolskem letu 
pa nas čaka še veliko dejavno-
sti. Razstave likovnih izdelkov, 
izdelava spominkov, pisanje 
zloženk, spoznavanje pesmi iz 
tistega obdobja, intervjuji s še 
živečimi pričami ter še marsi-
kaj. Odkrivanja vsega novega 
se že veselimo.

Kaj dogaja na podružnični šoli v
Spodnji Kungoti?

Dogaja se marsikaj in dogaja se ves 
čas. Ustvarjamo, se gibamo, prepe-
vamo, se igramo, tekmujemo in celo 
pridno zbiramo sredstva za šolski 
sklad. Povrh vsega smo pridni učen-
ci, redno pišemo domače naloge in 
razveseljujemo vse, ki nas imajo radi. 

Na šoli imamo skupino mladih no-
vinarjev, ki pod vodstvom učiteljice 
Simone Šmajs spremljajo vse, kar se 
pomembnega dogaja na šoli. Pridno 
pišejo prispevke, ki jih objavljamo na 
spletni strani.

Veliko dela imajo že od septembra, ki 
smo ga začinili s sončnimi pohodi po 
okoliških poteh in brezpotjih.

V tednu otroka smo se orientirali, iz-
vedli turnir Med dvema ognjema, iz-
delovali znake, ki nas še vedno opo-
zarjajo, da si frajer, če se znaš EKO 
obnašati, imeli smo na obisku psičko 
Mijo iz Društva za zaščito živali in si 
ogledali Kurjo juhico.

Dogajanje v PŠ Sp. Kungota
Nada Lampret
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Novembra smo imeli dobrodelno de-
lavnico s starši, kjer smo izdelovali 
praznične aranžmaje in izkupiček 
prodanega namenili šolskemu skla-
du, proti koncu leta pa so naši učen-
ci razveseljevali obiskovalce na Vese-
lem decembru v Zgornji Kungoti.

Petošolci so januarja obiskali Kekče-
vo deželo in si ogrevali hladne prstke 
s smučarskimi vragolijami. Kranjska 
Gora jih je naučila marsikaj in teh pet 
dni se je za večno vtisnilo v spomin.
Trenutno smo najbolj ponosni na ra-
dijsko oddajo Iz šolskih klopi, ki smo 
jo posneli za Radio Slovenske Gorice 
in je bila na sporedu v soboto, 8. 2. 
Sodelovali so vsi učenci naše šole.

Pred nami je še mnogo izzivov. Veliko 
ciljev je zastavljenih in še veliko lepe-
ga se nam bo zgodilo. Obiščite našo 
spletno stran http://spkungota.splet.
arnes.si/ in pridite k nam tudi sicer. 
Konec marca bo pri nas strašilo. Prip-
ravljamo veliko šolsko predstavo Na 
gradu Dobreng straši. Vas zanima? 
Vljudno vabljeni v Spodnjo Kungoto – 
če vas ni strah, seveda.

Znanost je tudi poučna zabava

Srčni učitelj

Že drugo leto zapored Vrtec pri OŠ Kun-
gota sodeluje s sodelavci Centra eks-
perimentov Maribor in njihove vsebine 
umešča v letni delovni načrt. Otroci 
spoznavajo naravoslovje in tehniko na 
drugačen, sproščen način, ki spodbuja 

njihovo ustvarjalnost in radovednost. V 
letošnjem šolskem letu smo iz stalne 
zbirke eksperimentov izbrali in izved-
li dva, in sicer Malček znalček se uči 
o snoveh in Malček znalček se uči o 
svetlobi in barvah.  Otroci so se po kraj-

ši predstavitvi demonstratorja sami ali 
s pomočjo eksperimentov preizkusili, 
ob tem pa razvijali samostojnost in sa-
mozavest. O navdušenju otrok pričajo 
tudi fotografije, objavljene v fotogaleriji 
vrtca. Prepričajte se!

V četrtek, 30. 1. 2020, nas je v Vrtcu 
pri OŠ Kungota obiskala prof. biologi-
je in filozofije, avtorica štirih knjig, so-
avtorica dveh knjig, mama treh otrok 
in pisateljica Sabina Košmrl Kaučič. 
Staršem otrok vrtca in strokovnim de-
lavkam je predstavila vsebino svoje 
zadnje knjige Srčni učitelj. Ugotavlja, 
da biti učitelj, vzgojitelj oz. starš ni 
preprosto. Vzajemno spoštovanje 
dela čudeže. Ko cenimo otroke, njiho-
vo delo in trud, nam tudi oni prisluh-
nejo in nas upoštevajo kot avtoriteto. 
Otrok vedno sledi našemu zgledu. Vsi 
si želimo, da bi otroci zrasli v zadovolj-
ne, srčne ljudi, ki bi se znali spopadati 
z življenjem. Edini trenutek, v katerem 
sploh lahko kaj odločamo, je ZDAJ. 

Vida Grušovnik

Barbara Marhold

V enoti vrtca Spodnja Kungota (skupina Mehurčki) imamo v letošnjem 
šolskem letu kot obliko sodelovanja s starši dejavnost, ki smo jo poime-
novali Plesna žgečkalnica. Dejavnost enkrat mesečno v telovadnici po-
družnice OŠ Spodnja Kungota izvaja ga. Tina Jurgec. Njen namen je otro-
kom nuditi čim več možnosti za gibanje in izražanje skozi gib, saj je prav 
gibalno izražanje prvinska oblika človekove komunikacije, ki je vezana na 
vsakdanje življenje in čustvovanje. Ga. Tina Jurgec z otroki izvaja vaje, ki 
pripomorejo k pravilni drži telesa in poskrbijo, da je hoja otrok vzravnana. 
Otroke je izredno navdušila že na prvem srečanju, ko jim je predstavila 
kostum balerine. Večkrat postavi otroke s pomočjo izbrane instrumen-
talne glasbe v čustveno domišljiski svet, kjer imajo otroci možnost, da 
s telesom izrazijo čustva, razvijajo estetske čute in s pomočjo plesa v 
tandemu pospešujejo socializacijske procese. Z vajami, ki vključujejo 
prepoznavanje ritma, krepijo slušno pozornost in koncentracijo, otroci 
poskušajo izmišljeno zgodbo improvizirati ob glasbi, ki je raznovrstna in 
posebej izbrana k liku, ki ga otroci uprizarjajo. Ga. Tina Jurgec se večkrat 
prilagodi tudi tematskemu sklopu dela v skupini, kar je še posebej dobro-
došlo. Izredno veseli smo, ker imamo možnost sodelovanja z njo.

Plesna žgečkalnica
Anita Punčuh

Dogajanje v vrtcu



40

O
B

Č
IN

SK
I G

LA
S

Življenje v kraju

Ali bomo trenutek, v katerem živimo, 
izpustili, da se nam izmuzne iz rok, 
ker nas tako skrbi za prihodnost? 
Odločitev je naša. Moč izbire je v na-
ših rokah, sklene svoje razmišljanje. 
Sabina Košmrl Kaučič je svoje zani-
mivo, prisrčno predavanje, ki je bilo 
prežeto z dogodki iz vsakdanjega živ-
ljenja, zaključila z mislijo, da je čas 
za novo družbo. Družbo, kjer se vsak 
posameznik zaveda, da ni sam na 
tem svetu, ampak odgovorno sobiva 
z drugimi, in kjer prevladujeta ljube-
zen in sočutje.

Tradicionalni slovenski zajtrk  
v vrtcu pri OŠ Kungota  
- enota Sp. Kungota

Veseli december v Vrtcu  
pri OŠ Kungota

Sodelovanje z 
vrtcem Ratsch

Kot vsako leto smo tudi letos novem-
bra izvedli tradicionalni slovenski 
zajtrk. Ob tej priložnosti smo v goste 
povabili gospo županjo Tamaro Šnofl, 
v. d. ravnateljice go. Marjano Hrast 
in pomočnico ravnateljice za vrtec 
go. Tino Polajžer. Povabilu se je od-
zvala tudi čebelarka ga. Martina Ba-
jec, ki nam je z veseljem in nazorno 
predstavila dela in naloge čebelarja.

Z otroki smo se ves mesec pripravlja-
li na ta dan in pripravili dramatizacijo 
Mojca Pokrajculja, deklamacije, igra-
li smo tudi na male ritmične instru-
mente. Pri igranju na instrumente 
nam je na pomoč priskočil Patrik iz 2. 
razreda in nas s harmoniko spremljal 
ob prepevanju Slakovih Čebelic.
Skupaj smo pripravili sceno in namizne 

pogrinjke za vse nas in naše gostje.

Izdelovali smo čebelnjak, čebelice in 
se veliko pogovarjali o pomenu čebel 
in čebeljih izdelkov za ljudi in prehra-
no. Otroci so imeli priložnost poskusi-
ti več vrst medu.

Po nastopu in predstavitvi čebelarke 
smo gostje povabili na tradicionalni 

slovenski zajtrk. Skupaj z otroki smo 
uživali ob domačem mleku, medu, 
maslu, kruhu in jabolkih.

Ob slastnem zajtrku in pogovoru je 
čas hitro minil in naše gostje so se 
dobre volje in s prijetnimi občutki pos-
lovile. Vsi skupaj smo preživeli lep, 
prijeten in nadvse zanimiv dopoldan.

Zadnjega meseca v letu se v Vrtcu 
pri OŠ Kungota vedno zelo veselimo. 
Za otroke pripravimo najrazličnejše 
dejavnosti, ki obogatijo praznično 
vzdušje in pričakovanje božičnih pra-
znikov. Že nekaj let zapored v tem 
mesecu otroke obišče tudi palček 
Duško. Z otroki se dan pred prihodom 
Božička odpravi na palčkovanje z luč-
kami, da mu razsvetlijo in pokažejo 
pot do vrtca.  Tam otroke pričaka tudi 
sladko presenečenje. Palček Duško 
je presenetil tudi otroke v enoti Sve-
čina in jim pomagal najti skriti zaklad. 
Otroci in starši so bili presenečenja 

zelo veseli in povabili so ga, da jih še 
obišče.  Res, palčki imajo decembra 
veliko obveznosti in tudi palček Duško 
jih je imel. Obiskal je otroke v vrtcu, 
jim pomagal okrasiti novoletno jelko, 
otroke je zabaval in razveseljeval.  
Presenetil jih je tudi ob otvoritvi Pra-
vljične dežele. Ob pogovoru in petju 
pesmic so otroci zelo uživali. Palček 
Duško je spremljal Božičkov obisk v 
vrtcu in mu pomagal deliti darila. Za 
nami je še en veseli december, ki brez 
truda vseh strokovnih delavk Vrtca pri 
OŠ Kungota prav gotovo ne bi bil tako 
čaroben in poseben.

Enota vrtca Svečina tudi v tem 
šolskem letu sodeluje z vrtcem 
Ratsch. Prvi obisk smo imeli no-
vembra, ko so nas obiskali otro-
ci z vzgojiteljico Julio Holler. Za 
lažje premagovanje jezikovnih 
ovir je otroke iz Ratscha spre-
mljala gospa Pika Radmilovič. 
Otroci so dopoldan preživeli 
ob prepevanju pesmi, ustvar-
janju voščilnic in igri.  Pri tem 
so spoznali, da se običaj ob 
prihodu Božička zelo razlikuje, 
kajti otroci so jim povedali, da 
njih ne obišče Božiček temveč 
Christkind, ki jih prav tako ob-
dari z majhno pozornostjo.

Decembra smo obisk vrnili in se 
v dopoldanskem času odpravili v 
vrtec Ratsch. Tam so se nas zelo 
razveselili. Otroci so utrjevali 
prijateljske odnose, skupaj za-

peli pesmi v slovenskem in nem-
škem jeziku, se igrali in spozna-
vali nove didaktične pripomočke 
in igrače. Sedaj pa že nestrpno 
pričakujemo ponovni obisk otrok 
iz Ratscha, ki bo februarja.

Dragica Teršavec

Duška Gutman

Andreja Jančič, vzgojiteljica

Ob tej priložnosti smo v goste povabili gospo 
županjo Tamaro Šnofl, v. d. ravnateljice go.  
Marjano Hrast in pomočnico ravnateljice  
za vrtec go. Tino Polajžer.

Enota vrtca Svečina tudi v 
tem šolskem letu sodeluje 
z vrtcem Ratsch.
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7. 3. 2020

7. 3. in 8.3. 2020

21. 3. 2020

17. 4. 2020

19. 4. 2020

24. 4. 2020

25. 4. 2020

1. 5. 2020

19h

17h

18h

10h

18h Koncert A cure for Happines na Pruhu

Velikonočni gala koncert Kungoške  
pleh muzike (OŠ Zg. Kungota)

Letni koncert Ljudskih  
pevcev Šentjurčanov (Jurij)

Začetek Jurjevanja 2020

Jurijev pohod na Jurjevanju

10h

10h

10h

Otvoritev jabolčne-sadne poti v Svečini

Donut Cup turnir 2020

Praznik pomladi v Svečini

PRIHAJAJOČI DOGODKI

Bilo je nekoč ...



Na 3. redni seji občinskega sveta, ki 
je bila 6. 2. 2019, so bili v Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu (SPVCP) Občine Kungota za 
člane imenovani Andrej Plohl, Ber-
nard Vesenjak, Peter Breznik in Silvo 
Kostanjšek ter za predsednika Stojan 
Privšek. Program SPVCP Občine Kun-
gota je objavljen na spletni strani Ob-
čine Kungota.

Kaj povzroči uporaba mobilnih tele-
fonov med vožnjo?

Če voznik med vožnjo telefonira, je 
to tako, kot bi imel v krvi 0,8 promi-
la alkohola. Med pisanjem sporočil, 
voznik štirikrat več časa ne gleda na 
vozišče kot pri normalni vožnji. Skla-
dno z Zakonom o pravilih cestnega 
prometa je pri nas med vožnjo upo-
raba mobilnega telefona v roki prepo-
vedana, predpisana kazen znaša 120 
evrov. Sem sodi tako telefoniranje, pi-
sanje sporočil, brskanje po spletu itd. 
Dovoljena je le uporaba prostoročne-
ga telefoniranja. Ob tem poudarimo, 
da tudi prostoročna uporaba zmanj-
šuje pozornost voznika pri vožnji zara-
di vsebine pogovora.      

 SPVCP  

Uporaba telefona med vožnjo

Januarja 2020 je potekala nacionalna akcija, ki jo je tudi letos vodi-
la Agencija za varnost prometa, s katero smo opozarjali na nevarnost 
uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Akcija je potekala v sodelova-
nju s policijo.     

Različne raziskave uporabe mobilnih telefonov v prometu kažejo na 
zaskrbljujoč trend povečane uporabe mobilnih telefonov v prometu. 
Druga pomembna sprememba v obnašanju uporabnikov pa je, da upo-
rabniki poleg telefoniranja med vožnjo pogosto tudi pošiljajo sporočila, 
brskajo po spletnih straneh in objavljajo ter pregledujejo vsebine na 
družabnih omrežjih. K uporabi mobilnih telefonov v prometu je zlasti 
nagnjena mlajša generacija, pa tudi vozniki srednje starosti predvsem 
zaradi poslovnih razlogov.

Z uporabo mobilnega telefona v prometu se zmanjšuje zbranost in po-
zornost na sprejemanje ključnih informacij iz okolja in tako se povečuje 
tveganje za nastanek prometne nesreče. Med uporabo mobilnega tele-
fona je uporabnikova pozornost zmanjšana v kar treh vidikih zaznavanja 
in upravljanja, in sicer:

VIDNEM – namesto na cesto in okolje, je pogled usmerjen v zaslon telefona, 

TELESNEM – roke niso na volanu ali krmilu vozila, pač pa na napravi, 

MISELNEM – miselni procesi so usmerjeni v dogajanje, 
         ki ga sporoča naprava.

Vsak drugi voznik  
se pogovarja po telefonuRazlične raziskave 

uporabe mobilnih 
telefonov v prometu 
kažejo na zaskrblju-
joč trend povečane 
uporabe mobilnih 
telefonov v prometu. 

Kar pomeni:

▪  slabši reakcijski čas voznika (50 % slabši kot vožnja v normalnih pogojih),
▪  počasnejše zaznavanje prometne signalizacije in reagiranje nanjo,
▪  daljši zavorni čas,
▪  zmanjšano zaznavanje okolice in prometa,
▪  večje tveganje pri odločitvah (zmanjšana varnostna razdalja, manjše prilagoditve
  razmeram na cesti).

Drugo
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Podpisani  

Ime in priimek starša oz. skrbnika  

Ime in priimek otroka 

Naslov  

Datum rojstva otroka 

SE PRIJAVLJAM 
NA DRUŽABNO  
SREČANJE ŽUPANJE  
Z NOVOROJENČKI.
 
SREČANJE BO  
PREDVIDOMA KONEC 
MARCA. VABILO  
DOBITE PO POŠTI.Podpis:  

S podpisom prijavnice se strinjam, da se lahko osebni podatki uporabljajo, obdelujejo in preverjajo za potrebe in namen,  
za katerega so bili pridobljeni, in za pošiljanje obvestil v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Izjavljam, da   , roj.  

stanujoč  ,  

e-naslov  , GSM ali tel  

želim pristopiti k programu Starejši za starejše DU Zg. in Sp. Kungota v Občini Kungota.

Županja Občine Kungota pripravlja srečanje z občani, ki so bili rojeni v lanskem letu (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019).
 

Na srečanje se je potrebno prijaviti s spodnjo prijavnico do 6. marca 2020. Izpolnjene prijavnice pošljite  
na e-naslov obcina@kungota.si ali po pošti na naslov Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.

PRIJAVNICA
NA ŽUPANJIN SPREJEM NOVOROJENČKOV

Društvo upokojencev 
Zg. in Sp. Kungota
Program Starejši za starejše

To pristopno izjavo predajte ali pošljite enemu od društev upokojencev v občini Kungota in poverjenik za vaše področje se vam bo javil v najkraj-
šem času. Izpolnila bosta anketni list in dobili boste informacije o delovanju programa in ugodnostih, ki jih lahko koristite povsem brezplačno. 
Pristop ni povezan s članstvom v enem od društev upokojencev in ni finančno ovrednoten s članarinami, je popolnoma brezplačen.

Pridružite se nam in skupaj bomo ustvarjali zgodbo po svoji meri!      Kontakt: 031 297 402

PRISTOPNA IZJAVA



PONEDELJEK 15.00 RUSKO KEGLJANJE (DU Zg. Kungota)

TOREK

8.30 JOGA za vsakdanje življenje

14.00 RUSKO KEGLJANJE (HVG Kungota)
15.30 KVAČKANJE
17.00 SLIKANJE
17.00 KLEKLJANJE
18.00 ČEBELARSKO DRUŠTVO ZG. KUNGOTA 

vsak 1. torek v mesecu

18.00 JOGA za vsakdanje življenje

SREDA

9.00 PO STRANPOTEH OBČINE KUNGOTA
12.00 POSVETOVALNICA V LOKALNI  

SKUPNOSTI - PATRONAŽA  
(vsako zadnjo sredo v mesecu)

15.00 LJUDSKO PETJE
15.00 RUSKO KEGLJANJE (DU Zg. Kungota)
18.00 HARMONIKARJI (11. in 25. 3. ter 8. in 22.4.)
18.00 BRALNI KLUB (vsako 2. sredo v mesecu)

ČETRTEK

10.00 ANGLEŠČINA 

11.00 DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV ZG. KUN-
GOTA (vsak 3. četrtek v mesecu)

15.00 KARTANJE
15.00 ITALIJANŠČINA
17.00 KUNGOŠKI DETLI
17.00 NEMŠČINA
19.30 Hatha JOGA

PETEK 15.00 RUSKO KEGLJANJE (DU Zg. Kungota)

Zg. Kungota 5, 2201 Zg. Kungota

generacije@kungota.si

059 178 151

Hiša vseh generacij Kungota

VSEH GENERACIJ
HIŠA

REDNE DEJAVNOSTI
MAREC IN APRIL 2020

PROGRAM

IZREDNI DOGODKI V MARCU IN APRILU

SREDA  4. 3. 2020 ob 9.30 NORDIJSKA HOJA Pohodne palice bodo 
na voljo! Pika Radmilovič

SREDA  18. 3. 2020 ob 17.00
PREDAVANJE IN DELAVNICA: FOTOGRAFIJA Zbirajo se prijave! Tine Zorec

PEČEMO Z DEJANOM Prostovoljni prispevek!  
Zbirajo se prijave! Dejan Mlakar

PETEK  20. 3. 2020 ob 18.00 POTOPISNO PREDAVANJE: KAMBODŽA Prost vstop! Selina Kosec Karnet

PONEDELJEK  23. 3. 2020 ob 18.00 KUNDALINI JOGA: NA SLEDI SAMEGA SEBE Prostovoljni prispevek!  
Zbirajo se prijave! Dharam Kiret

SREDA  25. 3. 2020 ob 17.00 OTROŠKA PEKOVSKA DELAVNICA Prostovoljni prispevek!  
Zbirajo se prijave! Nada Požar

PETEK  27. 3. 2020 ob 18.00 STROKOVNO PREDAVANJE: USTVARJANJE  
PRIVLAČNE TURISTIČNE DESTINACIJE Prost vstop! Janja Viher, Agencija 

SIV d.o.o.
PONEDELJEK  30. 3. 2020 ob 18.00 ZELIŠČNA DELAVNICA Zbirajo se prijave! Manja Weingerl

PETEK  3. 4. 2020 ob 18.00 VELIKONOČNA DELAVNICA: PIRHI
IZ NARAVNIH MATERIALOV Prost vstop! Alenka Leber Vračko

PETEK  10. 4. 2020 ob 17.00 OTROŠKA PEKOVSKA DELAVNIC: VELIKA NOČ Prostovoljni prispevek! 
Zbirajo se prijave! Nada Požar

PETEK  17. 4. 2020, ob 18.00 POTOPISNO PREDAVANJE: LITVA, LATVIJA, ESTONIJA Prost vstop! Andrej Pulko

PONEDELJEK  20. 4. 2020 ob 18.00 KUNDALINI JOGA: LAHKOTNOST IN RADOST GIBANJA Prostovoljni prispevek! 
Zbirajo se prijave! Dharam Kiret

PETEK  24. 4. 2020 ob 18.00 LOKALNE OSKRBOVALNE VERIGE Prost vstop! Janja Viher, Agencija 
SIV d.o.o.


