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Novost z letom 2021

O proračunu naše občine

V drugi polovici leta 2021 se kot novost v naši 
občini načrtujejo javni razpisi za občane Občine 
Kungota na naslednjih področjih:

• sofinanciranje samozaposlitve kot pomoč pod-
jetništvu;

• štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov;
• subvencioniranje nakupa in vgradnje malih ko-

munalnih čistilnih naprav na območju Občine 
Kungota, ki so izven aglomeracije predvidene 
izgradnje kanalizacijskega omrežja.

Štipendije za nadarjene dijake in študente, 
pomoč samozaposlenim in subvencioniranje 
malih komunalnih čistilnih naprav.

Predvideni prihodki v proračunu za leto 
2021 znašajo 5.895.702 EUR. Največji 
delež prihodkov predstavljajo davčni pri-
hodki, ki znašajo 3.681.818 EUR. Ne-
davčni prihodki znašajo 422.260 EUR, 
kapitalski prihodki 75.000 EUR, trans-
ferni prihodki pa 1.713.624 EUR.

Predvideni odhodki v proračunu za leto 
2021 znašajo 7.431.136 EUR. Največji 
delež predstavljajo investicijski odhodki, 
ki znašajo 4.008.381 EUR. Tekoči trans-
ferji znašajo 1.667.960 EUR, tekoči od-
hodki pa 1.754.795 EUR.  

Za aktualne informacije, veza-
ne na navedene razpise, redno 
spremljajte objave na uradni sple-
tni strani Občine Kungota in ura-
dnem profilu Občine Kungota na 
portalu Facebook.   
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Kolopark Kungota Vaški trg Plintovec Obnova ceste Svečina – center

Zaključne investicije v letu 2020

Večje načrtovane investicije v letu 2021

Leto 2020 si bomo zapomnili kot leto, 
ki je naša življenja popolnoma obrnilo 
na glavo, Kungočani pa tudi po tem, da 
se je vse leto po občini kopalo, obnav-

ljalo in da so ves čas na tem ali onem 
koncu brneli stroji. Še dobro, da smo 
se letos nekoliko bolj držali doma, in 
kakšna sreča, da smo Kungočani tako 

potrpežljivi, saj smo z letom 2020 bo-
gatejši za investicije v skupni vrednosti 
2,1 milijon EUR. Naj naštejemo le nekaj 
vidnejših.  

Asfaltiranje in protiprašna 
zaščita cest 2021
Tudi v letu 2021 Občina Kungota na-
črtuje sanacijo najbolj problematičnih 
cestnih odsekov v dolžini pribl. 8 km 
in predvideni vrednosti pribl. 800.000 
EUR. Ceste, ki se bodo trajno reševale 
in sanirale, so pri obilnem deževju 
in v času elementarnih nesreč med 
najbolj poškodovanimi in terjajo naj-
več stroškov, povezanih s popravili in 
vzpostavitvijo v prvotno stanje. 

Obnova ceste in trga v centru 
Svečine – 2. faza
V letu 2021 bomo nadaljevali z 
investicijo v centru naselja Svečina. 
V sklopu obnove svečinskega trga 
načrtujemo ureditev problematike 
vlage na stavbi svečinskega vaškega 
doma, ureditev centra vasi s tlakovci, 
ločeno fekalno in meteorno kanaliza-
cijo, cesto, rekonstrukcijo mostu proti 
pokopališču v Svečini, namestitev 
urbane opreme ter ureditev hortikul-
ture s spremljajočimi površinami. Za 
te namene načrtujemo 300.000 EUR.

Plački vodovod 
Izgradnja in razširitev vodovodnega 
omrežja na območju Plača, kjer je 

ocenjena vrednost investicije pribl. 
60.000 EUR. 

Most v Gradiški II
V letu 2021 je načrtovan začetek 
izgradnje novega mostu za naselje 
Gradiška II in POŠ Sp. Kungota. 
Predvidena vrednost investicije je 
pribl. 400.000 EUR. Novi most bo 
lociran zraven obstoječega mostu 
in bo omogočal dvosmerni promet s 
hodnikom za pešce, pri čemer se bo 
obstoječi most po izgradnji novega 
mostu odstranil.

Sanacija ceste in plazu  
Ciringa – 2. faza
V primeru zagotovljenih sredstev v 
državnem proračunu RS načrtujemo 
v letu 2021 sanacijo še drugega dela 
ceste in plazu Svečina–Ciringa (2. 
faza). Od skupne ocenjene vrednosti 
investicije 580.000 EUR planira-
mo 440.000 EUR sofinancerskih 
sredstev s strani MOP, ostali znesek 
bo sofinancirala Občina Kungota iz 
proračunskih sredstev. 

Medgeneracijsko športni  
center Sp. Kungota
V letu 2020 smo pričeli s pridobiva-

njem projektne dokumentacije za nov 
Medgeneracijsk-športni center Sp. 
Kungota, ki bo center dogajanja v Sp. 
Kungoti, kjer se v naši občini najbolj 
povečuje število prebivalcev. Zaradi 
dotrajanosti in neustreznosti obstoje-
čih objektov in športne infrastrukture 
se predvideva novogradnja večnamen-
skega objekta, ki bo služil lokalnim 
društvom in prebivalcem kot športno 
in kulturno središče. Investicija, ki je 
ocenjena na 1,5 mio EUR, bo predvi-
doma realizirana v letih 2021 in 2022. 

Perlahova učilnica na prostem
V sodelovanju z OŠ Kungota bomo 
v neposredni bližini športnih igrišč v 
Zg. Kungoti uredili učilnico na pros-
tem. Določen del učnega procesa 
bodo šolarji tako lahko spremljali v 
zanimivem, pestrem in predvsem 
zelo avtohtonem učnem okolju. Prav 
tako bomo v okviru projekta javno 
razsvetljavo v okolici šole zamenjali 
z LED-razsvetljavo. S projektom se 
bomo prijavili na 3. javni poziv za 
izbor operacij iz sklada ESRR za ure-
sničevanje ciljev Strategije lokalnega 
razvoja na območjih MO Maribor in 
Občine Kungota v obdobju 2014–
2020. Ocenjena vrednost projekta je 
pribl. 60.000 EUR.

Občinska uprava
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JP 695152 – odcep Marko: 
protiprašna zaščita v dolžini 290 m

JP 695521 – Plač–Kovačič–Kresnica: 
asfaltiranje v dolžini 772 m

JP 695991 – odcep v Hrib–Gradiška 
III: asfaltiranje v dolžini 402 m 

JP 695841 – Velički–Mesarec: 
asfaltiranje v dolžini 716 m 

JP695081 – Šac–Hrastnik–Veliki 
Kozjak: asfaltiranje v dolžini 480 m 

JP 695621 – Plintovec–odcep Krištof 
Marksl: asfaltiranje v dolžini 1.430 m 

Most Hlebič
Most Hlebič je dotrajan in postaja 
nevaren za uporabo. Gre za most 
preko Radečkega potoka v Juriju ob 
Pesnici. V letu 2021 nameravamo 
izvesti rekonstrukcijo tega mostu, ki 
je ocenjena na pribl. 55.000 EUR.

Mostova v Morskem jarku
V sklopu obnove ureditve struge 
potoka v Morskem jarku namera-
vamo rekonstruirati dva mostova v 
skupnem znesku pribl. 65.000 EUR. 

Kolesarska pot Kungota–Ma-
ribor in rekonstrukcija regio-
nalne ceste Kungota–Maribor
S projektom izgradnje kolesarske 
poti Kungota–Maribor smo se sku-
paj z Občino Pesnica prijavili na raz-
pis Ministrstva za infrastrukturo, s 
čimer želimo pridobiti 1,6 milijona 
EUR evropskih sredstev. Hkrati drža-
va načrtuje izvedbo rekonstrukcije 
celotne regionalne ceste Kungota–
Maribor v dolžini 5,7 km. V okviru 
te rekonstrukcije bodo v naseljih iz-
vedeni tudi novi pločniki, avtobusne 
postaje, javna razsvetljava ter nova 
komunalna infrastruktura. Vrednost 
celotne investicije kolesarske poti in 
rekonstrukcije regionalne ceste je 
ocenjena na pribl. 11 milijonov EUR 
in je načrtovana za leta 2021–2023.

Ureditev vaškega trga  
v Juriju ob Pesnici
V letu 2021 bomo začeli s pripravo 
projektne dokumentacije za uredi-
tev vaškega trga v Juriju ob Pesnici. 
Sama izvedba ureditve trga bo sle-
dila v naslednjih letih.

Šolski kombi
V letu 2021 nameravamo kupiti 
nov šolski kombi za potrebe OŠ 

Kungota, za kar planiramo 31.000 
EUR proračunskih sredstev.

Kanalizacija  
Sp. Kungota – Gradiška I
V letu 2021 se pripravlja projek-
tna dokumentacija za kanalizacijo 
in izgradnjo čistilne naprave v Sp. 
Kungoti (naselje Gradiška I), ki je 
potrebna za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.

Projekt »Športni vikendi« 
Glede na pomembnost gibanja bomo v partnerstvu s turističnim 
društvom in športnimi društvi v občini enkrat letno organizirali 
športni vikend. Na ta dan bodo imela vsa športna društva v občini 
možnost predstavitve. Tako bomo šport oz. gibanje približali 
občanom. S prireditvijo se bomo prijavili na 3. javni poziv za izbor 
operacij iz sklada ESRR za uresničevanje ciljev Strategije lokalne-
ga razvoja na območjih MO Maribor in Občine Kungota v obdobju 
2014–2020 in v sklopu tega načrtujemo ob OŠ v Zg. Kungoti v 
športnem parku Plintovec v letu 2021–2022 izvesti celovito obno-
vo malega nogometnega igrišča, atletske steze in košarkarskega 
igrišča z urbano opremo in LED-razsvetljavo. Vrednost celotne 
investicije je ocenjena na pribl. 300.000 EUR.  
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LC 195131 – Gradiška I–Sp. Dobrenje: 
asfaltiranje v dolžini 873 m 

JP695813 – odcep Gaube: 
asfaltiranje v dolžini 140 m 

JP 695412 – Novo naselje: 
asfaltiranje v dolžini 210 m 

JP 695074 – Haličev drevored–
Obreht: asfaltiranje v dolžini 310 m 

JP 695411 – Smonig–Fijačko: 
asfaltiranje v dolžini 500 m

JP 695934 – Matjašič–Ul: 
asfaltiranje v dolžini 170 m 

Izvajanje prostovoljne 
gasilske službe

Obstajajo službe, ki služijo denar, službe, ki nudijo ugled in 
slavo, in službe s poslanstvom. Biti prostovoljni gasilec je za-
veza, ki jo gasilec s svojim življenjem daje za življenje druge-
ga. Obljuba, da bo pomoč drugemu postavil pred lasten strah 
in nagonski beg od življenjskih nevarnosti. Kako pomembni 
so, se zavedamo šele takrat, ko jih nujno potrebujemo. 

Občina Kungota vsako leto nameni večji delež proračunskih 
sredstev občinskima prostovoljnima gasilskima društvoma PGD 

Občinska uprava

Onesnaževanje 
občinskih cest

Kmetovalce v naši občini opozarja-
mo, da so dolžni za seboj očistiti ces-
to, kadar jo onesnažijo zaradi njivskih 
del. Dogaja se, da se ceste onesna-
žijo in ostanejo blatne. Občina bo v 
bodoče naročila čiščenje cest na stro-
ške lastnika njive, zaradi katere se bo 
cesta onesnažila.  

Gasilcem podeljena sredstva v letih 2019, 
2020 in 2021 ter delež povečanja. 
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JP 695421 – Čajžič: 
asfaltiranje v dolžini 1.560 m

JP 695641 – Duhova graba: 
protiprašna zaščita v dolžini 1.500 m

JP 695331 – odcep Jamšek–Purgaj: 
protiprašna zaščita v dolžini 367 m

JP 695211 – odcep Vajda–Borko: 
protiprašna zaščita v dolžini 300 m

JP 695262 – odcep vodohran 
Grušena: asfaltiranje v dolžini 250 m

Odsek Fifolt–cerkev: 
asfaltiranje v dolžini 900 m

Sp. Kungota in PGD Zg. Kungota, saj je 
njuna primarna vloga pri zagotavljanju 
požarne varnosti v občini bistvenega 
pomena, prav tako pa so naši prosto-
voljni gasilci vedno prvi na lokaciji, ko 
pride do kakršne koli naravne ali druge 
nesreče, ki ogroža življenje ljudi. Zato se 
je delež gasilcem namenjenih proračun-
skih sredstev v preteklih letih povečeval, 
predvsem za namene zaščitne opreme 
in zavarovanj. Z enako politiko se načr-
tuje nadaljnje financiranje. 

Prav tako bo Občina Kungota v letu 
2021 zagotovila PGD Sp. Kungota 
dodatno sofinanciranje popravila ga-
silskega vozila MAN v znesku 10.000 
EUR, ki je nujno potrebno za nemoteno 
opravljanje intervencij tega društva.  

Več denarja za  
kulturo in šport
V proračunu Občine Kungota je za leto 2021 ponovno več sredstev 
v primerjavi s prejšnjimi leti namenjenih društvom, ki delujejo na 
področjih kulture in športa. Kljub okrnjenemu izvajanju kulturnih in 
športnih prireditev ter aktivnosti v letu 2020 občina želi spodbuditi 
nadaljnji razvoj obeh področij ter s tem prispevati k oživljanju kraja 
ter k aktivnem preživljanju prostega časa tako mlajših kot starejših 
generacij. Zavedamo se, da je lokalna skupnost tista, ki lahko naj-
bolj pripomore k uspešnemu delovanju kulturnih in športnih dru-
štev. Občanke in občani, ki so aktivni na kulturnem ali športnem 
področju, namreč krepijo lokalno skupnost in njeno pripadnost ter 
dajejo dober vzgled prihodnjim generacijam. Ustvarjajo bolj zdravo 
in pozitivno okolje, v katerem živimo, in s tem neposredno dvigujejo 
kakovost življenja v naši občini.  

Kulturnim in špor-
tnim društvom po-
deljena sredstva v 
letih 2019, 2020 
in 2021 ter delež 
povečanja.

Občinska uprava
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JP 695181 – Pesnica 11: 
asfaltiranje v dolžini 400 m 

JP 695261 – Jurij–Grušena: 
protiprašna zaščita v dolžini 750 m

JP 695662 na Plintovcu–odcep 
Točaj: asfaltiranje v dolžini 250 m 

Nktg–cesta mimo VS Jurij: 
asfaltiranje v dolžini 120 m 

Sanacija šolskih 
in vrtčevskih prostorov

Občinska uprava

Promet in ceste

V tej številki nekoliko več pozornosti 
posvečamo cestam in prometu v naši občini, 
saj smo obnovili/asfaltirali kar nekaj cest,  
podoben plan pa imamo tudi za leto 2021. 

V občini imamo 136 km kategorizi-
ranih občinskih cest, od tega je 70 
km asfaltiranih, 5 km s protiprašno 
bitumensko zaščito in 61 km ma-
kadamskih cest. Od tega je 96 km 
kategoriziranih kot javne poti in 40 km 

kot lokalne ceste.  V letu 2020 smo 
v občini uredili 3,4 km makadamskih 
cest s protiprašno bitumensko zaščito 
ter asfaltirali 9,5 km cest. Za leto 
2021 načrtujemo asfaltiranje doda-
tnih 8 km cest. 

Leto Vsa vozila (PLDP) Motorji Osebna vozila Avtobusi Lah. tov.   
< 3,5 t

Sr. tov.  
3,5–7 t

Tež. tov. 
nad 7 t

Tov. s prik. Vlačilci

2019 4.529 59 4.074 36 287 27 32 6 8
2018 4.340 62 3.911 30 270 25 29 6 7

Leto Vsa vozila (PLDP) Motorji Osebna vozila Avtobusi Lah. tov.   
< 3,5 t

Sr. tov.  
3,5–7 t

Tež. tov. 
nad 7 t

Tov. s prik. Vlačilci

2019 683 26 610 1 38 2 3 1 2
2018 642 24 572 1 34 3 4 1 3

Povprečni letni dnevni promet za števec v Zg. Kungoti

Povprečni letni dnevni promet za števec MP Jurij

 asfaltirane
 protiprašno zaščitene
 makadamske

OBČINSKE CESTE

Domen Ledinek
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• POŠ SP. KUNGOTA: ureditev in namestitev pitnika na 
šolskem hodniku, ureditev stopnic in poškodovane fasade 
pri zadnjem vhodu šole, ureditev in sanacija tlakovcev in 
drenažnega zasipa pri zadnjem vhodu šole, namestitev 
hitrostne ovire na območju šole, ureditev talnih označb na 
tem območju in popravilo stopnic v notranjosti šole.

• POŠ SVEČINA: postavitev manjkajočega dela ograje 
med šolo in cerkvijo, ureditev in sanacijo paviljona na 
območju šolskega igrišča, ureditev in sanacija vseh igral 
na igrišču, ureditev sanitarij za potrebe vrtca, ureditev 
igralnice za potrebe vrtca na novi lokaciji v POŠ v Svečini, 
ureditev prostora ob kuhinji in ureditev hodnika v pritličju.

• V OŠ ZG. KUNGOTA: ob ureditvi koloparka smo postavili 
montažno garažo, ob kateri smo uredili prostor za odla-
ganje odpadkov za potrebe šole, ter poskrbeli za ureditev 
talnih označb za večjo varnost otrok na šolskem območju.
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Kako pa je s prometom na teh 
cestah? Podatke v nadaljevanju je 
za državne ceste objavilo Ministrstvo 
za infrastrukturo, Direkcija RS za 
infrastrukturo. V občini sta namešče-
na dva števca prometa: prvi je v Zg. 
Kungoti (pri križišču Plač/Jurij), drugi 
je na mejnem prehodu Jurij. Podatki 
za občinske ceste pa so dobljeni s 
pomočjo dveh merilnikov hitrosti, ki 
sta nameščena v Morskem jarku in 
na cesti Fifolt–Pesnica. 

Za državne ceste so na voljo samo 
podatki o povprečnem letnem dnev-
nem prometu, ki so za obe števni 
mesti nanizani v nadaljevanju. Za 
2020 podatki še niso dostopni. Z 
merilniki hitrosti ne moremo dobiti 
istih podatkov kot s števci prometa, 
lahko pa dobimo oceno izmerjenega 
števila vozil, zraven tega pa imamo 
tudi izmerjene hitrosti ter dnevna 
nihanja prometa. Za analizo smo pri 
obeh merilnikih izbrali obdobje od 1. 
1. 2021 do 11. 2. 2021. 

Merilnik hitrosti  
v Morskem jarku

V 42 dneh, ki smo si jih izbrali za 
analizo, je merilnik opravil 157.292 
meritev; ocenjena vrednost vozil je 
57.146, kar je pribl. 1350 vozil na 
dan. Iz podatkov je razvidno, da je 
prometa manj med vikendom. 

Omejitev hitrosti je 50 km/h, pov-
prečna izmerjena hitrost vozil je bila 
46 km/h; 85 % vozilo je s hitrostjo do 
največ 54 km/h. Najvišja izmerjena 
hitrosti je bila 100 km/h, skupno 
je 57 vozil v tem obdobju vozilo 81 
km/h ali več. 

Merilnik hitrosti na cesti 
Fifolt–Pesnica

V izbranih 42 dneh je merilnik opravil 
194.601 meritev; ocenjena vrednost 
vozil je 79.999, kar je pribl. 1900 
vozil na dan. Enako kot v Morskem 
jarku je prometa manj med viken-
dom. 

V občini je 21,48 km državnih in 6 km gozdnih cest. Imamo 6,5 km pločnikov, 5,5 km 
kolesarskih poti ter 126.000 m2 javnih površin (parkirišča, avtobusne postaje).

Merilnik hitrosti v Morskem jarku

Merilnik hitrosti na cesti Fifolt–Pesnica
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Omejitev hitrosti je tudi tukaj 50 
km/h, povprečna izmerjena hitrost 
je bila 53 km/h; 85 % jih je vozilo s 
hitrostjo do največ 63 km/h. Najvišja 
izmerjena hitrosti je bila 130 km/h, 
skupno je 944 vozil vozilo 81 km/h 
ali več. 

Za dodatne informacije  
smo opravili krajši intervju  
z Dejanom Žižkom, ki je  
na občini odgovoren za  
to področje. 

Koliko obvestil občanov o 
poškodbah na cestišču, pločni-
ku, kolesarski poti ipd. dobite 
mesečno? Kam in kako naj 
občani javijo takšne poškod-
be? V kakšnem času se lahko 
pričakuje sanacija? 

Večino obvestil prejemamo po telefo-
nu in prek naše spletne strani. Težko 
je oceniti število obvestil. Na občini 
imamo organizirano pregledniško 
službo in tudi sami nenehno op-
ravljamo oglede cest, javnih površin, 

javne razsvetljave. Zadevo, ki nam 
jo sporočijo, pregledamo na terenu, 
preučimo in skušamo rešiti karseda 
hitro. Vem, da je včasih malo neje-
volje, ker imajo občani občutek, da 
nismo dovolj odzivni, ampak težko se 
je na vse odzvati takoj. V prihodnosti 
bi radi obdržali tak način obveščanja. 

Koliko stane občino popravilo 
makadamskih cest po nalivih?

Cena popravila občinskih cest po 
nalivih se razlikuje glede na intenziv-
nost naliva oziroma neurja. Odvisna 
je od količine in intenzivnosti dežja 
ter trajanja padavin. Če je v dolo-
čenem trenutku količina dežja in 
intenziteta velika, pomeni, da so 

najbolj na udaru ceste v hribovitih 
predelih (gramoz odnese v odvodne 
kanale, jarke, zamaši prepuste, uniči 
obrabni, makadamski sloj cestišča 
itd.). Če je količina dežja majhna in 
traja dlje, se pogosteje pojavljajo 
udarne jame na ravninskih predelih 
cest. Lani je npr. povprečno neurje 
občino stalo od 12.000 do 15.000 
EUR (za vzpostavitev ceste v prvotno 
stanje). 

Koliko stane, da se makadam-
sko cesto asfaltira?

Cena asfaltiranja makadamskih cest 
se od odseka do odseka razlikuje 
predvsem zaradi zahtevnosti terena. 
So ceste, ki se vijejo po grebenih 
in kjer je možno odvodnjavanje 
zagotavljati samo z nakloni ceste, 
zato je izvedba cenejša. A pri večini 
je potrebno dodatno zagotavljati 
odvodnjavanje z asfaltnimi mulda-
mi, dodatnimi jaški, prepusti itd., 
saj teren ali lastništvo zemljišč 
onemogoča enostavne odvodnje z 
naklonom. V povprečju se cena za 
asfaltiranje ceste glede na lanske in 

letošnje cene v gradbeništvu z odo-
vodnjavanjem, podlago in asfaltom 
giblje med 100 in 110 EUR na tekoči 
meter, kar pomeni pribl. 100.000 
EUR za en kilometer ceste.

Koliko več stane občino takšna 
zima, kot je letošnja, ki je 
res bogata s snegom? Koliko 
stane pluženje/posipavanje po 
intenzivnem sneženju?

Kar se tiče zime, je težko oceniti 
razliko glede na prejšnja leta. Vse 
je odvisno od količine snega in od 
temperatur zraka in podlage. Če je 
zima, kot je letošnja, so stroški veliko 
višji, ker je potrebno nenehno posi-
pavanje zaradi padavin (dež, sneg). 
Zaradi taljenja čez dan je potrebno 
dodatno posipavanje na določenih 
odsekih. Velike temperaturne razlike 
(čez dan toplo, ponoči mrzlo) pripe-
ljejo do tega, da je podlaga izredno 
mehka in je v primeru sneženja 
problem pri pluženju makadamov. 
Če se makadami plužijo, se zaradi 
mehke podlage uniči vrhnji sloj in je 
cesta blatna. Zaradi ponovne zmrzali 
in taljenja (nenehno se tali in spet 
zamrzne) ceste »kipijo« in so določe-
ni odseki blatni in praktično neprevo-
zni. Zato so to zimo nenehno potreb-
ne točkovne sanacije makadamskih 
cest (blato moramo odstraniti, nato 
nasipljemo grobo frakcijo gramoza in 
nato še finejšo frakcijo), kar je zaradi 
strojnih del in precejšnje količine 

Če je zima, kot je letošnja, so stroški 
veliko višji, ker je potrebno nenehno 

posipavanje zaradi padavin (dež, sneg).
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V Juriju imamo v prihodnosti plan  
urediti trg in seveda bomo skušali  

zadostiti potrebam po parkirnih mestih.

Obrezovanje drevja in vejevja  
ob kategoriziranih cestah – 
javnih poteh in lokalnih cestah
Gasilci, vozniki tovornjakov, reševalci, izvajalci zimske službe in dru-
gi nas opozarjajo na poškodbe vozil, ki nastajajo zaradi poseganja 
vej na cestišče in v cestno telo. Zaradi nepreglednosti, ki je povzro-
čena s tem, je povečana možnost nesreč. Do večjih poškodb vozil 
prihaja zlasti ob prevozih pitne vode in različnih intervencijah (poža-
rih, poplavah, prometnih nesrečah ipd.), ko je treba hitro ukrepati.
Vljudno prosimo vse lastnike zemljišč ob krajevnih in lokalnih ce-
stah, da poskrbijo za ustrezno preglednost cest in do konca aprila 
2021 obrežejo vsa drevesa, veje in ostalo rastje, ki sega v cestno 
telo. Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega roba 
vozišča ter znaša pri javnih poteh 4 m. Z vašim sodelovanjem bo iz-
vajalcem javne službe omogočeno nemoteno opravljanje storitev.  

gramoza povezano z visokimi stroški 
vzdrževanja. Če sneži pribl. 12 ur, 
pomeni, da je potrebno eno preven-
tivno posipavanje asfaltnih cest, ena 
celotna akcija pluženja, na koncu po-
lovica akcije pluženja (da se očistijo 
predeli, ki so bili pluženi predčasno, 
saj je ponovno zapadlo še nekaj 

snega) in končni posip asfaltov. Ko 
se še makadami zvozijo in zamr-
znejo, je potreben še njihov posip 
(makadame je nesmiselno posipa-
vati takoj po pluženju, saj posipni 
material ne vsebuje soli in frakcija 
gramoza pade v sneg; ko se preko 

vozi, posipni material prekrije led in 
sneg). Zato je makadam smiselno 
posipati, ko je podlaga zamrznjena 
in gramoz ostane na vrhu in nudi 
avtomobilskim gumam primeren 
oprijem. Takšna akcija stane približ-
no 7.100 EUR z materialom (mešani-
ca + gramoz 8/16 mm). Nato imamo 

še 6,5 km pločnikov in 126.000 m2 
javnih površin. Ena akcija pluženja 
in posipavanja pločnikov in drugih 
javnih površin (material je samo sol v 
vrečah, kar pomeni višjo ceno kot sol 
v refuzi, ki jo uporabljamo za ceste) 
nas stane med 1.500 in 2.000 EUR.

Večina krajev v občini ima 
težave s parkirnimi mesti, kar 
lahko vidimo ob prireditvah v 
Zg. Kungoti, Svečini in Sp. Kun-
goti (morda tudi v Juriju). Kako 
se namerava rešiti ta težava 
(gradnja parkirišča v Svečini, 
obnova Kulturnega doma v Sp. 
Kungoti – bo to prineslo nova 
parkirna mesta?)

V Zg. Kungoti se trenutno ne načrtuje-
jo nova parkirna mesta. Seveda se bo 
glede na potrebe občina prilagajala in 
skušala problematiko rešiti. V Svečini 
trenutno potekajo pogovori in želimo 
si zagotoviti parkirna mesta (za učite-
lje pri šoli – to bi uredili na zemljišču 
pred šolo na levi strani na poti proti 
Ciringi; za krajane in obiskovalce pa 
se še dogovarjamo za parkirišče na 
občinskem zemljišču med cesto Huda 
lukna in čistilno napravo ter možnost 
odkopa zemljišča in ureditev parkir-
nih mest med VS Svečina in nogome-
tnim igriščem). V Sp. Kungoti se bo 
kapaciteta parkirišč z novo ureditvijo 
medgeneracijsko-športnega centra 
nekoliko povečala. V Juriju imamo v 
prihodnosti plan urediti trg in seveda 
bomo skušali zadostiti potrebam po 
parkirnih mestih.

V kakšnem stanju so mostovi v 
občini? Katere sanacije oz. no-
vogradnje lahko pričakujemo v 
naslednjih dveh letih?

Mostovi niso v najboljšem stanju, 
ker se v preteklosti niso kaj prida 
obnavljali. Najbolj problematična sta 
(predvsem zaradi gostote prometa): 
Gradiška II (na poti proti OŠ Sp. Kun-
gota) in Gradiška III (na poti proti Ob-
čini Pesnica). Za ta mostova smo že v 
fazi pridobivanja projekta za izvedbo 
del. V planu imam tudi ureditev teh 
mostov. Prav tako bomo sanirali dva 
mostova v Morskem jarku. ARSO je 
pristopil z rekonstrukcijo struge v 
Morskem jarku, Občina Kungota pa 
bo pristopila k rekonstrukciji dveh 
mostov na tej strugi. Naročeno ima-
mo tudi projektno dokumentacijo za 
ureditev mostu ob regionalni cesti RT 
8710 – Bresternica–Gaj–Sv. Jurij. 

Občinska uprava
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Občinska uprava

Policijska pisarna  
ponovno v Kungoti
Vsak torek med 8.00 in 10.00 
vam bo v policijski pisarni v prit-
ličnih prostorih občinske uprave 
na razpolago vodja policijskega 
okoliša (VPO) – policist Bernard 
Vesenjak. Občani ste v tem ter-
minu vabljeni, da se nanj obr-
nete za kakršna koli vprašanja. 
Namen ponovne vzpostavitve 
je večja prepoznavnost VPO-jev 
in drugih policistov ter njihove-
ga dela med ljudmi, višja sto-
pnja zaupanja v policijo, bolj-
še partnersko sodelovanje in 

večji občutek varnosti v lokalni 
skupnosti. Odločilnega pome-
na je vsebina policijskega dela 
na območju policijske pisarne, 
zlasti samoiniciativnega in kre-
ativnega dela VPO-jev ter par-
tnerskega sodelovanja občanov 
in predstavnikov lokalnih skup-
nosti s policijo pri preprečeva-
nju različnih negativnih varno-
stnih pojavov. Le skupno delo 
na tem področju nam lahko za-
gotovi boljše varnostne razmere 
in večji občutek varnosti.  

Božiček za en 1 dan  
obiskal Kungoto
Akcija Božiček za en dan je neprofitni projekt, v ce-
loti izpeljan s strani prostovoljcev. Za projektom stoji 
Zavod 364 in skupina posameznikov, ki zaradi želje 
po ustvarjanju dobrega projekt vodijo in v njem sode-
lujejo na vseh nivojih. Božiček za 1 dan je gibanje, ki 
s pravo mešanico ustvarjalnosti in humanosti ljudem 
nudi priložnost razdajanja. S kreativnostjo zapakirana 
škatla, polna ljubezni in dobrote, malim nadobudne-
žem pričara nasmeh na obraz. Majhna škatla za VE-
LIK nasmeh! Ker smo stisko starostnikov opazili tudi v 
naši občini, smo se z obema društvoma upokojencev 
pridružili akciji. Tako so bili letos s pomočjo Božičkov 
za 1 dan obdarjeni tudi nekateri naši starostniki.  

Mag. Zorica ZAJC KVAS, vodja SOU Maribor

SOU Maribor – vzoren primer medobčinske-
ga sodelovanja. Ministrstvo za javno upravo 
je v lanskem letu občinam nakazalo sredstva 
za sofinanciranje skupnih občinskih uprav 
(SOU) v višini nekaj več kot 6,1 milijona evrov. 

SOU Maribor, ki jo je ustanovilo osemnajst 
občin, med njimi tudi Občina Kungota, je 
tako (kot ena izmed 51 skupnih občinskih 
uprav, delujočih na območju Slovenije) v letu 
2020 prejela 554.855,27 EUR sredstev za 
delovanje Medobčinskega inšpektorata in re-
darstva ter Medobčinskega urada za varstvo 
okolja in ohranjanje narave. 

Država sofinancira delovanje skupnih občin-
skih uprav za enajst nalog, višina sofinanci-
ranja pa je odvisna od števila nalog, ki jih za 
občine ustanoviteljice opravlja SOU. Stimula-
tivno nagrajevanje občinskega povezovanja 
občine tako vodi v združevanje resursov na 
različnih področjih. 

Skupna občinska uprava pomeni skupno 
opravljanje posameznih nalog, in sicer na 
način, ob katerem izkušnje ene občine lahko 
koristijo vsem. Verjamemo in dokazujemo, 
da je sposobnost stopiti v čevlje drugega 
vrednota, ki jo je mogoče vzpostaviti tudi na 
ravni institucij. V SOU Maribor se zavedamo, 
da lahko le s povezovanjem in skupnim na-
stopanjem presežemo povprečje in ustvarimo 
pogoje za boljše življenje v regiji. Obljubljamo 
pravičnost, vztrajnost in napredek. Strast in 
upanje za dosego cilja zato gradimo na zave-
danju, da je vsaka izmed naših ustanoviteljic 
enako pomembna in v nečem posebna. 

Skupna občinska 
uprava Maribor
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Ob tradicionalnih srečanjih so otroci 
ob prisotnosti starejših izdelovali 
okraske in pekli pecivo, se družili 
ter zabavali in bili za trud nagrajeni 
s palačinkami. Okraski so bili nato 
pogosto del prazničnega paketa za 
pomoči potrebne v obeh farah. Tako je 
bilo tudi minuli december, a so zaradi 
epidemioloških razmer v državi akcijo 
brez prisotnosti otrok izvedle nekatere 
krajanke Jurija. Otroci pa se bodo na 
podobnem srečanju družili ob prvi pri-
ložnosti. Krajanke in krajani Jurija so 
kljub vsemu stopili skupaj s pozitivnim 
namenom, da pomagajo sokraja-
nom in jih razveselijo. 

Prvo leto so otroci iz modelirne 
mase izdelovali okraske ter na njih z 
zobotrebci napisali pozitivna sporo-
čila, ti okraski pa so krasili praznični 
smreki v cerkvah v Juriju in Svečini. 
Okrasek so si lahko po polnočnici fara-
ni odnesli domov, nam je razložila Ve-
sna Vračko iz Jurija ob Pesnici: "Vsak 
je tako lahko prejel pozitivno sporoči-
lo." Pred leti so k sodelovanju povabili 
tudi Alenko Leber-Vračko, znano po 
dovršenih ročnih delih, narejenih iz 
naravnih materialov, ki vedno znova 
navdušuje z estetiko in kreativnostjo. 

Z njeno pomočjo so otroci v preteklosti 
izdelali okraske iz lesa trte; leta 2019 
je bil osrednji material mah, minule 
praznike pa so okrasne zvezdice 
izdelali iz odpadnega voska. "Vedno 
uporabljamo stvari, ki so okoli nas," 
smo izvedeli med farankami Jurija na 

kmetiji Leber-Vračko, kjer so izvedli 
zadnjo akcijo. V prejšnjih izvedbah so 
bila druženja z delavnicami v župnišču 
v Juriju ob Pesnici.

Okraske in piškote, ki jih izdelajo 
na delavnici ob koncu decembra, 
s paketi pomoči Karitasa odnesejo 
do pomoči potrebnih (gre predvsem 

za bolnike in ostarele), ki se dobrih 
dejanj iskreno razveselijo. Letos so v 
Juriju ob Pesnici in v Svečini obiskali 
35 družin oziroma posameznikov. 
"Ljudi pozovemo, da spečejo pecivo, 
ki ga damo v pakete, in veseli smo, 
ker je odziv vedno neverjeten," so 
faranke dejale ob koncu leta, ko so 
se z zaščitnimi maskami na obrazu 
pripravljale na akcijo. Ob dobrotah, 
ličnih okraskih in steklenici župnij-
skega ali domačega vina so ob 
koncu leta tokrat ljudje prejeli tudi 
donacijo za bolj brezskrbne dni. 

"Prejšnja leta so osebe s 
Karitasa lahko pri ljudeh 
tudi posedele, jim namenile 
kakšno toplo besedo. Letos 
so bili zaradi zdravstvenih 
razmer postopki drugačni. 
So pa jim bile prostovoljke 
Karitasa na voljo za klic in 
pogovor na daljavo," smo 
še izvedeli.

Osrednji namen akcije bo 
tudi v prihodnje, ko bodo, 
upajmo, zdravstvene razme-
re to dovoljevale, vključe-

vanje otrok v dobrodelnost od mladih 
let. Istočasno pa ob takšnih priložno-
stih otroci razvijajo tudi kreativnost. 
"Del vzgoje je, da imajo otroci in mladi 
spoštovanje do starejših, ostarelih 
in bolnih. Na tak način se generacije 
tudi zbližajo. Še toliko bolje pa je, če 
so lahko ob tem tudi kreativni," je 
dejala Marjana Hlebič.     

Po 154 odvzemih krvi zaključil 
s krvodajalstvom
Konec decembra je 65-letni Mi-
lan Tovornik z Jedlovnika s 154. 
odvzemom krvi zaključil s krvoda-
jalstvom, ki mu je bil predan kar 
43 let. Kri je prvič daroval 22. no-
vembra 1973, zadnjič pa 22. de-
cembra 2020. Med krvodajalske 

viteze s 100 odvzemi se je vpisal 
že leta 2005. Tovornik prihaja iz 
krvodajalske družine. S humani-
tarstvom v domači občini se name-
rava ukvarjati še naprej, tradicijo 
pa nadaljujeta tudi njegova sinova, 
in sicer 19-letni David in 22-letni 

V Juriju decembra  
na pomoč sokrajanom
Pred petimi leti so v Juriju ob Pesnici ob 
decembrih začeli z organizacijo srečanj 
ministrantov iz Jurija in Svečine, kjer 
mašuje župnik Branko Maček. 

Življenje v kraju
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Tilen Tovornik, ki kri redno darujeta 
od polnoletnosti.

Družina Tovornik (Milan sicer prihaja 
iz Kamnice) je bila leta 2013 prog-
lašena za zlato družino Slovenije, v 
začetku januarja so imeli Tovorniko-
vi 607 odvzemov krvi, nam je v za-
četku leta dejal Milan, ki skrbno be-
leži družinsko statistiko, na katero je 
iskreno ponosen. Kar trije bratje so 
darovali več kot 100-krat, še enemu 

je do stotice zmanjkal en odvzem, 
sestra je kri darovala 23-krat, nečak 
75-krat. "Ko redno daruješ na tri me-
sece, postane to del tvojega biorit-
ma. Ko nekaj časa ne darujem, opa-
zim razliko v počutju. Takrat vem, da 
je prišel čas, ko moram spet darova-
ti," je že pred leti Milan Tovornik de-
jal za kungoški občinski glasnik.

Milan Tovornik je vodja kungoškega 
odbora Rdečega križa, kjer bo deja-

ven še naprej. S sinovoma sodeluje 
tudi v civilni zaščiti. V dobrodelnost 
pa bi rad še bolj vključil mlajše, 
pogosto poudari. Ves čas se trudi, 
da bi se krvodajalskih akcij v Kun-
goti udeležilo več ljudi, zato apelira 
na mlade in predlaga: "Kri bi vsaj 
enkrat letno morali darovati vsi mla-
di šoferji, saj kot voznik, udeležen v 
prometu, nikoli ne veš, kdaj boš sam 
potreboval to življenjsko pomembno 
tekočino." 

KUNGOŠKA PLEH MUZIKA –  
velik uspeh na YouTube  
Peter Breznik

Drage sokrajanke, dragi sokrajani, 
tokrat bi vas želel na kratko obvestiti 
o dveh zadevah: o uspehu KUNGO-
ŠKE PLEH MUZIKE na portalu YouTu-
be in o aktivnostih v času pandemije 
koronavirusa. 

Člani orkestra KPM smo izjemno 
ponosni na dosežek, ki se kaže (za 
naše razmere) v izjemno velikem šte-
vilu ogledov naše koncertne izvedbe 
znane in popularne skladbe z origi-
nalnim naslovom Amboss polka (v 
prevodu Kovaška polka). Na portalu 
YouTube je število ogledov preseglo 
39.000(!) in se še dalje veča. 

Kovaško polko je okoli leta 1853 na-
pisal nemški skladatelj Albert Parlow 
(1822—1888) in v njej uporabil ko-
vaško nakovalo kot solo instrument. 

Skladba je bila velik hit in izziv za 
glasbene izvajalce različnih žanrov, 
še posebej za pihalne orkestre. 
Drage sokrajanke in sokrajani, tudi 
vas vabimo, da si ogledate (lahko 
tudi večkrat) ta posnetek, in sicer na 
portalu YouTube vtipkajte »Kungoška 
Pleh Muzika« ali »Amboss Polka«. 
Prav tako vas vabimo, da si ogledate 

še druge skladbe z naših koncertov 
na našem YouTube kanalu. Žal pan-
demija traja že precej časa. Odpadla 
je večina prireditev in planiranih 
koncertov. To je za glasbenike, ki 
igramo v orkestrih, velika ovira, saj 

so vaje nujno potrebne za umetni-
ško rast orkestra in vzdrževanje 
glasbene kondicije članov. A kljub 
vsem omejitvam veliko vadimo 
vsak zase, večkrat pa se srečamo 
tudi na spletu. Prav tako se nada-
ljujejo organizacijske aktivnosti 
KPM. Izpostavil bi predsednika 
naše glasbene sekcije mag. Franca 

Kerenca, ki je zelo skrben v številnih 
obveznostih KPM (priprava, urejanje 
in prilagoditev obsežnega notnega 
materiala in dokumentacije za vaje 
in prihodnje koncerte). 

Kolikor pač 
gre glede na 
trenutno situa-
cijo, prizadevni 
člani KPM pod 
vodstvom To-

neta Šnofla nadaljujejo z adaptacijo 
zapuščene ter propadajoče kapelice, 
ki se nahaja med Zg. Kungoto in 
Jurijem. 

Za konec vas vljudno vabim, da nas 
spremljate tudi na naši Facebook 
strani; zelo bomo veseli vsakega 
komentarja in všečka. 

Prav tako vas vabimo, da si ogledate še druge skladbe 
z naših koncertov na našem YouTube kanalu.
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Med pogovorom z zagnanim dolgole-
tnim prostovoljnim gasilcem PGD Sp. 
Kungota, Branimirjem Zadravcem, 
ki je bil v okviru domačega društva 
gonilna sila pri zbiranju in prevozu 
podarjenih sredstev ob rušilnem po-
tresu na Hrvaškem, je nastal naslednji 
zapis. Branimir ob njem ni bil posebej 
zgovoren. Skromno je dejal, da štejejo 
le plemenita dejanja, ko pomagaš 
drugemu – vedno je lažje dajati, kot 
pa sprejemati (prositi). 

Da prijatelja spoznaš v stiski, prav go-
tovo velja za Branimirja, ki že pribl. 40 
let požrtvovalno opravlja poslanstvo 
prostovoljnega gasilca in je že okoli 
30 let poveljnik civilne zaščite (najprej 
»velike« Občine Pesnica in sedaj 
Občine Kungota). Za ponesrečene v 
potresu na območju hrvaške Petrinje 
je bil Branimir Zadravec glavni ani-
mator humanosti na območju  PGD 
Sp. Kungota, pri čemer je sodeloval s 
koordinatorko humanitarnega konvoja 

Valentino Ošlovnik, poveljnico Civilne 
zaščite Občine Šentilj. Ko je naravna 
nesreča ranila njegovo domovino, je 
Branimir vedel, da se kot domoljub in 
človek humanih vrednot mora odzvati 
in pomagati.

Niti teden ni minil od hudega rušilne-
ga potresa v Petrinji, ko je s svojimi 
gasilskimi tovariši in drugimi pričel 
zbirati donacije, ki so jih v humani-
tarnem konvoju s Sladkega Vrha v 
soboto, 9. januarja 2021, odpeljali 
na področje, prizadeto od potresa, v 
njegovi prvi domovini. Gasilski kombi, 
ki ga je vozil Branimir v spremstvu 
gasilskih tovarišev Damjana Žnida-
riča in Marka Zadravca, je bil poln 
podarjene opreme. Darovalci so bili: 
Občina Kungota, AJM, Premogovnik 
Velenje, Panviti MIR, Trgovina Zvezda, 
Techno LES, Farma promet, PGD Sp. 
Kungota, Janko Vujica, Drago Korade, 
Damjan Žnidarič, Branko Purkhard, 
Kristijan Jančič, Irena Ribič, Sonja 

Meglič, Timi Ragolič in Sergej Mumel. 
Branimirjevo življenje je prepleteno s 
humanim duhom pomagati človeku 
v stiski, kar dokazujejo tudi številna 
priznanja: je višji gasilski častnik org. 
smeri II. stopnje, dobitnik gasilskih 
odlikovanj Gasilske zveze Slovenije 
in pred leti tudi zlatega znaka Civilne 
zaščite Republike Slovenije.

Dobrososedski in prijateljski odnosi 
med Slovenci in Hrvati so vidni pred-
vsem ob nesrečah. Če bo potrebno, 
bo z gasilskimi tovariši in drugimi še 
bolj zagnano pristopil na pomoč, saj 
nikoli ne vemo, kdaj bomo pomoči 
potrebni sami, je v pogovoru sklenil 
Branimir in se vsem donatorjem 
zahvalil za darovana sredstva. Iskrena 
hvala tudi Branimirju za pobudo in 
izvedbo te humanitarne akcije. 

Humana gesta slovenskega 
severa do porušene hrvaške Petrinje

Potres 29. 12. 2020 ob 12.20 je Hrvaško 
močno prizadel z magnitudo 6,4 Mw. 
Epicenter je bil v bližini Petrinje (8 do 9 po 
evropski makroseizmični lestvici). Čutili smo 
ga tudi v Sloveniji in drugih sosednjih državah.

Predsednik PGD Zg. Kungota, Edvard Urbancl, GČ I. st.

Spoštovane občanke in občani,
kot vsi ostali smo se morali tudi 
gasilci prilagoditi trenutni situaci-
ji, ki je precej neugodna, zahteva 
posebno previdnost in upoštevanje 
varnostnih ukrepov, a smo skrbeli 
in tudi v letošnjem letu skrbimo 
za vašo varnost in izvajamo vse 
intervencije, ki jih je bilo v preteklem 
letu 16. Zahvalil bi se vsem, ki ste 
donirali sredstva ob obisku gasil-

cev s koledarjem, 
čeprav brez stiska 
rok in ob upošteva-
nju vseh priporočil 
NIJZ-ja. 
Letos praznujemo 40 let pobratenja 
s PGD Komen in ob tem navajamo 
nekaj zanimivosti. Verjetno bo tudi 
kateremu izmed vas obudilo lepe 
spomine na druženja v Komnu in Zg. 
Kungoti. 

31. maja 1981 sta v Komnu v Cerju 
predsednik GD Zg. Kungota Franc 
Fluher in predsednik GD Komen 
Marjan Godnič podpisala listino o 
pobratenju. Letos mineva štiride-
set let od tega dogodka in prav je, 

Drago Korade

PGD Zg. Kungota

Življenje v kraju
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Ime dogodka Predvideni termini
Pohod ob dnevu žena, Svečina Sobota, 6. 3. 2021 

ob 10.00
Jurijev pohod – start,  
cilj gostišče Vračko, Jurij

Sobota, 24. 4. 2021 
ob 10.00

Pomladni Vinotour – start,  
cilj  Ratsch a. d. Weinstrasse

Sobota, 29. 5. 2021 
ob 10.00

Pohod po Kungoti – start,  
cilj Zg. Kungota

Sobota, 25. 6. 2021 
ob 10.00

Jakobov pohod—Ratsch a. d. 
Weinstrasse

Nedelja, 25. 7. 2021 
ob 11.00

Pohod ob polni luni v spomin 
na Jasmin Petan Malahovsky, 
Svečina

Sobota, 21. 8. 2021 
ob 19.00

Jesenski Vinotour –  
39. Kmečki praznik v Svečini

Sobota, 25. 9. 2021 
ob 10.00

HelloVINO čarovniški pohod, 
Svečina

Nedelja, 31. 10. 
2021 ob 10.00

Martinovanje v Svečini Sobota, 13. 11. 
2021 ob 15.00

Pohod z baklami do Pruha – 
predstava Tihe jasli, Svečina

Sobota, 23. 12. 
2021 ob 18.00

da si prikličemo nekaj kronologije. 
Pobudnik o pobratenju krajevnih 
skupnosti (KS) je bil Jože Sever iz 
Zg. Kungote, ki je po II. svetovni vojni 
deloval na Primorskem. Kot viden 
predstavnik KS Zg. Kungota se je 
povezoval z mariborsko občino, ka-
mor je takrat spadala Zg. Kungota. 
Slednja naj bi vzpostavila stike z eno 
izmed primorskih občin z namenom 
pobratenja dveh krajevnih skup-
nosti. Tako je bila izbrana občina 
Sežana, kjer je deloval g. Sever. 
Pisalo se je leto 1977. V tem obdob-
ju je bila KS Komen kot policenter 

občine Sežana precej prepoznavna 
po svojih aktivnostih, zato je dobila 
pobudo Socialistične zveze delovne-
ga ljudstva (SZDL) Sežana, da bi se 
pobratila s KS Zg. Kungota. V občini 
Sežana ni bila do takrat pobratena 
še nobena KS. Takratne politične 
strukture in KS Komen so sprejeli 
pobudo in septembra 1978 je na 
veličastno vseprimorsko proslavo 
v Komnu prispela prva petčlanska 
zgornjekungoška delegacija. De-
cembra istega leta pa je komenska 
tričlanska delegacija vrnila obisk v 
KS Zg. Kungota. Tako so priprave za 

pobratenje pričele potekati vse bolj 
aktivno in julija 1979 sta predsedni-
ka skupščin KS Franc Leber in Mar-
jan Godnič v Zg. Kungoti podpisala 
listino o pobratenju. 
To pobratenje je navezalo stike in 
sodelovanje med šolama, lovci, 
kulturniki, pevci, igralci in posame-
znimi družinami, še posebej pa med 
gasilci, ki smo do danes ohranili 
neprekinjene vezi. Če bo situacija 
dovoljevala, bomo v letošnjem letu v 
Zg. Kungoti slovesno obeležili podpis 
listine o pobratenju. Z gasilskim 
pozdravom NA POMOČ. 

64. člansko 
državno prvenstvo 
v badmintonu 
V soboto, 6. 2. 2021, je v Medvodah potekalo člansko 
državno prvenstvo v badmintonu. Prvenstvo je bilo zaradi 
epidemije izpeljano nekoliko drugače. Igralci so morali 
za nastop oddati negativni test na covid-19 in spoštovati 
vse preventivne ukrepe. Organizacija tekmovanja je kljub 
temu potekala tekoče in brez večjih težav. Prav tako vse 
navedeno ni odvrnilo najboljših slovenskih badminto-

nistov in badmintonistk. Za BK Kungota so nastopili Mark 
Koroša, Maja Koman, Andraž Pungartnik, Vesna Halič 
in Vesna Brlič. Cilj je bil nabirati izkušnje in povzročiti 
preglavice starejšim in izkušenejšim igralcem. Najbolje 
se je ponovno odrezal kungoški diamant Mark Koroša, 
ki je kljub rosnim 15 letom prikazal vrhunske predstave 
in skoraj pripravil presenečenje v igri moški posamezno. 
Izgubil je v osmini finala proti kasnejšemu finalistu Jaki 
Ivančiču z rezultatom 17 : 21, 21 : 10, 21 : 16. Najuspe-
šnejša tekmovalca prvenstva sta bila domačina Petra 
Polanc (osvojeni naslovi v igri posamezno, ženske dvojice 
in mešane dvojice) in Miha Ivanič (osvojena naslova v igri 
posamezno in moških dvojicah). 

Vinotour pohodi v letu 2021 so načrtovani. Ali se jih 
bomo udeležili v omejenem številu ali se bomo sprehajali 
v krogu svoje družine, je odvisno od stanja epidemije 
v Sloveniji in Avstriji. A verjamemo in se veselimo, da 
bo mogoče skupaj obiskati naše vinogradnike in ostale 
ponudnike, poskusiti odličen letnik 2020 ter uživati v 
prelepih razgledih in družbi ljubiteljev lokalne kulinarike.  
Zato nas spremljajte na spletni strani (www.vinotour.si/), 
strani Facebook (www.facebook.com/vinonw) ali portalu 
Instagram (@vinotourwalks), kjer vas bomo sproti obveš-
čali o izvedbi in organizaciji predvidenih pohodov. 
In ne pozabite: s palicami ali brez —vsak korak šteje! 

Pohodi nordijske hoje 
VINOTOUR 2021
Pika Radmilovič

Vesna Brlič
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Strelsko društvo Svečina kljub 
epidemiji uspešno izvedlo 
30. državno prvenstvo v streljanju

Za nami je leto 2020, ki je bilo v vseh 
pogledih nepričakovano in posebno. 
Spomini so tako dobri kakor slabi, 
zato se na kratko vrnimo v ta čas.

Peter Golob

V prvih treh mesecih leta smo bili v polni tekmovalni aktivno-
sti z zračnim orožjem, saj smo tekmovali v regijskih ligah, v II. 
državni ligi in Pokalu Slovenije mladih. Črne napovedi o mož-
nostih prekinitve športnih dejavnosti zaradi neznanega virusa 
so se kmalu uresničile in Strelska zveza Slovenije je z željo po 
učinkoviti zajezitvi širjenja koronavirusne bolezni z dnem 13. 3. 
2020 do nadaljnjega prepovedala izvajanje vseh načrtovanih 
tekmovanj, kar je trajalo do sredine maja. Po delni sprostitvi 
smo ob izvajanju vseh preventivnih ukrepov na zaprtem zrač-
nem strelišču namestili tudi steklene pregrade med strelskimi 
mesti ter izvajali treninge le še za zadnji dve tekmovanji z zrač-
nim orožjem, državno prvenstvo mladih in državno tekmovanje 
veteranov, ki sta bili prestavljeni na čas tik pred pričetkom nove 
sezone. Kljub upoštevanju vseh ukrepov pa je bilo zadovoljstva 
in veselja kmalu konec. Zaradi vladnih ukrepov smo namreč po 
prvem krogu lig z zračnim orožjem nove sezone aktivnosti z 20. 
oktobrom prekinili do konca leta.  

Negotovost in strogi ukrepi za preprečevanje širjenja 
virusa so bili za naše društvo odločilni tudi na orga-
nizacijskem področju, saj smo bili izbrani za izvedbo 
največjih državnih tekmovanj v streljanju s puško in 
pištolo na 50 m. Spremenjen koledar tekmovanj in 
mnogi preventivni ukrepi (od razkuževanja strelišča, 
nošenja zaščitnih mask, omejitev glede istočasnega 

števila tekmovalcev na streliščih do vodenja evidenc 
prisotnih) nas niso zmedli. Po oceni obiskovalcev 
smo z odliko izpeljali 30. državno prvenstvo v stre-
ljanju s puško in pištolo na 50 m, ki nam ga je SZS 
zaupala v izvedbo že šesto leto zapored. To je pome-
nilo izvedbo že 32 velikega državnega tekmovanja, 

Regijska prvenstva  
so največ uspeha prinesla  
tekmovalcem discipline 25 m 
in 50 m, kjer smo osvojili tri 
ekipna prva mesta.
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O. M.

DU ZG. Kungota
Zadeve okrog epidemije se umirjajo in v DU Zg. Kungota 
se temu prilagajamo. Ponovno smo pričeli s prevozi za 
naše člane in za vse vključene v program Starejši za sta-
rejše (za prevoz pokličite na tel.  št. 071 315 366 ali 041 
615 403).  V letu 2021 želimo zamenjati naš društveni 
avto z novejšim, predvsem pa varnejšim vozilom. Obiski 
oseb, vključenih v program Starejši za starejše, se še 
ne izvajajo, a so pa naši poverjeniki z njimi v stiku preko 
telefona. Ponovno obiskujemo naše člane s skromnim 
darilom ob njihovih rojstnih dnevih, in sicer za 80, 
85, 90 in več let. Vsak torek med 9. in 12. uro imamo 
uradne ure v društvenih prostorih in pobiramo članarino 
za leto 2021, prav tako pa tudi prispevek za vzajemno 
samopomoč. Letna članarina je ostala nespremenjena, 
in sicer 8 evrov in 12 evrov za vzajemno samopomoč.

Naši člani najbolj pogrešajo druženja, izlete in do-
godke v  Hiši vseh generacij, kegljači pa druženja na 
kegljišču in ligaških tekmah. Žal je odpadlo letoš-
nje pustovanje in tudi s praznovanjem dneva žena 
verjetno ne bo nič. Za vse ostale aktivnosti, izlete in 
druženja se bomo prilagajali stanju, ki nam ga bodo 
dopuščali vladni ukrepi. Ob prvi sprostitvi ukrepov, ko 
bodo dovoljena druženja večjega števila oseb, bomo 
organizirali občni zbor društva za leto 2020. 

od tega enajst državnih prvenstev. Na najetem stre-
lišču v Pragerskem smo ob tem tekmovanju izvedli 
še dva državna kvalifikacijska turnirja v isti disciplini, 
regijsko prvenstvo 50 m, regijsko prvenstvo s pištolo 
25 m in tekmovanje s serijsko malokalibrsko puško 
50 m za Pokal SD Svečina.

Kljub vsem zapletom smo prilagojen tekmovalni plan 
SZS v našem društvu za leto 2020 skoraj v celoti 
realizirali. Izostali niso niti tekmovalni uspehi. V II. 
državni ligi Sever smo z zračno puško osvojili ekipno 
4. mesto, z zračno pištolo pa 2. mesto. Regijska 
prvenstva so največ uspeha prinesla tekmovalcem 
discipline 25 m in 50 m, kjer smo osvojili tri ekipna 
prva mesta, posamezno pa sta medalji osvojila za 
drugo mesto Franc Šrok s pištolo središčni vžig in Pe-
ter Golob s standardno pištolo. Naš tekmovalec med 
mlajšimi dečki Luka Štiks in kadetinja Špela Vičar sta 
na februarskem regijskem prvenstvu po doseženem 
drugem mestu morala čakati vse do oktobra, da sta 
se lahko dokazala še na državnem prvenstvu mladih, 
kjer se je dobro uvrstil Luka Štiks (10. mesto). Na 
državnem tekmovanju veteranov z zračnim orožjem 
pa je na našo ekipo že vplivala epidemija, saj prvič v 
zadnjih dvanajstih letih in osvojenih sedmih stopnič-
kah nismo imeli ekipe s serijsko zračno puško. Zato 
smo bili toliko bolj veseli uspeha Petra Goloba za 
osvojen naslov državnega prvaka v starostni katego-
riji nad 60 let, kar je bila naša že dvanajsta medalja 
z državnih prvenstev veteranov. V disciplini zračna 
pištola smo osvojili ekipno 6. mesto, posamezno 
pa je bil naš najboljši veteran Silvo Kostanjšek. V 
regijski ligi sedmih disciplin z zračnim orožjem smo 
v konkurenci dvanajstih sodelujočih društev po 
lanskem prvem letos osvojili drugo mesto (za enim 
od uspešnejših slovenskih strelskih društev iz Ruš). 
V posameznih disciplinah smo osvojili tudi dve prvi in 
eno ekipno tretje mesto ter štiri posamezne medalje. 
Naša člana Luka Štiks in Špela Vičar sta zastopala 
tudi svoje šole na področnem in regijskem tekmova-
nju osnovnih in srednjih šol ter oba osvojila medaljo.

S pogledom nazaj ugotavljamo, da smo kljub razgla-
šeni epidemiji in mnogim nevšečnostim leto 2020 z 
organizacijskega in tekmovalnega vidika uspešno preb-
rodili. Odpoved tekmovanj, ki sedaj traja že nekaj časa, 
med našim članstvom zaenkrat še ne kaže upadanja, 
saj vsi komaj čakamo pričetek tekmovanj. Tekmovalci 
se individualno pripravljamo, izvajamo suhe treninge 
ali celo streljamo doma v kleteh, vendar si ne znamo 
predstavljati, kaj natančno pomeni odsotnost stro-
kovne vadbe in streljanja na strelišču. V kontaktih z 
ostalimi strelskimi društvi zaznavamo namero po kar 
precejšnjem osipu predvsem med mlajšimi tekmovalci.

Upamo, da se bo stanje kmalu normaliziralo in do-
volilo treninge tudi mlajšim tekmovalcem in rekrea-
tivcem. Po sprostitvi treningov in tekmovanj vabimo 
zainteresirane občane, da se nam pridružijo. 
V Svečini imamo moderno opremljeno zračno streli-

šče z elektronskimi tarčami.  
Začetnikom bomo nudili vso 
strokovno pomoč licencira-
nih strokovnih delavcev, na 
razpolago pa boste dobili 
tudi zračne puške ali pištole. 
Če boste v teh disciplinah 
hitro napredovali, lahko 
pričakujete tudi treninge 
in tekmovanja z velikokali-
brskim in malokalibrskim 
orožjem na 25 m in 50 m.

Kot društvo, ki deluje v 
javnem interesu na področju 
športa, smo upravičeni do 
1 % dela dohodnine, ki bi 
sicer šel v državni proračun. 
Dragi občani, prosimo vas, 
da si vzamete čas in na 
e-Davkih namenite vaš delež 
Strelskemu društvu Svečina 
z davčno številko 10791361 
(za pomoč nas lahko tudi 
kontaktirate). 
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10. marec je bil zadnji dan, ko smo 
se ob prijetni glasbi in zakuski lahko 
družili v večjem številu. Že naslednji 
dan je nastopilo mukotrpno obdobje, 
ki traja še danes. Kljub temu smo 
junija uspeli organizirati izlet na Roglo 
med krošnje dreves in v prekrasno 
naravo našega Pohorja. Za julij smo 
imeli načrtovan izlet v Postojno, a 
so nas ukrepi prehiteli in smo ostali 
doma. Čez poletje nam je tako preos-
talo samo druženje majhnih skupin na 
kegljišču in rokodelskih delavnicah v 
Sp. Kungoti. Jeseni so se ukrepi dodat-
no zaostrili, kar je spodbudilo medge-
neracijsko sodelovanje, predvsem pri 
upokojencih, ki imajo srečo in veselje z 
vnuki in vnukinjami, saj so bile šole in 
vrtci zaprti. Tako smo upokojenci v teh 
čudnih časih prišli prav. 

Lani smo se samostojno vključili v 
projekt Starejši za starejše. Žal se je 
projekt zaradi epidemije začasno usta-
vil, še preden smo ga začeli izvajati. 
Leto 2020 je kljub vsemu zelo hitro 
minilo. V spominu nam bo ostalo tudi 
po dveh žalostnih dogodkih. Avgusta 
smo izgubili prijatelja Edija, ki ni bil 
samo naš prijatelj, ampak tudi prijatelj 
vseh upokojencev iz Podravja. Za njim 
ostaja velika praznina. Konec leta pa 
smo izgubili vsem drago dolgoletno 

predsednico društva in častno članico 
Ido Ribič. Od nje smo se poslovili 
zadnji dan leta 2020. 

Leto 2021 smo začeli z razširjeno 
sejo upravnega odbora. Sestavili in 
sprejeli smo plan dela, ki je podoben 
lanskemu. 

MAJ 2021: izlet po soseščini (Sve-
činski grad, Dreisibner in srček, 
Plački stolp)
JUNIJ 2021: izlet z Danijem (Nego-
vski grad, muzej generala Maistra v 
Vitomarcih ter zaključek z glasbo v 
Ivanjcih)
JULIJ 2021: izlet v Postojno (Pred-
jamski grad), Tehniški muzej, Festival 
klopotec, kegljanje na vrvici
AVGUST 2021: panoramski izlet po 
dolini Soče, Višarje
SEPTEMBER 2021: družabno sreča-
nje (razstava rokodelk s srečelovom)
OKTOBER 2021: kostanjev piknik
NOVEMBER 2021: martinovanje
DECEMBER: zaključek leta

Datumi dogodkov so odvisni od vre-
mena in ukrepov vlade. 

Več članov je izrazilo namero, da 
se bodo zaradi selitve društva v Zg. 
Kungoto izpisali iz društva.  Zmedo 

in nezadovoljstvo med našimi člani 
povzročajo napačne informacije o 
rušitvi vaškega doma v Sp. Kungoti. 
Ta dom so s svojimi rokami in udarni-
škim delom zgradili krajani Sp. Kun-
gote in ni prav, da se jih danes o teh 
namerah ne obvesti in ne vpraša za 
mnenje. Po Zakonu o graditvi objek-
tov je potrebno za vsak tako velik 
projekt in poseg v prostor pravočas-
no izvesti javno razgrnitev projekta, 
kjer ima vsak občan pravico podati 
mnenje. Žal našim članom ne znam 
povedati, kako in kje bo naše društvo 
delovalo v času rušitve objekta. Lah-
ko pa jim zagotovim, da to ne bo še 
tako kmalu. Pridobitev vseh potreb-
nih soglasij (predvsem okoljevarstve-
nega soglasja in zemljišč) ni majhen 
in poceni zalogaj. Zato, spoštovani 
upokojenci in člani DU Sp. Kungote, 
ne bojte se, da bi v kratkem ostali 
na cesti, brez prostorov, kjer smo 
se veselo in srečno družili dolga 
desetletja. Ostanite še naprej naši 
člani, mlajše upokojence pa prisrčno 
vabim, da se nam pridružijo. 

DU SP. Kungota: kaj in kako

DU SP. KUNGOTA je eno redkih društev,  
ki je leta 2020 speljalo občni zbor. Izvedli 
smo ga ob dnevu žena in istočasno z majhno 
pozornostjo počastili naše članice. 

Stane Bukovnik, predsednik DU Sp. Kungota
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Božiček pri Vrtcu pri 
Osnovni šoli Kungota 

Celo leto 2020 in seveda tudi zadnji december sta bila poseb-
na, precej drugačna, kot smo ju bili vajeni. Epidemija je vzela 
veliko čarobnosti, vendar zagotovo ne vse. Ali se spomnimo, 
da bi kdaj prišel Božiček in otrokom ne bi osebno izročil daril, 
jih privil k sebi, posedel na kolena, ali vsaj pobožal po laseh, 
potrepljal po ramenih? Ja, tokrat se je srečanje z Božičkom 
obrnilo na glavo. Nič več toplih in iskrenih osebnih stikov in 
bližine, samo prava razdalja, maska, razkuževanje rok.
A kljub vsemu se še najdejo ljudje z mnogo empatije do otrok 
in njihovih staršev ter jih poskušajo vsaj malo razveseliti, pope-
ljati v čarobnost predbožičnega časa. To je čas, ko pridni otroci 
pričakujejo darila treh dobrih decembrskih mož. Eden med 
njimi (ob Miklavžu in dedku Mrazu) je Božiček.

V Vrtcu pri Osnovni šoli Kungota, ki ima svoji enoti še v Sp. 
Kungoti in Svečini, je pomočnica ravnateljice Tina Polajžer ob 
podpori ravnateljice Zdenke Keuc in s pomočjo sodelavk raz-
mišljala in odločila, da kljub zaostrenim ukrepom zaradi zajezi-
tve  korona virusa organizirajo obisk Božička za vse tri enote in 
tako polepšajo te praznične dni v očeh, polnih pričakovanj. 
Rodila se je zamisel, ki je bila realizirana v petek, 18. 12. 
2020. Ko je že padel mrak, se je pred vrtec v Zg. Kungoti pri-
peljal Božiček s palčkom Duškom v praznično okrašeni oblazi-
njeni kočiji Rudija Matjašiča iz Sp. Kungote. Otroci njegovega 
prihoda s palčkom Duškom žal niso mogli videti, ker je bilo zbi-
ranje zaradi trenutnih razmer prepovedano, so pa nato otroci 
do vrtca prihajali s svojimi ožjimi družinskimi člani, in sicer po 
natančno določenem časovnem razporedu, da se družine med 
seboj niso srečevale oz. imele stika. Božiček je s seboj prine-
sel tudi simbolična darilca in podarjene knjige pravljic Občine 
Kungota z novoletnim voščilom županje Tamare Šnofl. Pri pre-
daji darilc je bil Božiček zelo domiseln. Darilne vrečke je obesil 
na panelno vrtčevsko ograjo, da so jih lahko otrokom izročali 
kar starši. Tudi knjige pravljic so si vzeli sami iz njegovega 
koša, ki ga je postavil na pločnik ob ograji. Kljub vsemu pa je 
prijazni mož z otroki na ustrezni razdalji poklepetal, se pošalil, 
z njimi zapel kakšno pesmico in tu se je palček Duško zelo 
razživel. Res je bilo lepo doživetje, ki je trajalo preko tri ure, saj 
se je srečanja z Božičkom in palčkom Duškom udeležilo okoli 
100 pridnih, živahnih in pričakovanja polnih otrok. 

Po besedah Tine Polajžer je bil odziv otrok in staršev pozitiven 
in lep uvod v praznične dni.  

Drago Korade

Mateja Vdovič

Prešernov  
natečaj 2021
S ponosom vam sporočamo, da smo tudi 
letos izvedli tradicionalni šolski Prešernov 
natečaj. Že nekaj časa je v nas tlela želja, 
da bi ga prenovili in situacija s covidom je 
kar sama prinesla priložnost – natečaj smo 
preselili na splet in ga skušali na tak način 
približati otrokom.

Temo smo razpisali že jeseni – Svet, v kate-
rem želim živeti. Nekaj izdelkov je tako nas-
talo že oktobra. Ker se nam je zdela tema 
primerna in sodobna, smo natečaj podaljša-
li in ga preselili v spletno učilnico.  Šola se 
je januarja odločila za izvedbo kulturnega 
dneva, ki se je (že tradicionalno) povezal s 
temo Prešernovega natečaja. V delavnicah, 
ki so potekale na daljavo, je nastalo zavidlji-
vo število ustvarjalnih izdelkov. Izdelke, ki so 
nastali, so učenci sami prijavili na natečaj 
(oddali v spletno učilnico). Natečaj je bil raz-
deljen na osem področij: glasbeno, plesno, 
likovno, literarno, fotografsko, gledališko, 
filmsko, prevajalsko. Tričlanske komisije so 
vse (šifrirane) izdelke pregledale in izbrale 
nagrajence, ki so prejeli Prešernovo nagra-
do, ostali sodelujoči pa Prešernovo pohvalo. 
V jesenskem in zimskem roku je bilo odda-
nih 162 ustvarjalnih izdelkov, po številu sta 
izstopali likovno in fotografsko področje. 
Podelili smo 19 Prešernovih nagrad.

V šoli smo z odzivom učencev zelo zado-
voljni. Nastali so čudoviti in zelo ustvarjalni 
izdelki. Kot koordinatorica Prešernovega 
natečaja sem vesela, da smo natečaj us-
peli ne samo izpeljati, pač pa tudi nadgra-
diti in to kljub šoli na daljavo.  
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Skok v bogato zgodovino  
šole v Svečini
Leta 1997 smo praznovali 800. 
obletnico prve pisne omembe kraja 
in več kot 300 let šolstva. V tej vasi 
se je rodil in preživel svoje otroštvo 
Andrej Perlach (1490–1551), zvez-
doslovec, matematik in zdravnik, šti-
rikratni dekan medicinske fakultete 
in rektor dunajske univerze. Naselje 
ob državni meji z Avstrijo ima bogato 
šolsko zgodovino. Prvi zapisi segajo 
v leto 1675, ko v vas pride organist 
Jakob Decrini, ki prevzame tudi delo 
vaškega učitelja. Sledi mu učitelj 

Janez Jurij Kager (1714), čigar dela 
nadaljuje sin Jožef. Po letu 1774, 
po reformi Marije Terezije, postane 
osnovna šola obvezna (pisanje in 
branje). V tem času je v Svečini 

šolanje potekalo v mežnariji, leta 
1760 pa so šolarji dobili svoj prostor 
v kovačiji, ki je stala na prostoru 
današnje »Menhartove vile«. Dobrih 
100 let kasneje (1887) Svečina dobi 
stavbo, ki je bila namensko grajena 
kot šola. Šolanje v slovenščini se 
začne kot poldnevni pouk, v prvem in 
drugem razredu. Od 205 šoloobve-
znih otrok jih je šolo obiskovalo 157. 
Leta 1889 šola zaradi vedno večjega 
vpisa otrok postane dvorazrednica, 
leta 1890 trirazrednica in pouk 
postane celodneven. Podstrešje 
svečinske šole še vedno hrani zapise 

šolske kronike od leta 1890 dalje, 
kljub temu da je šolo kasneje zajel 
požar, prizadeli pa sta je tako prva 
kot tudi druga svetovna vojna. 

V turbulentnih časih prve tretjine 20. 
stoletja je bilo več poskusov, da bi 
šola v celoti postala nemška, ven-
dar se je poučevanje v slovenščini 
ohranilo, kmalu pa je šola pridobila 
tudi knjižnico (1924) in leta 1927 pos-
tala štirirazrednica s tremi oddelki v 
vsakem razredu. V letih 1936/37 šola 
dobi elektriko in na začetku 2. sve-
tovne vojne postane petrazrednica. 
Slovenske učitelje zamenjajo nemški, 
vendar le do leta 1945. Štiri leta kas-
neje (1949) šola postane osemletka 
in leta 1950 dobi status nižje gimna-
zije, ki jo je obiskovalo 232 otrok iz 
Svečine, Jurija in Zg. Kungote. Majhna 
šola iz leta 1887 je prostorsko postala 
premajhna in zato je pouk potekal 
tudi v zadružnem domu. 

Leta 1958 Svečina dobi popolno 
osemletko, nižja gimnazija pa se uki-
ne. Od takrat dalje se število otrok v 
svečinski šoli zmanjšuje in leta 1972 
se ukine tudi popolna osemletna 
šola. Šola, ki je bila skoraj 100 let 
samostojna enota, postane podru-
žnica OŠ Zg. Kungota, v njej pa teče 
pouk od 1. do 5. razreda. Vendar 
kljub manjšemu številu otrok kul-
turni utrip šole ni bil nikoli okrnjen. 
Izpostavimo leto 1981, ko so učitelji-
ce organizirale prvi otroški sejem, iz 
katerega se je razvil slavni Svečinski 
kmečki praznik, ki bi letos moral 
praznovati 40 let! Takrat je šola 
imela 52 otrok, pa vendar so nastopi 
otrok vsakokrat do zadnjega kotička 
napolnili dvorano zadružnega doma 
in ni bilo prireditve v kraju, kjer šola 
ne bi bila vključena. Na odru so 
vedno bili vsi otroci in učiteljice so 
jih zmogle in znale vključiti na način, 
da nihče ni bil izvzet in je vsak dobil 
svojih 5 minut; vedno se je veliko 
pelo, plesalo, igralo ter negovalo do-
mače narečje. Šola je bila središče 
znanja in kulture. Čeprav škripajoča 
in na mnogih mestih okrušena je 
ponosna stala na vhodu v kraj in 
ostajala hram učenosti tudi ob svoji 
100-letnici (1987). 

Podružnična šola Svečina – SPEČA  
TRNJULČICA med vinorodnimi  
griči obmejnega prostora 

Vabljeni k vpisu otrok v prvi razred  
OŠ Kungota in v obe podružnični šoli

Zdenka Keuc, prof., ravnateljica OŠ Kungota 

Izpostavimo leto 1981, ko so učiteljice
organizirale prvi otroški sejem, iz 

katerega se je razvil slavni Svečinski kmečki 
praznik, ki bi letos moral praznovati 40 let!
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Prvi računalnik je v svečinsko šolo 
prišel konec leta 2002. Samo 18 
let kasneje je ves pouk potekal le s 
pomočjo računalnikov na daljavo!

Trnuljčica potrebuje dobre vile in 
poljub prave ljubezni. Šola ni samo 
znanje, je tudi stvar srca in duše. 

Šola raste in se razvija z učenci ter 
učitelji. Dokler je v kraju šola in so v 
njej otroci, kraj živi. Ko šolo zaprejo 
ali odpravijo, začne kraj umirati. 
Čeprav edina, vendarle JE. Ne zmore 
vsega, vendar nikoli ne odkloni tega, 
kar lahko stori in zmore. Učitelji/-ce 
so dobri vilinci/vile, ki s svojim zna-
njem (darovi) to našo ljubo staro šolo 
spremenijo v življenja poln prostor, 
vendar niso dovolj. Nujno potrebuje-
jo učenke in učence, ki imajo šolski 
prostor radi in v njem ne vidijo le 
razpok časa, ampak tudi štorkljo 
in njenega štrka, ki vsako pomad 
priletita iz Afrike in na dimniku šole 
spravita na svet nov zarod; vidijo 
gozd, ki kliče po tem, da ga raziš-
čejo, spoznajo, vonjajo, poslušajo, 
vidijo, začutijo; vidijo veliko igrišče, 
kjer je dovolj prostora za igro, učil-

nico v naravi, izvajanje umetniških 
predmetov, delo v majhnih skupinah, 
ki dajejo občutek domačnosti, zau-
panja, varnosti in prijateljstva med 
mlajšimi in starejšimi učenci. 

Otroci z učitelji/vzgojitelji in kuharico 
so ena velika družina, ki ima velik 
vpliv na kulturno življenje na vasi. Ta 
velika družina ima moč življenjskega 
poljuba. Domačini to cenijo in naši 
otroci to potrebujejo. Specifični po-
goji dela (pouk velikokrat poteka kot 
kombinacija dveh zaporednih razre-
dov) od učiteljev zahtevajo izjemno 
širino, prilagodljivost ter dodatne 
organizacijske spretnosti. Mnogi 
starši so zato v dvomih za učne izide 
svojih otrok. Zagotovimo lahko, da 
PŠ Svečina učence opremi s kakovo-
stnim znanjem, kar učenci dokazuje-
jo na NPZ (3. razred nad slovenskim 
poprečjem), s svojimi rezultati dela 
pri prehodu na predmetno stopnjo in 
dosežki na številnih tekmovanjih iz 
znanja ali natečajih, kjer enakoprav-
no in brez primanjkljajev sodelujejo 
oz. tekmujejo z učenci »velikih« šol.   

Povabilo staršem k soustvarjanju 
današnjega in jutrišnjega dne 
v PŠ Svečina

Trenutni časi nas opozarjajo, da 
podeželja ne moremo zapuščati. 
Obnavljanje starih domov je prostor 
prihodnosti. Preteklost s svojo boga-
to identiteto se spaja s sedanjostjo v 
nekaj novega in drugačnega. Učenci 
(s pomočjo učiteljev) v tej majhni po-
družnični šoli so tisti, zaradi katerih 
se ljudje pogosteje srečujejo, se dru-
žijo, spoznavajo, poklepetajo in na 
šolskih prireditvah doživljajo prijetne 
trenutke. V PŠ Svečina učitelji niso 
nikoli »oni«, ampak vedno »naši«. 

Vodenje svečinske Trnuljčice je prav 
poseben izziv, saj želimo, da se pre-
poznavnost šole izkazuje predvsem z 
dobro opremljenostjo, visoko usposo-
bljenim učiteljskim kadrom, programi, 
ki so atraktivni, vpeti v lokalno okolje, 
za učence raznoliki in predvsem 
naravnani v razvijanje potencialov. 
Obstoj podružnic in s tem tudi PŠ Sve-
čina je odvisen od števila učencev, od 
posluha lokalne skupnosti in interesa 
matične šole. Seveda pa so glavni 
starši, ki odločajo o tem, kam bodo 
otroka vpisali v šolo. 

Zaradi dobre prometne povezanosti 
so vse šole v Občini Kungota blizu. 
Občina je v zadnjih dveh letih izka-
zala veliko naklonjenost in podporo 

razvoju svečinske šole in vrtca in 
prepričani smo, da bo šola te podpo-
re deležna tudi v prihodnje, saj se je 
v tem šolskem letu šestindvajsetim 
šolarjem pridružilo še petnajst pred-
šolskih otrok. Zanje skrbi 5 učiteljic 
in dve vzgojiteljici. Pedagoška topli-
na, ljubezen in prijateljstvo so tiste 
vrednote, ki jih otroci tukaj dnevno 
živijo. Če dvomite, si poglejte utrinke 
na spletni strani šole (www.os-kun-
gota.si) ali pa naši strani Facebook 
(www.facebook.com/oskungota).

Varnost, povezana z izrazito vaškim 
okoljem, in povezanost, dajeta smisel 
in polnost življenju naših otrok. S tem 
osnovna šola ni samo hram učenosti 
ampak tudi hram razvoja medosebnih 
odnosov in človeških vrlin, zaradi ka-
terih se vsi lažje soočamo z odrašča-
njem in vsakdanjimi skrbmi, ki jih 
življenje prinaša. Slednje je v razvoju 
človeške osebnosti pomembno vsaj 
toliko kot izobraževalni (kognitivni) 
del. Šola ni samo znanje, je tudi srce 
in duša. Potrebuje ljubezen in poljube 
posebne vrste, ki jim včasih rečemo 
samo zavzeto in predano delo. To 
imamo v Svečini že genskem zapisu!

Več informacij:  
petra.baukman@os-kungota.si 
Vodja podružnice v PŠ Svečina:  
marija.kristan@os-kungota.si 
Vodja podružnice v PŠ Sp. Kungota:  
nada.lampret@os-kungota.si  
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Krožna križišča z ločenimi  
prometnimi pasovi
Peter Breznik

Drage sokrajanke, dragi sokrajani, 
v zadnjih letih smo priča večanju 
števila krožnih križišč; uvajajo se 
nova, veliko klasičnih križišč pa se 
rekonstruira v krožna križišča. Dose-
danje raziskave so pokazale, da imajo 
vozniki kar veliko težav pri vožnji na 
krožnih križiščih z ločenimi prometni-
mi pasovi. Pa si ta križišča in pravilno 
vožnjo poglejmo na primerih. Nekaj 
splošnih dejstev:

Krožna križišča z ločenimi promet-
nimi pasovi (oz. krožna križišča s spi-
ralnim potekom krožnega vozišča) 
so novejši tip krožnih križišč, ki 
zagotavljajo: 

• višjo raven prometne varnosti in 
• večjo pretočnost.

Na teh krožnih križiščih veljajo mal-
ce spremenjena pravila vožnje. Od 
običajnih krožnih križišč se razlikujejo, 
in sicer:

•  imajo dva, med seboj fizično ločena, 
prometna pasova. Fizična ločitev 
je izvedena s posebnimi elementi 
(robniki), ki na celotnem krožnem 
križišču ovirajo menjavo prometnih 
pasov – vožnja čez njih ni dovo-
ljena. Ta fizična ločitev prometnih 
pasov je prekinjena le na mestih, 
kjer je uvoz na krožno križišče. Na 
teh prekinjenih mestih ni predvide-
na menjava prometnih pasov;

• prometna signalizacija (prometni 
znaki in označbe na vozišču) pred 

krožnim križiščem natančno napo-
veduje ter sporoča, v katero smer 
vodi določeni prometni pas;

• možnost obračanja z vozilom je 
podana/omogočena le iz nekaterih 
smeri/krakov;

• po tem krožnem križišču ni možno 
voziti v krogu.

SLIKA 1: Približujemo  
se krožnemu križišču z ločenimi 
prometnimi pasovi.

• Ker menjava prometnih pasov na 
teh krožnih križiščih ni predvidena, 
se moramo razvrstiti za želeno 
smer že na ravnem delu vozišča 
pred samim križiščem, saj so pro-
metni tokovi ločeno vodeni že pred 
uvozom na to krožno križišče. 

Razvrstimo se glede na:
■ označbe na vozišču (puščice za 

označevanje smeri vožnje) in 
■ prometne znake (razvrščanje vozil z 

imeni krajev).

Na prikazanem krožnem križišču je 
iz te smeri dovoljena vožnja z:
• desnega prometnega pasu: le na 

desno in naravnost;
• levega prometnega pasu: le narav-

nost in na levo.

Če na križišču ugotovimo, da smo 
se razvrstili napačno, je najbolje, da 

zapustimo krožno križišče na prvem 
izvozu. Nato na varnem mestu vozilo 
obrnemo in se vrnemo na krožno 
križišče, kjer se pred tem pravilno 
razvrstimo za vožnjo v želeno smer.

SLIKA 2: Kako je z utripalkami pri 
zapuščanju krožnega križišča?
Kadar želimo zapustiti krožno križišče 
(modri osebni avtomobil, prikazan na 
levi strani slike), moramo pravočasno 
vklopiti desne utripalke, najbolje takoj 
za zadnjim uvozom. 

• Če desne utripalke vklopimo 
prehitro (pred zadnjim uvozom), 
lahko zavedemo voznika, ki se želi 
vključiti na krožno križišče; to pa 

Dosedanje raziskave so pokazale, da im-
ajo vozniki kar veliko težav pri vožnji na krožnih 
križiščih z ločenimi prometnimi pasovi. 

1

Življenje v kraju

22

O
B

Č
IN

SK
I G

LA
S



lahko privede do nevarne situacije.
• Če desne utripalke vklopimo 

prepozno (tik pred izvozom) ali jih 
sploh ne vklopimo:     

■  tvegamo nalet vozila od zadaj; 
■  vozniki nas na uvozu pozorno 

opazujejo in čakajo ter se ne vklju-

čujejo misleč, da bomo nadaljevali 
vožnjo po križišču (primer na sliki). 
S tem zmanjšujemo pretočnost 
križišča.

Kako pa je z utripalkami pri vstopu 
na krožno križišče?

• Pri vključevanju na krožno križišče 
ni treba vklopiti desnih utripalk. 
Vklopimo jih le, če je krožno križišče 
izvedeno tako, da je izvoz, po kate-
rem želimo zapustiti krožno križišče, 
v neposredni bližini uvoza – to velja 
predvsem za manjša krožna križišča. 

SLIKA 3: Prikaz pravilne in nepra-
vilne vožnje po krožnem križišču z 
ločenimi prometnimi pasovi.
• Z zelenimi puščicami so prikazana 

pravilna ravnanja.
• Z rdečimi puščicami so prikazana 

nepravilna ravnanja, ko voznik 

menja prometni pas. Na teh krožnih 
križiščih menjava prometnih pasov 
namreč ni predvidena.

Če na to krožno križišče zapeljemo 
po napačnem prometnem pasu za 
želeno smer, na samem križišču te 
napake ne moremo popraviti. Treba je 
zapustiti krožno križišče in “poskusiti” 
znova.  

Spremljate nas lahko tudi tukaj:

/kungota.si

Vabim vas, da si s pomočjo kod 
QR predvajate 3D-animacije o 
pravilni vožnji na krožnih križiščih.

Želim vam veliko varnih in prijet-
no prevoženih kilometrov.
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Predsednica Društva kmečkih žena Občine Kungota
Romana Jamšek

Noč je prešla v dan, rojeva se slovenski kulturni dan.
Človek se malo zamisli, želi zapisati svoje misli.

Drage moje kmečke žene, le kam nas letos veter žene?
A´l bo pihalo prav močno, a´l le rahla sapica bo?

V preteklem letu nam življenja je močno prevetrilo,
kdo ve, kaj vse se letos bo zgodilo.

Na pomlad se izteka naših prvih skupnih 20 let, 
veliko v tem času bilo nam dano je doživet. 

Izmenjano bilo veliko je znanja, veščin, dobrot in besed,
sedaj pa, kot kaže, se selile bomo še na splet.

Obilo je misli, idej in želja, kaj vse se postoriti še da
za dobrobit vseh nas in za mirnega duha.

Naj ne mine dan brez nasmeha in toplih besed,
poklonimo telefonski klic, voščilo ali topel obed.

Za hip odložimo delo in skrbi, pomislimo kaj nas razveselilo bi.
Včasih dovolj je le ena nit, ki potuje po prtičku
in ustvari čudovit vzorec, ki ostal bo otročičku.

To je vzorec, kako pošteno živeti, drug drugega rad imeti,
drugačnost spoštovati, zdravo okolje varovati.

Nikar ne pozabimo, da prišel bo dan,
ko zopet stisnile si bomo dlan, se na nove dogodivščine podale 

in še mnoge prijetne ljudi in kraje spoznale.

Misli ob dveh  
desetletjih

Za na konec


