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Občinska uprava

Otvoritev vaškega trga
s tržnico Plintovec
Lokalec.si

Trgi so bili vedno središča
večjih in manjših naselij.

Ne predstavljajo samo prostora, kjer
se predstavlja lokalna ponudba, temveč so pomembni tudi z družabnega
vidika. Tako smo v soboto, 8. maja,
slavnostno otvorili vaški trg v središču
Zg. Kungote. Na stojnicah smo lahko
pokušali dobrote lokalnih ponudnikov,
za dodatno presenečenje pa je poskrbel naš chef Gregor Vračko.

Igrala pri vrtcu
Sp. Kungota
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Vrtčevski otroci v Sp. Kungoti so se v začetku
junija razveselili nove pridobitve. Občina Kungota je poskrbela, da bodo naši najmlajši v
tej enoti vrtca odslej lahko uživali na povsem
prenovljenem otroškem
igrišču, izdelanem v skladu z vsemi predpisanimi
normativi in standardi.
Na njem stoji popolnoma
nova hiška, tobogan, gugalnice, nova varnostna
podloga, hiška za spravilo igrač na prostem, nove
klopi in mizice ter ostala
igrala, za dodatno varnost pa je poskrbljeno z
novo ograjo.
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Novi šolski kombi
Zaradi dotrajanosti predhodnega vozila ter
skrbi za varnost naših otrok je Občina Kungota ob koncu šolskega leta OŠ Kungota zagotovila nov šolski kombi znamke Ford. Otrokom
želimo prijetno, predvsem pa varno vožnjo.

TISK: Tiskarstvo Črnčec
FOTOGRAFIJE: Marko Knehtl
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku
v nakladi 1700 izvodov.
Brezplačno ga prejmejo
vsa gospodinjstva v občini Kungota.
Uredništvo si pridržuje pravico,
da prispevke primerno priredi za tisk.
Fotografij in prispevkov ne vračamo.
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Asfaltiranje občinskih cest

Dva nova mostova
v Morskem jarku
Na začetku Morskega jarka poteka
sanacija dveh mostov, ki ležita na desni
strani vozišča v smeri proti Mariboru. Oba
mostova bosta širša, varnejša in sodobnega videza. Z investicijo smo kot občina
omogočili nadaljevanje sanacije struge s
strani RS, s čimer se bo omogočila večja
poplavna varnost na območju Morskega
jarka. Prav tako bomo s to investicijo
izboljšali varnost v cestnem prometu, saj
bosta izvoz in uvoz na cesto Morski jarek
za občane primernejša in varnejša.

Most Gradiška II
S strani RS smo prejeli potrjeno vlogo za
sofinanciranje izgradnje mostu Gradiška
II, torej mostu, ki vodi k OŠ Sp. Kungota
in naselju Gradiška II. Investicija znaša
380.000 €, od tega znaša sofinancerski
delež s strani RS 300.000 €. Sodobnejša rekonstrukcija mostu bo omogočila
varnejšo pot do naselja Gradiška II in
podružnične šole v Sp. Kungoti tako za
pešce kot voznike v cestnem prometu ter
nenazadnje tudi varnejši izvoz in uvoz na
regionalno cesto. Predviden začetek del:
poletje 2021.

Dolžina
asfalta

Št.

Kategorija

Št. ceste

Opis

1

JP

695851

Kokot–Piberčnik–Bajsič

700

2

JP

695854

Odcep

267

3

JP

695072

Odcep Samec

550

4

JP

695051

Morski jarek–Volavšek

400

5

JP

695121

Wajsova graba

1000

6

JP

695102

Odcep Gutman

504

7

LC

195131

Gradiška I–Sp. Vrtiče

1300

8

JP

695632

novo naselje

350

9

JP

695451

Šuško–Leber

160

10

JP

695452

Vičar–Čajžič

400

11

JP

695481

Odcep Slanič

882

12

LC

195071

Svečina–MP Špičnik

500

Legenda:
1. sklop: Dela so zaključena.
2. sklop: Na odsekih gredo pripravljalna dela proti koncu
in se v kratkem predvidevajo asfalterska dela.
3. sklop: Predviden začetek del je v jeseni leta 2021

Kolesarska pot Kungota–
Dolnja počehova–Maribor
Občina Kungota je bila uspešna pri prijavi na razpis za dodeljevanje evropskih in državnih sredstev za projekt Kolesarska pot
Kungota–Dolnja Počehova–Maribor. Izgradnja kolesarske poti v
vrednosti 2,4 milijona evrov in v dolžini 5,8 km bo sofinancirana
iz evropskih sredstev v obdobju 2021–2023 v višini 1,4 milijona
evrov. Hkrati se bo v dolžini 5,8 km rekonstruirala tudi regionalna cesta Kungota–Dolnja Počehova–Maribor, za katero bo
Republika Slovenija v letih 2021–2024 zagotovila 9,8 milijona
evrov sredstev.
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V letu 2021 se bo v Občini Kungota asfaltiralo 12
najbolj problematičnih cestnih odsekov v skupni
dolžini pribl. 7 km, ki so ob obilnem deževju in v
času elementarnih nesreč najbolj poškodovani ter
terjajo največ stroškov, povezanih s popravili in
vrnitvijo v vozno stanje.
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Občinska uprava
Novi avto tudi za upokojence
V četrtek, 15. 7. 2021, so upokojenci DU Zg. Kungota skupaj z
županjo Tamaro Šnofl ponosno krstili nov avto. Zaradi odličnega prostovoljnega dela in marljivosti DU Zg. Kungota ter pomembnosti projekta Starejši za starejše smo v občinski upravi
prepoznali pomembnost nakupa vozila za prevoz starejših občanov. Občina Kungota je tako sofinancirala polovico vrednosti
vozila. S skupnimi močmi smo zagotovili udobnejšo in predvsem varnejšo vožnjo tistim, ki so pomoči najbolj potrebni.

Zbiranje silažne folije
S 23. junijem je omogočena oddaja silažne
folije, ki sodi med odpadke iz kmetijstva, na
našem zbirnem centru v Kungoti. Silažno folijo
je prepovedano odlagati v zabojnike/vreče za
odpadno embalažo oz. mešane komunalne
odpadke. Prav tako jo je prepovedano kuriti ali
popuščati v naravi. Predpisi določajo, da jo je
potrebno predati pooblaščenim zbiralcem, zato
poskrbite, da bo predana na način, kot ga predvideva zakonodaja.

Županjin sprejem novorojenčkov
Županja Občine Kungota pripravlja srečanje z najmlajšimi
občani, ki so bili rojeni v lanskem letu (od 1. 1. 2020 do 31.
12. 2020). Na srečanje se je potrebno prijaviti najkasneje do
16. avgusta 2021, in sicer s prijavnico, ki jo najdete na spletni
strani Občine Kungota ali jo dvignete v prostorih občinske
uprave Občine Kungota, in jo pošljete na e-naslov obcina@
kungota.si ali po pošti na naslov Občina Kungota, Plintovec 1,
2201 Zg. Kungota. Srečanje je predvideno za september.

Odpadno silažno folijo lahko oddaste na zbirnem
centru Kungota v času obratovalnega časa. Cena
prevzema znaša 19,71 €/m3 z vključenim DDV.
Pri oddaji je potrebno upoštevati, da odpadna
silažna folija:
▪ ne vsebuje zaščitne mrežice,
▪ ni onesnažena s silažo, z zemljo ali s prstjo,
▪ ni onesnažena z nevarnimi snovmi, kot so
barve ali olja, in
▪ da je čim bolj stisnjena oziroma zložena.

Najava javnih razpisov
Spoštovane občanke in občani! V naslednjih
mesecih najavljamo naslednje javne razpise:
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Svečina center
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Julija je bila izvedena uvedba v delo za obnovo trga v centru
Svečine. V sklopu obnove trga bo urejena problematika meteorne in fekalne kanalizacije, zamenjali se bodo tlaki, uredila okolju prijazna LED-razsvetljava, reševala se bo tudi problematika
vlage na stavbi svečinskega vaškega doma, saniran bo most, ki
vodi proti pokopališču, nameščena bo urbana oprema ter urejena bo hortikultura. Predviden začetek del je ob koncu julija.

• Javni razpis za sofinanciranje
programov športa
• Javni razpis za štipendiranje nadarjenih
dijakov in študentov Občine Kungota za
šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020
• Javni razpis za sofinanciranje malih
komunalnih čistilnih naprav na območju
Občine Kungota
Razpise in podrobnosti najdete tudi na spletni
strani občine (Obvestila in objave -> Javni razpisi
in objave).

Življenje v kraju

30 let »samostojne« lipe 1991
v Sp. Kungoti in Sloveniji
Drago Korade

V ponedeljek, 24. junija 1991, je naslovnica
časnika Večer pisala o negotovi usodi in
trenutkih za Slovenijo v njeni odločni poti v
samostojnost, pa tudi o pogumnem dejanju
v Sp. Kungoti.

V organizaciji Milka Sternada (sin
Franca Sternada) in Občine Kungota
je bilo v sredo, 23. 6. 2021, v počastitev 30. obletnice samostojne Slovenije odkrito spominsko obeležja pri prvi
zasajeni »samostojni« lipi v Sloveniji,
posajeni pri družini Sternad (Kozjak
nad Pesnico 26a) v Spodnji Kungoti.
V uvodu so zbrane glasbeno pozdravili člani Kungoške pleh muzike. Ob
glasbeni spremljavi pa sta učenki
Gabriela Driggs in Kjara Urbancl za-

peli še slovensko himno. V programu,
ki ga je lepo povezovala Mojca Štrakl,
je sledil pozdrav županje Občine Kungota Tamare Šnofl, ki je v svojem govoru med drugim dejala: »Današnji
dan je nekaj posebnega, posebnega
za družino Sternad in nas, občane
Občine Kungota. Zakaj? Zato, ker je
natanko pred 30. leti na tem mestu
kjer sedaj dominira ta prekrasna lipa,
družina Sternad s prijatelji zasadila
prvo tako imenovano samostojno
lipo. Družina Sternad je pravzaprav s
tem simbolnim dejanjem zasadila do-

dni za Sternada, saj je dobival telefonske klice iz takratnega poveljstva
JLA v Mariboru, da se mora pri njih
zglasiti. Ker so telefonske grožnje postajale vedno hujše, se je z družino
začasno umaknil na Šober v okolici
Urbana. Sosedi znajo povedati, da so
Sternada z vojaškimi vozili JLA nekaj
dni iskali z namenom, da ga peljejo

Dnevnik Večer je tega dne (24. 6.
1991) zapisal, da bo Slovenija pred
uradno razglasitvijo samostojnosti,
če ne drugo, vsaj bolj zelena.
besedno prvo lipo na območju naše
države in to celo nekoliko prej, torej
dva dni preden je Slovenija uradno
postala samostojna in neodvisna država.« Zaključila je z mislijo, da imeti
svojo državo ni samoumevno, ampak
je privilegij, ki ga moramo negovati in
ceniti, imeti več medsebojnega zaupanja, ki naj preplavi celotno Slovenijo in tako omogoči nam ter novim
rodovom živeti v urejeni, prijazni in
priložnosti polni domovini.
Sledila je izpoved spominov, takrat
negotovih trenutkov, Franca Sternada, ki je posadil lipo. Sternad se spominja Večerovega fotografa B. Vogrinca, ki je želel fotografijo zasaditve
te lipe in že naslednji dan (24. junij
1991) je bila objavljena na Večerovi
naslovnici. Ob veselem zanosu pri
lipi pa je že sledilo nekaj negotovih

na zaslišanje zaradi (po njihovem)
provokacije z lipo. Ko so se razmere
zaostrile v širšem slovenskem prostoru, pa se predstavniki JLA niso več pojavljali v Sp. Kungoti z namenom iskanja Sternada. Tako je Sternad šele po
30 letih na pobudo sina Milka pričel
odkrivati spomine, povezane s prvo
samostojno lipo. Ob koncu je izrekel
vso zahvalo sinu in Občini Kungota z
županjo Tamaro Šnofl, ki je z veseljem
podprla projekt »Prva samostojna lipa
v Sloveniji«.
Sledilo je odkritje spominskega obeležja, ki sta ga opravila županja Tamara Šnofl in Franc Sternad. Na spominskem obeležju Občine Kungota je
med drugim zapis: »Ob 30. obletnici
zasaditve prve SAMOSTOJNE LIPE
pred uradno razglasitvijo samostojnosti Republike Slovenije«.
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Pisalo je o Jugoslaviji brez pomoči, o
evropski dvanajsterici, ki nas noče
priznati, o Sloveniji pred osamosvojitvijo in tudi o prvi »samostojni« lipi v
Sp. Kungoti. Dnevnik Večer je tega dne
(24. 6. 1991) zapisal, da bo Slovenija
pred uradno razglasitvijo samostojnosti, če ne drugo, vsaj bolj zelena. Družina Franca Sternada iz Sp. Kungote je
namreč že 23. junija pred svojo domačijo posadila prvo »samostojno« lipo v
Sloveniji, simbol slovenstva.
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Življenje v kraju

Pohod ob občinskem
prazniku po Jurjevi poti
HPR

V soboto, 5. junija 2021, smo v
sodelovanju z Društvom za kulturo,
šport in turizem Jurij izpeljali pohod ob
občinskem prazniku po Jurjevi poti.
Vreme je bilo pohodnikom naklonjeno, morda je bilo celo prevroče
za ta letni čas. Ob Jurijevi poti so nas pričakali domačini z dobrotami na Jurski plaži, predstavila se je nova klet Na bregi s svojimi
odličnimi vini in navihano celostno podobo, kmetija Šerbinek nam
je pripravila mini burgerje z domačo klobaso, kmetija Dreisiebner
svežo gibanico, kmetija Vdovič dišeč muškat in družina Leber Vrač-

ko osvežujoč »firecracker« z mehurčki. Seveda
pa ni Jurjeve poti brez začetka in konca, ki ga
z odlično postrežbo že pet let zapored pripravi
družina Vračko. Na cilju nas je poleg Ansambla
Brloga pričakal Vinotoč Pliberšek s svojo tradicionalno ponudbo in odličnim špricarjem. Čeprav
je bil odziv na koncu dogodka bolj skop (k temu
je verjetno pripomoglo tudi nestabilno vreme),
je bilo vzdušje odlično, zato bomo s pohodi ob
občinskem prazniku nadaljevali tudi v bodoče.

Pohod po Kunigundini poti
HPR

OBČINSKI GLAS

Tudi v Kungoti urejamo pohodne
poti in del Kunigundine smo prehodili v soboto, 3. julija 2021.
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TD Kungota je v okviru Veselih dni
v Kungoti organiziralo prvi pohod
po Kunigundini poti. Kljub visokim
temperaturam so se pohodniki podali
na odkrivanje novih razgledov po
okoliških gričih. Pred vzponom med
griče nas je pot peljala skozi Kungoto
mimo avtopralnice Bezjak na osvežitveni napitek v Riki Baru. Pri KOB-u
se je pot rahlo vzpela do prekrasne

lokacije Hiše vina Doppler, kjer smo
uživali v panorami in preštevanju
cerkvenih zvonikov. Lana nam je ponudila kozarec odličnega rumenega
in zelenega, da smo lažje nadaljevali
pot. Sledil je rahel vzpon in spust za
sprehod po grebenu Plintovca, kjer so
nas s svojo ponudbo presenetili tudi
domačini. Ob poti smo si (sicer od
daleč) ogledali novo znamenitost, tj.

objekt v obliki lobanje, in nadaljevali
skozi gozd do čebeljega parka, polnega sladkih presenečenj, za katere je
poskrbel Andrej Rudl. Na cilju, ki je bil
na vaškem trgu v Zg. Kungoti, nam je
TD Kungota pripravilo malico, da smo
se lahko še malo podružili. Celotno
pot svete Kunigunde bomo predstavili
jeseni, ko bodo temperature prijaznejše in razgledi še bolj pisani.

Življenje v kraju

Vabljeni na Kebl
TD Svečina vabi, da obiščete
Vinogradniški muzej na Keblu, ki je v poletnih mesecih
odprt ob nedeljah od 14.00
do 18.00 oz. po dogovoru.
Info: 041 938 800

Dvakratni držani prvak
U17 iz Kungote
Herman Marko

Mark Koroša, član Badminton kluba
Kungota, se je ponovno odlično odrezal na državnem prvenstvu v kategoriji U17. Postal je namreč prvak v skupini posamezno in dvojice s parterjem
Anelom Hacom Györköšem. Tako smo
domov ponovno prinesli dva naslova
državnega prvaka.
Istočasno je potekalo prvenstvo v
kategoriji U11, kjer je Rok Halič posamezno dosegel 3. mesto, v dvojicah
pa s partnerjem Maksom Trampušem

v napetem finalu izgubil in si tako priigral odlično drugo mesto.
Na ekipnem državnem prvenstvu v
kategoriji U19 smo kljub mladosti
in poškodbam dosegli odlično tretje
mesto. V ekipi so nastopali Andraž
Pungartnik, Patrik Riboli, Mark Koroša, Vesna Halič in Maja Koman.
V klubu smo zelo ponosni na naše
člane, ki nas razvajajo z odličnimi rezultati.

Športnik leta 2019 in Slovenska bakla

Gre za projekt, ki širi vrednote olimpizma, solidarnosti, upanja in jeklene
volje, hkrati pa želi pokazati, kako
tesno sta povezana rekreativni in
vrhunski šport. Z baklo so na zgornjekungoški trg simbolično pritekli naši
športniki, od najmlajših do najstarejših. Sledil je kratek govor o projektu,
nato pa je bakla nadaljevala svojo pot
proti Pesnici. Osrednja prireditev je

bila Športnik leta 2019. Prijavljenih je
bilo 32 posameznikov, 4 posameznice in 3 ekipe. Športnik leta 2019 je
postal Gaj Gorza, športnica leta 2019
Nika Verdnik, športna ekipa 2019 pa
Strelsko društvo Svečina. Pri podeljevanju nagrad sta sodelovala tudi
olimpijec Damir Dugonjič in odbojkaš
Rok Možič. Dogodek je zaključil glasbenik Žan Serčič. MK
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V ponedeljek, 5. julija, je v Zg. Kungoti na vaškem
trgu potekala še ena športna prireditev. V olimpijskem duhu je do nas prišla Slovenska bakla.
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Tour of Slovenia skozi Kungoto
Domen Ledinek

Slovenijo je tudi zaradi uspehov naših kolesarjev v zadnjem času zajela prava kolesarska
mrzlica. Zasluge gredo tudi kolesarski dirki Po
Sloveniji, ki je letos doživela že 27. izvedbo, in
dvakratnemu zmagovalcu največje kolesarske
dirke – Tour de France – Tadeju Pogačarju.
Kolesarji so prvič zavili v našo občino,
in sicer 9. 6., v prvem delu prve
etape od Ptuja do Rogaške Slatine.
Ob tej priložnosti smo nekaj vprašanj
postavili bivšemu kolesarju, direktorju
dirke Po Sloveniji in direktorju našega
največjega kolesarskega kluba Adria
Mobil Bogdanu Finku.
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Pozdravljeni g. Fink, najprej čestitke
za odlično izpeljano dirko, ki smo
jo masovno spremljali ob cestah po
celotni državi. Prav tako čestitke
za osvojeno belo majico (najboljši

08

mladi kolesar, U-23) Kristjana Hočevarja. Ravnokar se je končal Tour de
France, kjer je zmagal Tadej Pogačar, zeleno majico in štiri etapne
zmage pa je osvojil Mark Cavendish,
ki je prav tako že trikrat kolesaril po
Sloveniji. Kar dobre kolesarje smo že
imeli pri nas, kajne?
Res je, na dirki Po Sloveniji smo gostili
ogromno kolesarjev, ki so zmagovali

na največjih dirkah. Na naši dirki smo
imeli olimpijskega zmagovalca, zmagovalca prestižne dirke Giro'd Italia, Paris-Roubaix, Milano–San Remo ter kar štiri zmagovalce Toura. Kar se tiče Adrie
Mobil smo zelo zadovoljni z osvojitvijo
bele majice Kristjana Hočevarja, kajti
v preteklosti so to majico poleg ostalih
nosili Tadej Pogačar in Egan Bernal, kar
daje tej razvrstitvi še večjo težo.
Tisti, ki kolesarstvo spremljamo
že nekaj časa, vidimo, da dirka Po
Sloveniji nekatere kraje obišče skoraj

vsako leto (Celje, Rogaška Slatina
ter seveda Ljubljana in Novo mesto),
medtem ko ste bili pri nas prvič. Kako
poteka trasiranje dirke in kako se
odločite, katere kraje boste obiskali?
Trasiranje dirke je odvisno predvsem
od zanimanja občin, da prevzamejo
gostovanje starta ali cilja dirke. Šele
potem začnemo razmišljati o trasi.
Trudimo se v vsakem kraju pokazati

najlepše in najatraktivnejše kotičke
regije in hkrati poskrbeti, da je trasa
zanimiva za kolesarje.
Letos so bile na dirki štiri ekipe
najvišjega ranga (World Tour), pri
treh od teh vozijo Slovenci. Ali je lažje pripeljati na dirko ekipe, če je za
njihove kolesarje to domača dirka?
Ali se ekipe odločajo za udeležbo
na podlagi urnikov in tega, kako
primerna je trasa za njihove cilje
v sezoni? Ali se raje odločajo na
podlagi želja sponzorjev?
Razlogi, zakaj se ekipa najvišjega
ranga udeleži takšne dirke, so različni.
Lahko so ekonomske (promocija ekipe
in njihovih pokroviteljev) ali tekmovalne narave, npr. ekipa UAE se je letos
prišla na dirko pripravljat in uigravat
za Tour de France. Kot ste omenili,
imamo organizatorji velik interes pripeljati ekipe, v katerih vozijo Slovenci, in
priznati moram, da nam gredo ekipe
kar na roko, saj je tudi njihov interes,
da slovenski kolesarji vsaj enkrat letno
vozijo v domovini pred domačimi gledalci. Zaradi zanimanja domačih medijev ima tudi ekipa večjo prepoznavnost
in medijsko odmevnost.
Trenutno je dirka v prvi polovici junija in ima pet etap. Ali bo tako ostalo
tudi v bodoče?
Ugotovili smo, da je ta datum med Girom in Tourom za nas najprimernejši.
Tudi petdnevna dirka se je izkazala za
najboljšo možnost, zato ne razmišljamo o spremembi.
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Na dirki smo lahko videli veliko vozil,
ki spremljajo celotno karavano.
Zraven tega smo videli še ogromno
redarjev in gasilcev, ki skrbijo, da
prireditev poteka nemoteno in varno
za vse udeležence. Ali veste, približno koliko ljudi (poklicno in prostovoljno) je sodelovalo pri izvedbi?
Na dirki je sodelovalo preko 1800
ljudi. Največ, okoli 1500, je bilo redarjev, ki so pokrivali progo od starta do
cilja vsake etape. Pri organizaciji je
sodelovalo še okoli 300 ljudi. Večinoma so to bili prostovoljci.
Z uspehi naših kolesarjev se je prav
gotovo povečal tudi interes otrok
za trening kolesarstva, ki ga je žal
otežila epidemija koronavirusa. Ali
opažate večji vpis otrok v klub? Kaj
bi svetovali mladini iz naše občine,
ki bi želela poskusiti s treningi kolesarstva? Kateri je nam najbližji klub?

težak šport, a si zunaj v naravi in vsak
dan lahko trening opraviš na različnih
cestah. Najbližji klub vaši občini je po
mojem TBP Lenart v Lenartu.

zgodilo. Dobro smo se pripravili na
takratne razmere in dirko izpeljali na
najvišjem možnem nivoju, kar se tiče
ukrepov za preprečevanje širjenja co-

Trudimo se v vsakem kraju pokazati
najlepše in najatraktivnejše kotičke
regije in hkrati poskrbeti, da je trasa
zanimiva za kolesarje.

V KK Adria Mobil, kot vsi delujoči klubi
v Sloveniji, opažamo večji vpis, ki je odraz uspehov naših kolesarjev. Mladim
iz vaše občine svetujem, da poskusijo
s kolesarstvom. Res, da je kolesarstvo

Ko ste bili zadnjič pred dirko v naši
občini, ste napovedali, da bo to prvi
športni dogodek, ki bo potekal brez
večjih epidemioloških ukrepov. Ali
ste bili (kljub predhodnem optimizmu) vseeno presenečeni nad množicami, ki so se zbrale ob cestah?
Računali smo, da bodo pred dirko
odpravljeni vsi ukrepi, kar se ni

vida-19. Angažirali smo epidemiologa,
ki je skrbel, da je bilo vse v skladu s
predpisi. Število gledalcev je prekoračilo vsa naša pričakovanja in gledalci
so tako naredili prelepo kuliso, ki jo je
poleg lepot Slovenije videl ves svet.
Ali se v kratkem spet vidimo
v naši občini? Seveda, če nas boste
povabili, se bomo z veseljem odzvali.

Kegljači iz Zg. Kungote
J. F.

zaključili za pomlad 2021. Pri tem smo
dosegli naslednje rezultate:
V jesenski ligi so ženske odigrale 10
tekem in dosegle 2 zmagi; v pomladni
ligi 2021 so tudi odigrale 10 tekem in
dosegle 5 zmag in eno neodločeno.
Moška ekipa je v jesenski ligi odigrala 7 tekem in dosegla 6 zmag;
v pomladni ligi 2021 pa 7 tekem in

dosegla 3 zmage.
Kegljačem za dosežene uspehe čestitamo in jim želimo, da tudi v prihodnje
dosegajo dobre rezultate. Pričakujemo,
da omejitev več ne bo in da bo kegljanje na kegljišču Hiše vseh generacij potekalo nemoteno. Veseli bi bili, če bi se
za kegljanje odločilo več krajanov, kajti
več nas bo, lepše bo.

OBČINSKI GLAS

Takoj ko je bilo možno, je začela sekcija KEGLJAČEV DU Zg. Kungota pod
posebnimi pogoji zaradi epidemije s
svojimi treningi in tekmovanji v kegljanju na vrvici. Skoraj ves čas smo trenirali ločeno (moški, ki jih je v ekipi
9, in ženske, ki jih je v ekipi 8) ter se
tako pripravljali na tekme, ki so nam
ostale še od jesenske sezone. Maja
smo začeli s tekmovanji in jih junija že
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DU Zgornja Kungota
M. O.

V DU Zgornja Kungota imamo vsak torek
uradne ure v domu upokojencev, in sicer od
9. do 12. ure. Uspelo nam je pobrati že večino članarine, zamudnike pa pozivamo, da jo
poravnajo v prihodnjih dneh, predvsem pa
članarino za Vzajemno samopomoč, ki jo
moramo nakazati na ZDUS.
Po zadnjih podatkih se ukrepi zaradi
epidemije sproščajo in počasi začenjamo s srečanji v Hiši vseh generacij.
Ob sredah tako ga. Jožica ponovno
pripravlja okusna kosila, kegljači pa
večkrat na teden pridno vadijo.

časa. Člani smo šli 24. 6. 2021 na
avtobusni izlet v Slovenj Gradec in na
Kope. V Slovenj Gradcu smo obiskali
pokrajinski muzej, na Kopah pa smo
si ogledali »holcerijo« s spremljajočim
humorističnim programom.

Od zadnjega društvenega izleta 24.
9. 2020 v Polzelo je minilo že precej

Od leta 2014 v naši občini poteka
projekt Starejši za starejše, namenjen

izboljšanju kakovosti življenja starostnikov. Projektu namenjata država in
Občina Kungota veliko pozornost in
nekaj finančnih sredstev. Vse občane,
starejše od 69 let, ki bi želeli sodelovati v projektu, vabimo, da se nam
pridružijo. Prijave sprejema koordinatorka projekta ga. Franja Rifl (031 297
402). S vključitvijo v projekt Starejši za
starejše lahko koristite tudi brezplačne
prevoze z našim avtom znotraj občinskih meja. Naj omenim, da je upravni
odbor DU Zg. Kungota na seji 23. 4.
2021 sprejel sklep, da se kupi nov
avto za prevoz starostnikov.
Ob prvi priložnosti, ki nam jo bodo
dopuščali ukrepi, bomo izvedli občni
zbor, tako da se bomo končno lahko
srečali v večjem številu in se skupaj
poveselili.

Kungoška Pleh Muzika ne počiva
Rudi Matjašič

OBČINSKI GLAS

V »koronski« krizi člani Kungoške Pleh Muzike
(KPM) svojih instrumentov nismo postavili v
kot, temveč smo zavihali rokave in bili s svojo
glasbo prisotni na pomembnih in odmevnih
dogodkih. Tako smo z glasbo stopili še en
korak proti nekoliko bolj normalnim časom.
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• V sredo, 9. junija, je prvič skozi
kungoško občino potekala kolesarska
dirka Po Sloveniji. Naše kolesarje
smo z glasbo in bučnim navijanjem
pospremili tudi člani KPM. Skladba
»Pozdrav Kungoti« je odmevala in
bo ostala v spominu kolesarjem in
navijačem. Dogodka se je udeležilo
veliko privržencev kolesarske dirke in
seveda KPM.
• Pri družini Sternad v Sp. Kungoti
smo v sredo, 23. junija, zaznamovali

30 let od zasaditve lipe (simbola slovenstva). Na njihovem dvorišču smo
v spomin na to dejanje člani KPM zaigrali nekaj koračnic, ki so bile kasneje
nagrajene z dobro kapljico.
• Skoraj povsem svež zgornjekungoški vaški trg je v soboto, 26. junija,
končno dočakal nastop KPM. Obiskovalci so se lahko ob dobrotah vinske
kraljice in stojnici Kungoških detlov
predali glasbi, ki smo jo skrbno izbrali
za ta dogodek. Kot zadetek v polno

se je že na prvem promenadnem koncertu KPM pokazalo, da bo vaški trg
postal stičišče kulturnega in družabnega življenja v kraju.
• Glasba KPM se je letos slišala tudi
v Franciji, so zapisali v francoskem časopisu La Glazette de Foëcy. V Franciji
se je odvijala ena največjih kolesarskih dirk na svetu – Tour de France.
Dirka je v petek, 2. julija, potekala

Življenje v kraju
tudi skozi čudovito francosko občino
Foëcy, s katero je pobratena Kungota.
Navijači so lahko med dirko videli
izobešeno slovensko zastavo in čeprav
se članom KPM ni uspelo udeležiti dogodka v živo, je županja občine Foëcy
(Laure Grenier-Rignoux) poskrbela, da
je bila slišana slovenska glasba – tudi
odmevne koračnice KPM. Prepričani
smo, da je tudi naša glasba pripomogla k uspehom naših kolesarjev.
Člani KPM nestrpno čakamo na boljše
čase, da lahko obiščemo občino
Foëcy, ter na nove priložnosti, na katerih se bomo s svojo glasbo in energijo
predstavili drugim državam ter s tem
predstavljali sebe – KPM, Kungoto in
seveda našo Slovenijo.
• V nedeljo, 4. julija, smo bili v Svečini

priča zgodovinskemu dogodku, kjer
smo člani KPM z glasbo ponosno
pozdravili domačega novomašnika
Simona Lamprehta, ki se je pripeljal
v kočiji.
• V nedeljo, 11. julija, smo pred
spodnjekungoško cerkvijo s KPM počastili svetega Henrika. Maševala sta
farni župnik Ciril Kocbek in svečinski
novomašnik Simon Lampreht. Farani
in oba duhovnika so KPM nagradili z
velikim aplavzom.
• V petek, 23. julija, smo v Sp. Kungoti pomagali pri tradicionalni postavitvi
klopotca (seveda z glasbo). Tokrat
smo bili oblečeni v bele francoske
majice, ki smo jih za spomin na Tour
de France dobili od občine Foëcy.

Z novim prizoriščem in svežimi idejami
bo KPM zagotovo poskrbela za številne izjemne nastope.
Mi ne počivamo, mi delamo. Z glasbo
razveseljujemo in v glasbi uživamo!

Rezbarsko umetniško
društvo Kungoški detli
Jožica Ferk

Člani društva so bili takoj, ko je začela epidemija pojenjati, zelo dejavni. Poleg rednih delavnic so pripravili
dve odmevni prireditvi. Tako so od 28. maja do 6. junija
2021 v dvorani v Zg. Kungoti na ogled postavili RAZSTAVO MASK IN DRUGIH IZDELKOV, ki so jih ustvarjali v
času epidemije. Tudi tokrat so k sodelovanju povabili
prijatelje rezbarje in umetnike iz TD Kanja Trzin, Rezbarsko-intarzijsko in restavratorsko društvo iz Solkana,
likovnice skupine STIL s Studencev, učence OŠ Kungota, rezbarja in kiparja Marijana Vodnika iz Domžal,
Tiborja Frančiča iz Črenšovcev in slikarko Jožico Karin

Turistično društvo
Zg. Kungota
Turistično društvo Zgornja Kungota vas obvešča, da v letošnjem letu ne bomo izvedli ogledov
cvetja na domovih. Kljub temu lahko fotografije
svojega s cvetjem okrašenega doma pošljete
na elektronski naslov tdkungota@gmail.com do
vključno 15. septembra 2021. Naša komisija bo
pregledala vse prispele fotografije in najlepše
okrašenim domovom podelila nagrade.

Godec iz Rogatca. Svoja dela so pokazali tudi naši Kungoški detli. Na razstavi je bilo na ogled 220 eskponatov:
od različnih mask, skulptur, kipov, čudovitih likovnih del
in celo do virusa korone. Razstava je bila dobro obiska-
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Drage občanke, dragi občani!
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na, vtisi obiskovalcev pa pozitivni.
V soboto, 19. junija 2021, so Kungoški detli izvedli 3. DETLFEST na
novem trgu v Zg. Kungoti. Ob pričetku
je prisotne pozdravila ga. županja
Tamara Šnofl in vsem zaželela lep in
ustvarjalen dan ob rezbarskih, kiparskih in likovnih delavnicah. Sodelovali so umetniki iz Solkana, rezbarji
iz KD Karinta iz Prevalj, likovniki s
Studencev, učenci OŠ Kungota in
naši Kungoški detli. Posebej smo bili
veseli, da se je delavnice rezbarjenja
udeležilo kar 8 učencev z g. Markom
Šebrekom. Vsi učenci so pridno delali

in so bili zato posebej nagrajeni. Prav
tako so se delavnic udeležile tri srednješolke, ki bodo znanje potrebovale
v nadaljevanju šolanja. Na DETLFESTU so rezbarji z motornimi žagami
ustvarili štiri čudovite skulpture, ki
jih lahko vidite pri Hiši vseh generacij. Prav tako so Detli prvič pripravili
bogat srečelov, zato se ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo številnim
vinogradnikom naše občine in drugim
darovalcev dobitkov, da smo lahko
z lepimi nagradami razveselili naše
obiskovalce. Glavni dobitek je bila velika sova na kupu knjig, ki jo je izdelal
naš kipar z motorno žago – g. Rudi

22. maj 1992: Slovenija v OZN,
gasilci v Sp. Kungoti
Drago Korade

Kaj imata skupnega Slovenija in gasilci iz
Sp. Kungote? Skupen je zgodovinski mejnik,
natančneje 22. maj 1992.

OBČINSKI GLAS

To je dan, ko je Slovenija v procesih
osamosvajanja pred 29 leti doživela polnopravno članstvo v OZN, v Sp.
Kungoti pa se je rodilo prostovoljno
gasilsko društvo (PGD) Sp. Kungota, ki
je uresničilo več desetletne sanje posameznih krajanov Sp. Kungote.
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Gasilska zveza Slovenske gorice povezuje prostovoljna gasilska društva
(PGD) občin Kungota, Pesnica in Šentilj. Najmlajše med njimi je PGD Sp.
Kungota, ki je idejne korenine pognalo
vsaj v 70. letih 20. stoletja. Pod vodstvom predsednika iniciativnega odbora pri KS Sp. Kungota Janka Vujice
se je aktivno nadaljevalo v 80. in 90.
letih ter bilo ustanovljeno 22. 5. 1992.
Začetki delovanja so bili v obliki gasilske desetine Sp. Kungota pod okriljem
PGD Pesnica, ki mu je predsedoval Zoran Lešnik, in nato je kot samostojno
društvo s sporazumno razdružitvijo nadaljevalo v skromni podstrešni sobici
nad KS Sp. Kungota. S pomočjo prvega častnega člana društva Miodraga
Ljubojeviča je bila leta 1994 za gasil-

stvo pridobljena stara osnovna šola, ki
je postala lep gasilski dom.
Prvo gasilsko orodno vozilo je bilo podarjeno še pred ustanovitvijo društva
ob pomoči KS Sp. Kungota in oddelka
za ljudsko obrambo Občine Pesnica
decembra 1991 s strani PGD Velka in
Občinske gasilske zveze Pesnica pod
vodstvom Valentina Pohorca, ki je že

Bombek. Srečelov je bil res bogat, še
posebej vesel pa je bil dobitnik kolesa
Pony. Detli niso pozabili niti na otroke,
ki so lahko uživali ob napihnjenih
toboganih, sladkorni peni in kokicah
vse do večera. Predsedniku društva
Dušanu Knehtlu je pri organizaciji,
kjer je potrebno ogromno dovoljenj,
pomagala tudi občinska uprava in se
ji za to iskreno zahvaljujemo.
Tako so Kungoški detli s svojo dejavnostjo ponovno dokazali, da želijo v
našem kraju ustvarjati in s svojimi
izdelki in prireditvami poživiti kulturno
življenje v Kungoti.

leta 1983 podpiral idejo po ustanovitvi
PGD v Sp. Kungoti. Leta 1993 se mu
je pridružilo od Ministrstva za obrambo podarjeno staro vozilo TAM 5000,
ki žal ni doživelo preureditve v gasilsko
avtocisterno. Sledila je nabava prve
(starejše) uporabne gasilske avtocisterne od PGD Velka, ki je doživela svoj
ognjeni krst 9. 11. 1995 ob doslej največjem požaru v Sp. Kungoti, ko je gorel objekt osnovne šole. Kombi W Transporter, nabavljen leta 1996, pa je bilo
prvo novo orodno vozilo. Leta 2005 je
bilo nabavljeno prvo novo gasilno vozilo (SCAM). Zaradi operativne neuporabnosti stare gasilske avtocisterne je
bila od PGD Pekre leta 2008 nabavljena še uporabna gasilska avtocisterna
(TAM 5500 DG). Ker orodno vozilo
(kombi) ni bilo več varno za vožnjo, je
ob 20-letnici društva (2012) bilo predano namenu novo vozilo (kombi), in

Življenje v kraju
sicer Ford Tranzit. Leta 2016 je odslužila tudi 43-letna gasilska avtocisterna
in za uspešno operativno delovanje je
bilo nujno poiskati nadomestilo. Z veliko truda je bila 27. maja 2017 (ob počastitvi 25-letnice delovanja PGD Sp.
Kungota) slovesno predana svojemu
namenu starejša gasilska avtocister-

nato z županom Igorjem Stropnikom.
Zagotovo pa ima pri nabavi večine navedenih gasilskih vozil med gasilskim
članstvom v PGD Sp. Kungota največ
zaslug prvi predsednik Branimir Zadravec, ki je letošnji dobitnik visokega
priznanja Civilne zaščite RS, tj. plakete
CZ za življenjsko delo.

Skozi dosedanje delovanje so članice,
člani in gasilska mladina dokazali
dobre rezultate v društvu, v regiji in članice
celo na državni ravni na operativnem, organizacijskem in preventivnem delovanju.
na GVC 30/50, ki je bila nabavljena
od PGD Imeno (Občina Podčetrtek).
Vsa navedena vozila so bila za potrebe prostovoljnega gasilstva v Sp. Kungoti nabavljena predvsem s pomočjo
prispevkov krajanov Sp. Kungote in
drugih krajev, sponzorjev, »stare« občine Pesnica in Občine Kungota s prvim županom Jožefom Karnerjem in

Za uspešno delovanje društva je z
razvojem materialnih pogojev potekal tudi proces kadrovskega popolnjevanja. Skozi dosedanje delovanje
so članice, člani in gasilska mladina
dokazali dobre rezultate v društvu, v
regiji in članice celo na državni ravni
na operativnem, organizacijskem in
preventivnem delovanju.

Gasilci PGD Sp. Kungota so s svojim
požrtvovalnim delom ob nesrečah
upravičili svojo odločitev za samostojno pot. Pomagali so mnogim krajanom
obvarovati domove pred ognjem in
vodo, pa tudi širše so pomagali (požar
na Krasu, poplave v Železnikih, neurje
s točo na lenarškem in ptujskem območju, neurje s točo in poplavami na
kungoškem območju, žled, požari na
objektih in v naravi, pomoč osebi ob
srčnem zastoju …).
PGD Sp. Kungota sodeluje s sosednjimi gasilskimi društvi in z društvi v Sp.
Kungoti. Pobrateno je s PGD Pekre in
PGD (DVD) Mursko Središče s Hrvaške,
prijateljske vezi pa goji še z gasilci iz Šibenika in Zlarina.
Trenutno se vodstvo društva ukvarja z
iskanjem rešitve za nadomestno avtocisterno, saj sedanja že zahteva večja
popravila. Gasilci si želijo, da bi ob svoji 30-letnici, ki bo leta 2022, nabavili
nadomestno in za operativno delo primerno gasilsko cisterno in na ta način
zagotavljali krajanom pomoč pri vseh
vrstah nesreč in varnejši občutek.

Zbor veteranov občin
Kungota, Pesnica in Šentilj
Mag. Vladimir Maher

Srečko Cehnar poročal o
delu v preteklem obdobju.
Ugotovljeno je bilo, da je
bila večina načrtovanih
aktivnosti kljub izrednemu stanju uresničena. Razveseljuje
dejstvo, da število članov nenehno
narašča, tako da združenje šteje že
225 članov. Vendar so upravičenci,
ki izpolnjujejo statutarna določila, še
vedno zelo dobrodošli, da se včlanijo.
Zbor je izvolil novo vodstvo. Ponovno
je bil za predsednika izvoljen Srečko
Cehnar, za podpredsednika Gorazd
Fišer, za sekretarja pa Franc Šrok.
Na novo je bila imenovana komisija
za šport in komisija za strelstvo z namenom, da bi se več članov udeleževalo športnih in strelskih aktivnosti.
Imenovana pa je bila tudi komisija

za pripravo zbornika, ki bo v prihodnje zbirala gradivo ter pripravila zbornik o aktivnostih vseh struktur, tudi
civilnih v osamosvojitvenih procesih
leta 1990/91. V programu dela za
leto 2021 so bile potrjene aktivnosti
s težiščem na praznovanju 30. obletnice samostojne Slovenije. Osrednja
prireditev je bila 3. julija 2021 za vse
tri občine v Šentilju.
Ob koncu zbora so bila podeljena
priznanja za delo v združenju ter
članske izkaznice novim članom.
Bronasto plaketo ZVVS sta prejela
Srečko Cehnar in Drago Korade, zlato
plaketo pa mag. Vladimir Maher.
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Območno združenje veteranov vojne
za Slovenijo občin Kungota, Pesnica
in Šentilj je v ponedeljek, 21. junija,
opravilo redni programski volilni zbor
članov. Zbora so se udeležili nekateri gostje, in sicer: podpredsednik
Zveze veteranov vojne za Slovenijo
(ZVVS) Venčeslav Ogrinc, predsednik
pokrajinskega odbora ZVVS vzhodnoštajerske pokrajine Miran Fišer,
predstavniki iz območnih združenj
Lenart in Slovenska Bistrica, podžupan Občine Kungota Rudi Matjašič
in podžupan Občine Šentilj mag.
Vladimir Maher ter podpredsednik
Območnega združenja slovenskih
častnikov Franc Šrok. Zbor se je začel
s krajšim kulturnim programom v
izvedbi Okteta Pesnica in Silva Kodra
ter simbolnim veteranskim dejanjem.
Na zboru je predsednik združenja
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Novomašnik Simon Lampreht
Marko Knehtl

Kaissa - Kaja Kristovič

V Sloveniji je bilo letos posvečenih sedem novomašnikov. Eden izmed njih je tudi domačin
Simon Lampreht iz Svečine.
Posvečen je bil v nedeljo, 27. junija,
v mariborski stolnici, novo mašo pa
je imel teden kasneje, tj. 4. julija, v
cerkvi sv. Andreja v Svečini. To je bil
velik dogodek za gospoda Simona,
njegovo družino in tudi za kraj. Svečina je tako dobila novomašnika po
132 letih. Ob tej priložnosti smo z
njim spregovorili nekaj besed.

OBČINSKI GLAS

Kdaj ste prvič pomislili na to, da bi
postali duhovnik?
Nekako sem se prvič s to mislijo srečal v času osnovne šole, a se je hitro
oddaljila od mene. V srednji šoli sem
od časa do časa pomislil, da bi lahko postal duhovnik, a me je še vedno
spremljala drugačna pot, saj sem bil
vesel vsega, kar se je dogajalo okoli
mene, in sem svoje življenje bolj prepoznaval kot pot poklicanosti k družinskemu življenju. Nazadnje, ko sem
prišel na višjo šolo, pa je bil ta klic k
duhovništvu vse glasnejši, takrat sem
tudi prvič zares temeljito začel premišljevati o takšnem načinu življenja
in izkazalo se je, da me je Gospod ves
čas želel kot duhovnika, jaz pa sem
potreboval nekoliko več časa, da sem
to namero spoznal (smeh).
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Zagotovo je vsaka pot do duhovniškega poklica svoja zgodba. Kakšna
pa je bila vaša pot? Kako se je
začela?
Res je, vsaka pot je drugačna in zanimiva. Osebno sem to pot začel, ko
sem se po sestanku sodelavcev župnijskega pastoralnega sveta srečal
s sestro uršulinko Štefko Klemen, ki
je velika molivka in delavka na področju za duhovne poklice v mariborski
nadškofiji in širši okolici. Začel sem
s pogostim premišljevanjem Božje
besede in prebiranjem literature na
temo duhovnih poklicev. Vsekakor pa
je najpomembnejše to, da sem vztrajal pri tem, za kar sem se odločil, pri
prvem in najpomembnejšem DA Gospodu.
Zagotovo ni bilo vedno lahko. Česa
vas je bilo na tej poti najbolj strah?
Če bi rekel, da je bila ta pot lahka, bi
se lagal (kar se za duhovnika ne spodobi); bila je tudi težka, a z dobro voljo
in s trdim delom se da vse doseči, če
le imaš namen to res živeti in postajati vedno bolj Kristusov (v mojem primeru). Vem, da sem za mnoge izbral
nenavadno pot, ki je vsekakor polna

ovir, ki ti želijo preprečiti, da bi postal
duhovnik. Menim, da je vsak padec,
ki se zgodi, še prepotreben, da znamo kasneje tudi vstati in iti naprej; iz
padcev se namreč učimo, kako ravnati nadalje, da bo v podobni situaciji
drugič lažje. Najbolj strah me je bilo in
še vedno me je, da bi postal otopel,
samo servis za ljudi. Če se to zgodi,
potem sem izgubil svoje bistvo. Človeka je potrebno vedno spremljati z
molitvijo in dobrimi deli in tudi s pogovorom in življenjem – podobno kakor
v zakonskem življenju.
Nova maša je svečan in zgodovinski
dogodek. Kakšni so vaši vtisi?
Nova maša je zares lep vrhunec in
zahvala za vse, kar je bilo narejenega zame in za vse ljudi v kraju, občini
in na širšem območju, še zlasti, ko se
zavedam, da je to za svečinsko faro
po 132 letih in v občini po 28 letih.
Osebo sem zelo hvaležen, da je bilo
narejenega toliko dobrega, da se je
znova pokazalo, kako znajo ljudje
stopiti skupaj in izpeljati tako velik
dogodek. Še posebej me veseli sodelovanje občine in župnije, ki sta si
bili pri tem dogodku nenehno v medsebojno oporo. Presrečen sem in se
ob tej priložnosti tudi zahvaljujem za
vse in za vsak dar (tako duhovni kakor
materialni), ki ste ga namenili zame.
Naj ta dogodek še dolgo odmeva v naših srcih in naj nam vliva poguma za
ustvarjanje in medsebojno sodelovanje. Če hočemo, da kraj živi, moramo
tudi mi živeti s krajem in si pomagati,
delati skupaj.
»Bodi moja luč« – to je vaše novomašno geslo. Kako vas nagovarja in
kaj nam sporoča?

Življenje v kraju
Takšno geslo sem izbral zato, ker ima
dvojni pomen; najprej je to spodbuda
meni, da bi kot Kristusov služabnik
vedno hodil v luči in da me temine, ki
jih je na tem svetu preveč, ne bi nikoli zasenčile. Drugi pomen pa je za vse
ljudi, da bi se zavedali Božje ljubezni,
ki smo jo prejeli pri krstu, in bili iz te
ljubezni vsakomur luč. Samo tako lahko živimo kot otroci luči, tema pa naj
postane z našo lučjo svetlejša.

boš videl tudi druge.« Tako nekako bi
lahko rekel, da čutim ob tej besedi. Če
je vse osredotočeno v Kristusu, potem
je vse na pravem mestu. Nikakor pa
moja zato, da bi me ustvaril samo zase
in me držal pri sebi, poslan sem v svet,
da pričujem o Njem drugim, da bi tudi ti
imeli življenje.

Geslo je sestavljeno iz treh besed:
• BODI: Ko je Gospod ustvarjal, je velikokrat izrekel besedo bodi. Ta beseda
me spominja na moj začetek, ko je Bog
hotel, da sem. In če sem pošten, kaj
imam, kar ne bi bilo Gospodovega, kaj
imam, kar bi lahko zadržal zase? Če mi
Gospod naroča, naj bom, potem sem v
svoji predanosti njemu tudi dolžen biti,
Zanj in za druge.
• MOJA: »Najprej moja, saj sem te
ustvaril, če boš gledal mene, potem

• LUČ: Luč je v Svetem pismu omenjena velikokrat. Ta luč mora biti, kakor
govori Ps 36,10: »Zakaj v tebi je izvir
življenja, v tvoji luči vidimo luč;« torej vir
življenja, trdna skala, na katero se vsak
nasloni in pri njej dobi tisto, kar išče.
Luč lahko sveti, če ima zadosten vir

energije, zato naj bo tudi moja luč vse
močnejša ob nenehnem iskanju vira, ki
bo luči dajalo moč za razsvetljevanje. In
nikakor to naj ne bo samo za kristjane,
vsak človek je namreč obličje Božjega
in si zasluži biti obsijan z Lučjo.
Kaj je po vaše bistvo duhovniškega
poklica?
Da sem točno to, kar sem, in nič drugega, brez kakršnega koli pretvarjanja.
Da rad živim svojo poklicanost kot duhovnik in sem vedno na razpolago, za
to sem se namreč odločil.
Kakšni so vaši plani in želje za prihodnost?
Plan bom prepustil Tistemu (z veliko
začetnico), ki ve, kaj me čaka v mojem
življenju, vsekakor pa si želim, da bi
vedno ostal poslušen, preprost in odprt
za vse ljudi, kjer koli bom deloval.
Ob koncu tega pogovora se še enkrat
prisrčno zahvaljujem in na vse kličem Božjega varstva in blagoslova. Vse dobro!

Še eno leto zaključeno
JK

Pa se je končalo še eno šolsko leto in z njim
je osnovno šolo zapustila še ena generacija
devetošolcev. Leta 2012 je v prvi razred
zakorakalo 16 fantov in 28 deklet, ki so
skozi odraščanje in uspehe pustili na šoli
prav poseben pečat.
Samsa. Vsem čestitamo! Vroči poletni dan
je nato popestril znan slovenski glasbenik
Challe Salle. Vsem devetošolcem želimo

v septembru čim boljši skok v
srednjo šolo ter čim več uspeha,
znanja in poguma.

OBČINSKI GLAS

Glede na čase, v katerih
živimo, smo veseli, da so se
lahko devetošolci poslovili
z lepo valeto, ki je potekala
11. 6. 2021. V torek, 15. 6.,
so bile na igrišču podeljene
tudi Perlachove značke za
najboljše dosežke. Značko
so prejeli Anemari Graber,
Kiara Hameršak, Žana
Ajtnik, Lina Eisner, Aljaž
Havaj, Lina Mihajlović, Anej
Stanko, Kim Kirič in Tjaša

15

Življenje v kraju

Besede so nebo, v katerega spuščaš svoje ptice

Naj živi šola!
Zdenka Keuc, ravnateljica

Pozimi bomo zaman iskali jagode na vrtu.
V jezi tudi ljubezni ne bomo našli. Za jagode
bo potrebno počakati na poletje in ljubezen
bo zasijala, ko bodo nasprotni občutki odšli
v drug prostor vesolja.
Korona je zahtevala drugačno delo.
Odnosi, ki smo jih razvijali, in klima,
ki smo jo ustvarjali, so bili povezani
s tem, kako dobro smo kot posamezniki "opremljeni", da se soočimo
z nepredvidljivim, neopredeljenim; z dvomi in odgovornostjo; z znanjem in
neznanjem.

V času zaprtja šol (in vrtcev) sem velikokrat imela občutek, da bi morali
izgubiti ključe teh človeških kletk. Ker
za vse ptice, ki še zmorejo leteti ne
moremo skrbeti. Ko smo kletke odpr-

(tudi to je lahko lepo, ne?), avtobusi
niso dovolj varna prevozna sredstva
(virus je še vedno med nami), vrata
vrtcev in šol naj ostanejo zaprta (več
reda imamo na ta na način in bolj obvladujemo situacijo). Res?
Med 10-dnevno osamosvojitveno vojno za samostojno Slovenijo pred tridesetimi leti se mi je v spomin najbolj
zarezala izjava vojaka takratne JLA,
ki je dejal, da so v tankih odhajali na
zunanje meje Slovenije, ker so jim
nadrejeni povedali, da nas napada
sovražnik od zunaj. In druga izjava:
"Vojak sem in naučen, da moram ubogati. Jaz se ne sprašujem zakaj, samo
pouk,
izvršujem ukaze."

Šola in z njo povezan
socializacija, odraščanje (z)morejo
videti čez oblake. Majhne ptičke
je potrebno učiti letanja.

OBČINSKI GLAS

Mlada pesnica Vita Movrin
je zapisala, da so besede
nebo, v katerega spuščamo svoje ptice. Telo je
kletka, kamor jih zapiramo. Če jih znova in znova
zapiramo, izgubijo upanje
in se udomačijo. Kot bi pozabile
leteti. Ko se kletka odpre, ne zbežijo.
Stiskajo se v kot. Neba in z njim povezane svobode ne poznajo več. Eno
po eno jih moraš previdno izbezati iz
kletke, znova učiti leteti in znova učiti
živeti v divjini svobode.
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Je mogoče človeka učiti biti svoboden? Sta svoboda in odgovornost
premo sorazmerna? Če sta, koliko
učiteljev, učencev, staršev sploh želi
to svobodo? Koliko izmed njih je še
sposobnih biti svoboden človek? Tak,
ki leti tudi nad brezni in neznanim, ker
verjame, da zmore. Ve, da leteti nad
breznom ni posebno drugače kot leteti nad travnikom. Potrebno je znati
leteti in poslušati občutke, ki delujejo
kot senzorji za ovire, ki so nam na poti.
Smo se rodili z vsemi varnostnimi "napravami", da lahko premagamo ovire,
ki nas čakajo v enem človeškem preletu čez nebo, ki mu rečemo življenje?
Nismo. Bomo zato raje ostali v kletki?

li, je bilo veliko takih, ki so se še vedno
stiskali v kot. Ne bi odšli na zaključne
ekskurzije, valeto bi naredili virtualno

Kaj je nebó? Samo
del atmosfere nebesnega telesa, ki
je vidno s površja
ali vesolja. Na njem
vidimo Sonce, če ga
ne prekrivajo oblaki; ponoči zvezde,
če jih ne prekrivajo oblaki; je Luna,
planeti ter druga astronomska tele-

Življenje v kraju
sa (= nebesna telesa). To se
nebésa.
Kaj je med Zemljo in nebom? Tam je mavrica, so
oblaki, severni sij, jutranja
zarja, meglice ter bliskanje
med nevihto. So naša upanja, strahovi in svoboda.
Andreja Cigula

Šola in z njo povezan pouk,
socializacija, odraščanje (z)

morejo videti čez oblake.
Majhne ptičke je potrebno
učiti letanja. Potrebujejo
znanja in veščine, da ne
bodo večno zaprti v kletkah,
ki jih zanje, v imenu varnosti in človekovih (otroških)
pravic tako radi delamo. Ko
enkrat znajo leteti, morajo
leteti in letanja učiti druge.
Da bi vedeli, da bi znali, da
bi zmogli in preprosto bili.

Rezultati natečaja za izbor logotipa
projekta Erasmus+ z naslovom
Promote your neighbour
Nataša Satler, koordinatorica projekta na OŠ Kungota

»DOBRO JUTRO ŽIVLJENJE« je 18.
rožnika 2021 zazvenelo po Kungoti.
Pevke in pevci OŠ Kungota so želeli
pokazati, da si želijo vrnitve v običajno življenje, polno radosti, smeha in
prijetnega druženja. V prekrasnem
ambientu vaškega trga so v večernih
urah poslušalce popeljali od potepanja s Kekcem in Mačkom Murijem
na Malo teraso, Čez Šuštarski most,
Na sonce pa vse do Milijona sanj, ki
jih sanja vsakdo od nas. 75 pevcev
otroškega in mladinskega pevskega
zbora s solisti je z ubranim petjem
navduševalo poslušalce. Koncert
smo sklenili z željo po ponovnem
snidenju in s pesmijo Dan ljubezni.

OBČINSKI GLAS

Koncert na trgu

Zaradi omejitev, povezanih s covidom-19, smo žal morali vse načrtovane aktivnosti poučevanja in učenja, kjer bi sodelovali učenci
obeh sodelujočih šol, terminsko prestaviti na čas, ko bodo razmere
dopuščale izvedbo aktivnosti v živo. A smo kljub omejitvam tako na
OŠ Kungota kot na avstrijski Sternschule Deutschlandsberg izvedli
likovni natečaj za oblikovanje in izbor predlogov šolskega logotipa za
projekt Erasmus+ z naslovom Promote your neighbour, v katerem so
sodelovali učenci od 6. do 9. razreda. Iz prispelih predlogov šolskega
logotipa je strokovna komisija na OŠ Kungota izbrala 3 najboljše, ki
so se uvrstili na končni izbor skupnega logotipa obeh sodelujočih
šol. Marca 2021 smo izvedli glasovanje za izbor skupnega logotipa projekta, na katerem je na obeh sodelujočih šolah glasovalo po
50 učencev. Učenci so glasovali o šestih predlogih logotipov (trije
predlogi s Sternschule Deutschlandsberg in trije z OŠ Kungota). Z
veseljem objavljamo, da je največ glasov prejel logotip Lana Marka
Stražišnika (7. b) in tako postal logotip projekta Erasmus+ Promote
your neighbour, za kar mu iskremo čestitamo.
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Poskrbite za hišne
ljubljenčke
Tokrat sta nam idejo dala dva namiga. Prvi namig je bilo
vprašanje, kam se je preselila trgovina z domačimi živalmi,
drugi namig pa je bilo zanimivo dejstvo, da ljudje po več letih
ne vedo, da imamo v Kungoti pasji salon. Tako se je pojavila
ideja za prispevek o tem, kako lahko poskrbite za svoje ljubljenčke v našem kraju.

Racoongota –
trgovina za male živali
Bilo je leta 2019, ko smo v Kungoti dobili čisto
pravo trgovino za male živali. Do lanskega decembra se je nahajala »pri KOBU«, januarja pa se je
preselila nedalač vstran, tj. na Gradiško 444. Naša
vaška trgovinica z vsem potrebnim za male živali
je tako dobila udobnejši in bolj domač prostor.

Pasji salon Hollywood
Nataša Mislej

OBČINSKI GLAS

Dočakali smo poletje in temu prilagodili naša življenja. Ob obilici
obveznosti ne smemo pozabiti
na naše domače ljubljenčke, ki se
prav tako morajo prilagoditi višjim
temperaturam.
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Bodimo odgovorni lastniki ter poskrbimo zanje po najboljših
močeh – z nudenjem kotička v senci, dovolj kvalitetne hrane,
priboljški, svežo vodo, našo pozornostjo ter ustrezno nego.
Velika ljubezen do živali je Tejo Pahor po zaključeni srednji
šoli za veterinskega tehnika vodila k opravljanju tečaja in
odprtju pasjega salona Hollywood v Zgornji Kungoti (Plintovec 33a), kjer pa ne poskrbijo samo za pse, ampak tudi za
vse ostale vrste malih domačih živali, ki potrebujejo nego,
kopanje, česanje, razčesavanje, izčesavanje sezonske dlake, čiščenje ušes, odstranjevanje klopov ali bolh, britje,
striženje dolge dlake na kožuhu ali nad očmi ter striženje
krempeljcev. Od leta 2017 pa vse do danes opaža, da je
vedno več domačih ljubljenčkov, njihovo število je opazneje
naraslo predvsem v zadnjem letu dni. Lastniki se vedno bolj
zavedajo, kako pomembno je, da se hišni ljubljenčki dobro
počutijo, zato se vse pogosteje odločajo za kopanje, striženje ali intenzivnejše izčesavanje sezonske dlake, pogosto je
tudi odstranjevanje klopov. Ob kakršni koli negi v salonu je
poskrbljeno za varnost ter dobro počutje živali in izvajalca.

Kot je povedal gospod Marko Zupančič, lastnik
Racoongote, se je za takšno trgovino v naših krajih odločil iz več razlogov. Najprej zato, ker je sam
velik ljubitelj živali in se zaveda, kako pomembna
je njihova oskrba. Med pravilno skrb sodi v prvi
vrsti prava in primerna prehrana, sledijo pa vsi
ostali pripomočki, ki lahko vplivajo na kvaliteto
življenja hišnih ljubljenčkov. Če želimo svojim
ljubljenčkom nuditi kanček več, se moramo do
najbližje trgovine peljati v Maribor. Tako je gospod
Zupančič želel z Racoongoto občanom olajšati ta
del. Kot je povedal mnogi (sploh starejši) nimajo
vsak dan poti do mesta, spet drugim pa je takšna
trgovina na vasi dostopnejša in bližja. Kljub temu
da trgovina ni velika, se v njej skriva vse, kar potrebujete za svoje hišne ljubljenčke. Med drugim
lahko izbirate med različnimi znamkami mokre in
suhe hrane in drugih pripomočkov. MK

Domači ljubljenčki na ljudi vplivajo pozitivno, saj
pomagajo blažiti učinke stresa, žalosti, preprečujejo
občutek osamljenosti, ob nekaterih se lastniki začnejo
več gibati, kar na splošno pripomore k boljšemu zdravju. Skrb za domačega ljubljenčka pri otrocih spodbuja
dobre navade in občutek odgovornosti, čeprav je lahko
marsikdaj na preizkušnji tudi potrpežljivost, sploh pri
mlajših živalih v fazi vzgoje. Imeti domačega ljubljenčka je velika skrb, vendar se nam zmeraj oddolžijo z
veliko mero hvaležnosti in ljubezni.
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Varno na potovanje
Peter Breznik

• Pri nalaganju prtljage si vzemimo
dovolj časa in strpnosti.
• Težje in večje predmete zložimo na
dno prtljažnika, na njih položimo
lažje kose prtljage. Uporabimo tudi
pritrdilne trakove. Prtljaga naj ne bi
segala prek višine zadnjih sedežev,
predvsem zaradi varnosti in preglednosti. Če je prostorska stiska
res velika, zgoraj naložimo najlažje
predmete brez ostrih robov. Težji
predmeti in taki z ostrimi robovi nas
lahko ob trku hudo poškodujejo.
• Večjo varnost pri prevozu velike
količine prtljage nudi posebna
zaščitna mreža med prtljažnim prostorom in potniško kabino. Ker v
večini osebnih avtomobilov te mreže ni na razpolago, si lahko delno
pomagamo tako, da naslonjala v
drugi sedežni vrsti povlečemo do
najvišje možne točke.
•Z vidika varnosti potnikov bi morala
biti prtljaga pripeta in zavarovana
s posebnimi pritrdilnimi/zateznimi
trakovi, da se prepreči njen vdor v
potniški prostor v slučaju močnega
zaviranja ali trčenja.
•Pri večji količini prtljage se priporoča uporaba strešnega kovčka, ki
nam bo razbremenil prtljažnik oz.
potniško kabino.
SLIKA 1: Nepravilno in nevarno
naložena in nezavarovana prtljaga.
Na vrhu prtljage, tik pod stropom
je nameščen zložen počivalnik. To
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je nevarno in za potnike lahko celo
usodno. POZOR! Težji predmeti se
že v primeru zaviranja v sili (kaj šele
trčenja!) z veliko hitrostjo prosto
gibljejo po potniški kabini. Pri trku z
razmeroma nizko hitrostjo 45 km/h
je udarec na telo takšen, kot bi
padli z višine 8 m na betonska tla.
Pri tem seveda nastanejo usodne poškodbe glave in vratu (že nezavarovana kuhinjska ponev lahko povzroči
smrtno poškodbo!).
Pomembno: Prav tako bi bilo veliko
varneje, če bi bila vsa tri naslonjala
za glavo dvignjena do najvišjega
možnega položaja.
SLIKA 2: Pravilno naložena in
pritrjena prtljaga. Najpomembneje
je, da prtljago naložimo pravilno in
jo pravilno pritrdimo/zavarujemo
s posebnimi pritrdilnimi/zateznimi
trakovi, kot je prikazano na sliki.
Trakovi svojo vlogo vsekakor odigrajo
le v primeru, če so nameščeni križno
in dovolj napeti.
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blazine, lahko povzročijo smrtno
nevarne poškodbe!
Prav tako je izjemno nevarno, če ima
ta isti potnik v naročju še kakšen
predmet, saj ga lahko ob aktiviranju zračnih blazin hudo poškoduje.
Senzorji namreč zaznajo moč, smer
trčenja in pojemek ter na podlagi teh
podatkov sprožijo ustrezne zračne
blazine. Te se napolnijo izjemno
hitro, v nekaj tisočinkah sekunde,
torej še mnogo prej, preden se prične telo zaradi vztrajnosti pri trčenju
premikati proti blazini. Ker se te
napolnijo v hipu, se vsi predmeti,
ki so v bližini blazine, spremenijo v
nevarne »izstrelke«, zato:
• ne smemo imeti v območju delovanja zračne blazine na armaturni
plošči odloženih nobenih predmetov ali pritrjenih kakršnih koli
dodatnih nosilcev (za telefon, za
zapiske, za očala, za napitek …).
• morajo biti vsi trši predmeti varno
spravljeni v zaprtih predalih v
potniški kabini oz. v prtljažnem
prostoru.

4

Pa še dve zelo pomembni zadevi:
SLIKA 3: Noge na armaturni plošči.
Potnik ob vozniku ne sme imeti
nog naslonjenih na armaturno
ploščo, na sedež ali jih celo moleti
iz avtomobila. Če se sprožijo zračne

SLIKA 4: Zastoj. V turistični sezoni
nastajajo iz različnih vzrokov (prometne nesreče, delovišča, prometna preobremenjenost cest, mejni

2
OBČINSKI GLAS

Drage sokrajanke, dragi sokrajani,
v zadnjem času, ko se je situacija zaradi koronavirusa nekoliko sprostila,
si seveda želimo potovati in dopustovati, zato v tokratnem prispevku nekaj koristnih in pomembnih napotkov.
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prehodi …) tudi daljši zastoji. Velikokrat
zastoji trajajo tudi po več ur. To je za
voznike in potnike zelo naporno, še
posebej, če so zunanje temperature
izrazito visoke. Prav zaradi tega zelo
priporočamo tri zadeve:

• v posodi za gorivo imejmo zmeraj več
kot polovico količine goriva. To je izjemnega pomena, da lahko v zelo visokih
poletnih temperaturah okolja ustrezno
hladimo potniško kabino, še posebej,
če so potniki otroci oz. starejše osebe.
• imejmo na razpolago dovolj tekočine
za pitje.

• vzpostavimo reševalni pas, saj ne
vemo niti vzroka niti dolžine trajanja
zastoja in ne ustavimo preblizu vozila
pred nami. s tem si zagotovimo prostor za morebitno manevriranje.
Želim vam veliko prijetnih in varno prevoženih kilometrov.

Volkmer, klopotec in Maribor
Drago Korade

Bliža se čas postavljanja klopotcev v vinograde in
ker je narodni buditelj Volkmer iz Slovenskih goric
povezan z njim pa tudi Mariborom, so naslednje
vrstice namenjene njemu in nam.

Leopold Volkmer je bil rojen pred
280 leti v Ljutomeru (1741). Je prvi
slovenski socialni pesnik (Klaguvanje
enega vencerla ali tudi Tolžba enega
vencerla pre domlatkih; v Cvetkovem
prepisu (rokopisu) ima letnico 1797).
Pesem je napisal med vinorodnimi
griči Slovenskih goric, kjer je v času
kulturnega preporoda (konec 18. in
začetek 19. stoletja) opravljal svoje
poslanstvo dušnega pastirja in bil
ustvarjalen v boju proti germanizaciji
ter učil preproste slovenjegoriške
ljudi maternega slovenskega jezika.
Volkmerjeva pesem, tematsko vezana
na klopotec, je prežeta z viničarskim
življenjem, z njegovo ponižno izpovedjo o delu in skrbi do gospodarjevega
(virtovega) vinograda, o viničarjevem
strahu in tihem upanju v času postavljanja klopotcev (avgust). V tem času je

namreč gospodar lahko viničarja s številno revno družino odslovil in je moral
s trebuhom za kruhom do novega
gospodarja (Viničarski red za vojvodstvo Štajersko, 1886). To se čuti tudi v
23. kitici navedene pesmi, ki po doslej
znanih podatkih prvič v slovenskem
pesništvu omenja besedo klopotec:

jevih in kasnejših časih. Ko se letos
spomnimo 280-letnice Volkmerjevega
rojstva, se spomnimo tudi leta 2006,
ko je bil prvič v zgodovini svečanih
trgatev najstarejše trte na svetu, Stare
trte z mariborskega Lenta, v njenem
objemu postavljen in vključen v protokol slovenski tip klopotca.

»Tak žalostno za me, // Vesela bratva mine. //
Pak glej! Klopotec štime. // Nikar ne da od se!
// Ah! Kaj le to pomeni? // Nič dobrega ne bo. //
Serce se mi poveni: // Kaj? če dobim slovo?«
Tako klopotec po Volkmerju postaja v
tem duhu vedno bolj aktualen tudi v
današnjih turbulentnih časih. Postaja simbol upanja, veselja in žalosti.
Upaš, da boš obdržal delovno mesto,
in si vesel, če uspeš, a velika žalost
in skrbi nastopijo ob delodajalčevi
drugačni odločitvi – kot je zapisal
Volkmer: »Kaj če dobim slovo?« Danes
je to kruto vprašanje prisotno vsakodnevno in ne le v času postavljanja
klopotcev, kot je to bilo v Volkmer-

Leta 1795 je bila v Mariboru ustanovljena prva tiskarna. S prihodom tiskarja Franza Shutza je Maribor postal središče za slovensko štajersko knjigo,
ki je tesno povezana z Volkmerjem,
avtorjem prve slovenske v Mariboru
tiskane in založene knjige z naslovom
Hvala kmetishkega stanu inu tobazhje
trave (1807). V Volkmerjevem prehodu
v Mariboru je bila ob 200-letnici izida
navedene knjige odkrita spominska
plošča.

Spremljate nas lahko tudi tukaj:

/kungota.si

