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Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Za nami je v luči vseh ukrepov leto, 
polno izzivov, ki nas je verjetno nare-
dilo še močnejše in modrejše. Kljub 
epidemiološkim razmeram se v Obči-
ni Kungota nismo ustavili. Veliko dela 
in truda je vloženega v realizacijo 
projektov, ki smo si jih zastavili v letu 
2021, 2022 in še dlje.

V lanskem letu smo tako postali bo-
gatejši za dobrih 11 km asfaltiranih 
cest, končno imamo tudi spodobno 
in urejeno cesto na območju Ciringe 
vse do mejnega prehoda s sosednjo 
Avstrijo. Sp. Kungota je dočakala dol-
ga leta pričakovan most do naselja 
Gradiška II, kjer je tudi podružnična 
osnovna šola in vrtec, ter dva nova 
mostova na območju Morskega jarka. 
Devet gospodinjstev se je razveseli-
lo vode iz javnega vodovoda, saj se 
trudimo širiti vodovodno omrežje do 
občanov, ki dostopa do javnega vodo-
voda še nimajo. Ta trenutek že prip-
ravljamo projektno dokumentacijo za 
vodovod Plač v smeri Plačkega stolpa 
in vodovod Gajperg. V Zg. Kungoti 
smo zamenjali prvo polovico stare, 
neustrezne javne razsvetljave z novo 
LED-razsvetljavo, druga polovica na 
območju Plintovca se bo te pridobitve 
lahko razveselila v letošnjem letu. Na 
območju Gradiške I smo v fazi pridobi-
tve gradbenega dovoljenja za gradnjo 
kanalizacije, prav tako že potekajo 
aktivnosti za pridobitev projektne do-
kumentacije za območja Gradiška II, 
III in Morski jarek.  Postopoma poso-
dabljamo naša pokopališča, urejamo 
nova in posodabljamo obstoječa otro-
ška igrala, OŠ Kungota smo omogoči-
li nakup novega šolskega kombija ter 

sofinancirali nakup vozila za potrebe 
izvajanja projekta Starejši za starejše 
za varen prevoz tako naših najmlajših 
kot starejših občanov.  

Tudi v letošnjem letu ne bomo poči-
vali. V Sp. Kungoti že brnijo stroji na 
gradbišču novega Medgeneracijske-
ga športnega centra, v prvi polovici le-
tošnjega leta se bodo zaključila dela 
tudi v centru Svečine v okviru sanaci-
je trga (2. faza) in asfaltirali se bodo 
še posamezni cestni odseki, ki jih za-
radi vremenskih razmer nismo uspeli 
konec lanskega leta. V letošnjem letu 
bomo prav tako na novo asfaltirali 
dobre 3 km cest, uredili nova otroška 
igrala v centru Plača s hortikulturno 
ureditvijo zelenice. V Zg. Kungoti je 
svoja vrata marca prvič odprla knji-
žnica podružnične enote Mariborske 
knjižnice, ki ima svoje prostore v Hiši 
vseh generacij. V primeru pridoblje-
nih nepovratnih sredstev s strani dr-
žave načrtujemo še v letošnjem letu 
pristopiti k gradnji mostu Fifolt ter v 
primeru pridobljenih sredstev EU k 
rekonstrukciji in ureditvi športnega 
parka Plintovec pri OŠ v Zg. Kungoti. V 
Juriju bomo posodobili dvorano, prav 
tako urejamo projektno dokumenta-
cijo z gradbenim dovoljenjem za trg 
v Juriju. V teh dneh pričakujemo še 
odgovor države glede uspešnosti iz-
vedbe postopka javnega naročila za 
rekonstrukcijo regionalne ceste Ma-
ribor–Dolnja Počehova–Zg. Kungota 
in gradnjo nove kolesarske poti na tej 
trasi. Ponovno bomo omogočili dijaš-
ko in študentsko poletno počitniško 
delo našim mladim občankam in ob-
čanom, sofinanciranje malih čistilnih 

naprav ter samozaposlitve brezposel-
nih oseb in podelili bomo štipendije 
nadarjenim dijakom in študentom.

Dovolite mi, da vas že sedaj povabim 
na praznovanje občinskega praznika, 
ki bo potekal v soboto, 4. 6. 2022, v 
Zg. Kungoti. Poskrbeli bomo za pester 
glasbeni program z znanimi glasbeni-
mi gosti in številnimi aktivnostmi. 

Torej, v občini Kungota se res doga-
ja! Kot županja si prizadevam, da nas 
tudi morda na videz majhne stvari 
delajo velike in izjemne – izjemne v 
smislu, da se zavedamo, da so dob-
ri medsebojni odnosi med občani in 
pripadnost lokalni skupnosti tisto, kar 
nam resnično daje priložnost, da se 
razvijamo in napredujemo kot ljudje 
in kot občina.

Vse dobro vam želim! 
Županja Tamara Šnofl 
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Brezplačno ga prejmejo  
vsa gospodinjstva v občini Kungota.
Uredništvo si pridržuje pravico,  
da prispevke primerno priredi za tisk.
Fotografij in prispevkov ne vračamo.
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Ponosen, da sem Kungočan 
in živim v Kungoti

Zaključene investicije v letu 2021

Spoštovane občanke, spoštovani 
občani! Za nami je še eno, recimo, 
drugačno leto, ko smo bili zaradi nes-
rečne pandemije priča številnim ukre-
pom. Ni bilo lahko, a smo v Kungoti 
znova dokazali, da nas nič ne more 
ustaviti. V takšnih situacijah se po-
sebej pokaže moč ekipe. Če ekipa 
stopi skupaj in razume situacijo ter 
sledi zadanim ciljem, če ima dobrega 
vodjo, potem je marsikaj mogoče. V 
zadnjem letu smo res ogromno na-
redili, a ni bilo časa in priložnosti, da 
bi te dosežke tudi proslavili. Dejstvo 
je, da nam v zadnjem času manjka 
predvsem druženje, a prepričan sem, 
da bo sedaj, ko se situacija vendarle 

umirja, čas tudi za to. Še se bomo ve-
selili, poslušali glasbo, zaplesali na 
veselicah in nazdravljali s prijatelji.

V naši občini imamo tudi letos veliko 
izzivov in zastavljenih ciljev. Uspehi 
pri spoprijemanju s temi izzivi pa so 
v prvi vrsti odvisni od sodelovanja in 
tudi strpnosti. Vsakič, ko nekaj nare-
dimo, vem, da smo na pravi poti. Zato 
se želim na tem mestu iskreno zah-
valiti naši županji Tamari Šnofl in ce-
lotni ekipi kungoške občine. Izkazalo 
se je, da so pravi pristop, sodelovanje 
in včasih tudi trma pravi ključ do us-
peha. Želimo si, da bomo v naši lepi 
Kungoti srečni, varni in predvsem za-

dovoljni, kar si tudi zaslužimo.

Vam, vašim družinam ter vsem, ki jih 
imate radi, želim predvsem zdravja in 
da bi se še naprej krepile vezi prija-
teljstva in sodelovanja, ki nas povezu-
jejo. 

Leto 2021 je Kungoto zaznamovalo 
to, da se po naši občini nismo vozili 
naravnost od točke A do točke B, am-
pak, oprostite izrazu, »okoli riti v žep«. 
A za to ni bilo slabe volje. Medtem ko 

smo strpno spremljali motnje v ce-
stnem prometu in vsakodnevno iskali 
nove skrivne poti, ki bi nas pripeljale 
čim prej do našega cilja, smo postali 
bogatejši za kar nekaj investicij in kar 

slabih 11 km na novo asfaltiranih ce-
stnih odsekov. Skupna vrednost inve-
sticij v letu 2021 je skoraj 3,5 milijo-
na EUR. Naj izpostavimo le nekatere 
vidnejše:

Zadnji še nesaniran odsek lokalne ceste Bubno–
Svečina–Ciringa smo na novo rekonstruirali in 
asfaltirali v skupni dolžini 1.500 m, sočasno smo 
sanirali tudi plaz v dolžini pribl. 300 m in širini 
70–90 m, ki leži na začetku klanca obravnavane 
trase proti meji z Avstrijo. Skupna vrednost in-
vesticije je znašala 503.000 EUR, sofinancerski 
delež s strani Ministrstva za okolje in prostor je 
znašal 405.000 EUR. 

Nov sodobni most, ki pelje proti naselju Gradiška II s podružnič-
no osnovno šolo v Sp. Kungoti, je zasnovan skladno z zahtevami 
hidravličnega izračuna in je ustrezneje smerno navezan na regio-
nalno cesto; je armiranobetonski in v širino meri 9,10 m, vozišče 
je široko 5,50 m, na obeh straneh je širok pločnik, ki omogoča 
varno pot za pešce. Skupna vrednost investicije je znašala dobrih 
380.000 EUR ter je bila sofinancirana s strani Ministrstva za oko-
lje in promet. 

Podžupan Rudi Matjašič

Sanacija ceste in plazu 
Ciringa – 2. faza

Most Gradiška II
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JP 695851: Kokot–Piberčnik–
Bajsič, in JP 695854: asfaltiranje v 
dolžini 967 m 

JP 695072: odcep Samec: asfal-
tiranje v dolžini  550 m

JP 695051: Morski jarek–Vo-
lavšek: asfaltiranje v dolžini 400 m

JP 695121: Wajsova graba: 
asfaltiranje v dolžini 1000 m

JP 695102: odcep Gutman: 
asfaltiranje v dolžini 504 m

LC 195131: Gradiška I–Sp. Vrti-
če: asfaltiranje v dolžini 1300 m

Šuško–Leber in JP 695452: 
Vičar–Čajžič: asfaltiranje v dolžini 560 m

LC 195071: Svečina–MP Špič-
nik: asfaltiranje v dolžini  500 m

Cesti JP 695632 (novo naselje) 
v dolžini 350 m in JP 695481 (odcep 
Slanič) v dolžini 882 m cesta pro-
ti Plačkemu stolpu v dolžini 850 m 
ter obvoznica Svečina v dolžini 400 
m so pripravljene za asfaltiranje, ki 
bo steklo takoj, ko bodo nastopile 
za to primerne vremenske razme-
re v spomladanskem času 2022. 

JP 695471: odcep Karner–Pasko-
lo–Volmajer: asfaltiranje v dolžini 60 m 

JP 695302: odcep Klanfer–Za-
dravec: asfaltiranje v dolžini 220 m 

Z investicijo smo izboljšali poplavno in prometno var-
nost na tem območju ter povečali odprtini mostov 
(svetla širina in višina), kar je povečalo pretočnost ob 
večjem deževju. Vozišči mostov sta širši, kar pozitivno 
vpliva na prometno varnost. 

Rekonstrukcija dveh  
mostov v Morskem jarku

Asfaltiranje cestnih odsekov 2021
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Občinska uprava

Spremljate nas lahko tudi tukaj:

/kungota.si

Sanacija 
Šerbinekove 
kapelice

Vodovod Ciringa–Plač in 
vodovod Ciringa 6–9

Investicijsko- 
vzdrževalna 
dela na  
pokopališčih

Sanacija  
fasade na  
OŠ Kungota

Javna  
razsvetljava

Nov šolski kombi

Kungoška Pleh Muzika in Ob-
čina Kungota sta skupaj ob-
novili Šerbinekovo kapelico 
na Grušeni in jo na ta način 
rešili pred propadom. Dolino, 
ki vodi do znamenitega srca 
med vinogradi, smo tako še 
polepšali, hkrati pa poskrbeli 
za ohranjanje kulturne dediš-
čine. Kapelica je posvečena 
sv. Ceciliji, zavetnici glasbe in 
glasbenikov. 

Sredstva, ki jih vsako leto pridobimo s strani podjetja Mariborski vodovod d.d. 
za najemnino, namensko uporabljamo za potrebe investicijsko-vzdrževalnih 
del na občinskem (javnem) vodovodnem sistemu v naši občini. V letu 2021 
smo na novo speljali 745 m vodovoda na relaciji Ciringa–Plač, na katerega 
smo priklopili 5 stanovanjskih objektov. Istočasno smo v okviru sanacije pla-
zu Ciringa na območju rekonstruirane ceste na novo speljali slabih 680 m 
vodovoda, in sicer pri hišnih številkah Ciringa 6–9. 

V letu 2021 smo na pokopališču v 
Svečini postavili pocinkano prašno 
barvno ograjo v dolžini 80 m. V Juriju 
smo sanirali mrliško vežico (ureditev 
okolice z drenažo in popravilo tlakov-
cev, barvanje fasade, popravilo cokla, 
barvanje in popravilo stavbnega pohi-
štva, barvanje notranjosti ter sanacija 
vlage). 

V okviru garancijskega zahtevka smo 
zaradi neustreznosti izvedbe fasadnih 
oblog na osnovni šoli v Zg. Kungoti 
le-te sanirali. Barvanje, točkovna po-
pravila in zaključni sloj so nanesli za 
dobrih 70.000 EUR stroškov. 

V naselju Zg. Kungota smo v letu 2021 
v sklopu javne razsvetljave zamenja-
li 69 starih luči z LED-lučmi in uredili 
stare drogove. Enako investicijo smo 
izvedli tudi na 7 lučeh na Plaču. 

Zaradi starosti predhodnega vozila ter skrbi 
za varnost naših otrok je Občina Kungota ob 
koncu šolskega leta 2020/2021 OŠ Kungota 
zagotovila nov šolski kombi znamke Ford. Ot-
roci so tako deležni prijetnejše, predvsem pa 
varnejše vožnje. 



Igrala v vrtcu v Sp. Kungoti

Tudi upokojencem 
nov avto

Spodnjekungoški vrtčevski otroci so se v začetku junija razveselili 
nove pridobitve. Občina Kungota je poskrbela, da bodo naši najmlajši 
v tej enoti lahko uživali na povsem prenovljenem otroškem igrišču, 
izdelanem v skladu z vsemi predpisanimi normativi in standardi. Na 
njem stoji 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. 

Za leto 2022 so načrtovane investicije v vrednosti 
pribl. 3,5 milijona EUR. Naj jih nekaj naštejemo:

MŠC Sp. Kungota
Medgeneracijski športni center bo center dogaja-
nja v Sp. Kungoti, ker se tukaj v naši občini najbolj 
povečuje število prebivalcev. Služil bo lokalnim 
društvom in prebivalcem kot kulturno in športno 
središče. Potrebna je tudi preureditev športnih 
površin. V prvi polovici leta 2022 smo pričeli s 
pripravljalnimi deli za novogradnjo, zaključek del 
je predviden v letu 2023. V okolici večnamenske-
ga objekta je v 2. fazi v planu tudi ureditev zelenih 
parkovnih površin, otroško igrišče in druge sprem-
ljajoče športno-rekreativne površine. Investicija je 
ocenjena na 2,4 milijona EUR v proračunskih letih 
2022 in 2023.

Varnejša šolska pot
V sklopu vzpostavitve varnejših poti v cestnem 
prometu za naše šolarje v letošnjem letu načrtu-
jemo postavitev hitrostne ovire v Zg. Kungoti na 
državni cesti tam, kjer se stika s šolsko brvjo, saj 
je navedena lokacija zaradi številnih uporabnikov 
športnih in rekreacijskih površin pri OŠ Kungota 
(predvsem tistih najmlajših) nevarna in hkrati pro-
metno zelo obremenjena. Investicija je ocenjena 
na 20.000 EUR.

Asfaltiranje cestnih odsekov 2022 

Tudi v letu 2022 planiramo sanacijo najbolj problema-
tičnih odsekov občinskih cest v dolžini dobrih 3 km in v 
vrednosti pribl. 360.000 EUR. Ceste nameravamo obno-
viti z novo vgraditvijo cestne podlage, ureditvijo odvodnja-
vanja in asfaltiranjem. Ceste, ki se bodo trajno reševale 
in sanirale, so pri obilnem deževju in v času elementarnih 
nesreč najbolj poškodovane in terjajo največ stroškov, po-
vezanih s popravili in vzpostavitvijo v prvotno stanje.

Seznam cestnih odsekov:

Julija je DU Zg. Kungota skupaj z županjo Tamaro Šnofl krsti-
lo nov avto znamke Dacia. Občina je sofinancirala polovico 
vrednosti vozila zaradi podpore humanitarnega projekta Sta-
rejši za starejše ter številnih prostovoljnih ur, ki jih društvo 
nameni za kvalitetnejše preživljanje starosti v naši občini. 
Srečno vožnjo! 

Investicije 2022

Kategorija Odsek Uradni opis Asfaltiranje 
v metrih

Makadamske ceste

VS ZG. KUNGOTA

JP 695594 Ulica Toso 80
JP 695141 odcep Šerbinek–Šubernik 800
JP 695651 odcep Marko 250

VS SVEČINA

LC 195091 Plač–Kopica–Svečina 1.460
Nktg 0 Plač–Ciringa 1 60

VS SP. KUNGOTA

JP 695061 Morski Jarek–Pekarna–Simrajh 100

VS JURIJ

JP 695161 c. v Gaju: Sluga– Hrastnik 400
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Most Fifolt
Most v Gradiški III pri gostilni Fifolt, ki 
pelje proti Pesnici, je zaradi preobre-
menjenosti, starosti in posledic na-
ravnih nesreč odslužil. Ker zaradi vi-
soke stopnje dotrajanosti sanacija ni 
mogoča, bo na njegovem mestu stal 
nov most, ki bo dovolj širok za varen 
dvosmerni promet. Urejen bo tudi ho-
dnik za pešce (pločnik). Vrednost in-
vesticije je ocenjena na 510.000 EUR, 
od česar je načrtovanih 340.000 EUR 
sofinancerskih sredstev s strani Mini-
strstva za okolje in prostor iz naslova 
odprave posledic naravnih nesreč za-
radi neurij in poplav. 

V letih 2021 in 2022 smo že pričeli s pri-
dobivanjem zemljišč. Če bomo uspešni 
pri pridobitvi nepovratnih sredstev Mi-
nistrstva za okolje in prostor, bomo k 
projektu gradnje novega mostu lahko 
pristopili že v letošnjem letu.

Trg Svečina – center
V letu 2021 smo nadaljevali z investi-
cijo v centru naselja Svečina. V sklo-
pu obnove svečinskega trga urejamo 
še center vasi s tlakovci, ločeno fekal-
no in meteorno kanalizacijo, cesto, 
novim mostom, urbano opremo, hor-
tikulturo in parkiriščem za vaškim do-
mom. V prvi polovici letošnjega leta 
bomo investicijo zaključili, vrednost 
projekta je 320.000 EUR.

Vodovod Gajperg
V letu 2022 pričenjamo s pripravo 
investicijske in projektne dokumen-
tacije za gradnjo vodovoda na Gajper-
gu. V ta namen imamo rezerviranih 
20.000 EUR proračunskih sredstev.

Gradnja javnega  
vodovodnega sistema – 
Plač (Plački stolp)
V sklopu investicijsko-vzdrževalnih 
del na občinskem (javnem) vodovod-
nem sistemu v letošnjem letu planira-
mo 90.000 EUR za izvedbo vodovoda 
na Plaču (proti Plačkemu stolpu) in 
druga redna investicijsko-vzdrževalna 
dela na občinskem vodovodu.

Kanalizacija Gradiška I
V letu 2021 smo pričeli z aktivnostmi 
za pridobitev potrebnih zemljišč in 
izdelavo projektno-investicijske do-
kumentacije za kanalizacijo v Sp. 
Kungoti (naselje Gradiška I). V ta na-
men imamo v letu 2022 rezerviranih 
25.000 EUR. Po prejetju gradbenega 
dovoljenja, ki ga pričakujemo v prvi 
polovici leta 2022, bomo projekt pri-
javili na razpis Ministrstva za okolje 
in prostor za pridobitev nepovratnih 
sredstev v višini 50 % vrednosti inve-
sticije glede na upravičene stroške iz 
Načrta za okrevanje in odpornost.

Kanalizacija Gradiška II, III 
in Morski jarek
V letu 2022 smo pričeli z aktivnostmi 
za gradnjo kanalizacije in čistilne na-
prave v Sp. Kungoti, v naseljih Gradi-
ška II, III in Morski jarek. Po pridobitvi 
projektne dokumentacije bomo pristo-
pili k reševanju pridobivanja potrebnih 
zemljišč za gradnjo kanalizacije na ob-
močju Gradiška II, III in Morski jarek. V 
ta namen imamo v proračunu za leto 
2022 rezerviranih 5.000 EUR.

Javna razsvetljava
Sredstva so predvidena za investi-

cijsko vzdrževanje javne razsvetlja-
ve v naselju Plintovec, kamor spada 
zamenjava starih luči z LED-lučmi in 
ureditev drogov. Za to imamo v letu 
2022 rezerviranih 18.000 EUR prora-
čunskih sredstev.

Ureditev nogometnega 
igrišča v Sp. Kungoti
V okviru investicije v Medgeneracijski 
športni center Sp. Kungota bomo ure-
dili tudi nogometno igrišče z namakal-
nim sistemom. Izvedba investicije je 
planirana za drugo polovico leta 2022.

Obnova dvorane Jurij 
V letošnjem letu je načrtovana poso-
dobitev dvorane v Juriju. Zamenjane 
bodo vse odrske zavese in vgrajen 
bo avtomatski sistem za zastiranje in 
odstiranje, zamenjane bodo zavese na 
oknih ter izvedena bodo slikopleskar-
ska dela v dvorani in predprostoru.

Igrala Plač
V sklopu oživitve igrišča na Plaču ter 
okolice smo že pričeli z namestitvijo 
novih otroških igral in klopi ter s po-
stavitvijo panelne ograje. Sanirane 
bodo tudi talne črte ter koši in goli.

Investicijsko-vzdrževalna 
dela na pokopališčih
V letu 2022 načrtujemo kar nekaj in-
vesticij na občinskih pokopališčih. V 
Sp. Kungoti se bo sanirala streha na 
mrliški vežici. V Svečini se bo sanira-
la fasada na mrliški vežici, zamenja-
la se bodo vrata in tlakovale potke. 
V Zg. Kungoti se bodo uredili temelji 
za nova grobna mesta, asfaltirale se 
bodo potke ter uredila razsvetljava.

Športni park Plintovec
 
S projektom Športni park smo se prijavili na 3. javni poziv za 
izbor operacij iz sklada ESRR za uresničevanje ciljev Stra-
tegije lokalnega razvoja na območjih MO Maribor in Občine 
Kungota v obdobju 2014–2020. Če bomo na razpisu us-
pešni pri pridobitvi nekaj manj kot 200.000 EUR, bomo v 
letu 2022 med drugim uredili celotno območje športnih in 
zelenih površin in javno razsvetljavo ter v sklopu tega obno-
vili nogometno igrišče, atletsko stezo in košarkarsko igrišče. 
Vrednost projekta je ocenjena na dobrih 300.000 EUR. 
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Vsi lastniki priobalnih zemljišč ob vo-
dotokih 2. reda (kamor ne spada reka 
Pesnica, ki je vodotok 1. reda) ste po 
določilih 100. člena Zakona o vodah 
(Uradni list RS, št. 67/02 s spremem-
bami) dolžni sami zagotavljati odstra-
njevanje odvečne zarasti na bregovih, 
odstranjevanje plavja (odpadlega 
listja in drugih plavajočih predmetov), 
odpadkov in drugih opuščenih in od-
vrženih predmetov ter snovi z vodnih 
in priobalnih zemljišč.

Pogoji, pod katerimi lahko čiščenje 
priobalnega (in vodnega) zemljišča 
izvede priobalni lastnik oz. drug upo-
rabnik zemljišča, so naslednji:

• zagotavljati je treba selektivno 
odstranjevanje odmrle, poškodo-

vane in odvečne zarasti z brežin 
in priobalnega zemljišča, zlasti 
zarasti, ki sega v strugo potoka,

• golosekov ni dovoljeno izvajati: mo-
rebitnih večjih zdravih dreves, če 
se nahajajo ob potoku, se torej ne 
sme posekati. V priobalnem pasu 
vodotoka, ki predstavlja 5-metrski 
pas od zgornjega roba brežine 
potoka, je treba ohranjati nepretr-
gano drevesno in grmovno zarast,

• propadlo in odstranjeno zarast ter 
odpadke je treba v celoti odstraniti 
z območja na naravi neškodljiv 
način; material je prepovedano 
odlagati v strugo, na brežino in 
priobalni pas vodotoka,

• potrebno je redno odstranjevanje 
plavja z vodnega in priobalnega 
zemljišča (odpadlega listja in dru-
gih plavajočih predmetov),

• potrebno je odstranjevanje 
odpadkov in morebitnih drugih 
opuščenih in odvrženih predmetov 
z vodnega in priobalnega zemljišča 
(o morebitnem odlaganju tretjih 
oseb je treba obvestiti pristojno 
inšpekcijsko službo),

• na urejenih odsekih vodotokov v 
strnjenih naseljih je treba redno kosi-
ti brežine in priobalni pas vodotokov.

Pri načrtovanju vegetativnega vzdrže-

vanja, to je predvsem odstranjevanju 
grmičevja in drevja, je treba tudi upo-
števati, da je, v skladu z Zakonom o 
divjadi in lovstvu (Uradni list RS, štev. 
16/04 s spremembami), prepoveda-
no odstranjevanje zarasti ob vodnih 
koritih v obdobju med 1. marcem in 
1. avgustom. 
Pri odstranjevanju obrežne zarasti 
na območjih z naravovarstvenim sta-
tusom je treba upoštevati še nara-
vovarstveno zakonodajo. Območja z 
naravovarstvenim statusom so razvi-
dna iz Atlasa okolja ali Atlasa voda. 

Za napotke glede upoštevanja tega naj 
se lastniki oz. uporabniki priobalnih 
zemljišč obrnejo na pristojne območ-
ne enote Zavoda RS za varstvo narave.

Hkrati vas obveščamo, da je z namenom 
zmanjševanja erozijske in poplavne 
ogroženosti prebivalcev, objektov, pre-
moženja in zemljišč, prepovedano od-
laganje vejevja, lesne mase oziroma 
kakršnokoli deponiranje lesa na vod-
nem in priobalnem zemljišču.

Prav tako je v skladu s ciljem varstva 
in urejanja voda in zmanjševanja 
posledic škodljivega delovanja voda 
prepovedano na vodnem in priobal-
nem zemljišču postavljanje kakršnih 
koli ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj, 
deponiranje bal sena in drugih pri-
delkov, gradbenega materiala in 
gradbenih odpadkov, tudi v smislu 
začasnih deponij.  

Poziv lastnikom vseh  
priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

Center za socialno delo Maribor – 
enota Pesnica obravnava postopke 
za pridobitev pravic iz naslova dru-
žinskih prejemkov (otroški doda-
tek, starševski dodatek, dodatek 
za veliko družino, dodatek za nego 
otroka, delno plačilo za izgubljeni 

dohodek) za občine Pesnica, Šentilj 
in Kungota. Veliko občanov navede-
nih občin je zaposlenih v Republiki 
Avstriji. Pretežno so to mlajši ljudje, 
ki imajo novorojene ali šoloobve-
zne otroke. Na Center za socialno 
delo se obrača veliko občanov z 

vprašanji glede upravičenosti in 
uveljavljanja družinskih prejemkov 
v Republiki Sloveniji in v Republiki 
Avstriji. Iz navedenih razlogov bi že-
leli podati nekaj pojasnil. Celoten 
prispevek lahko najdete na spletni 
strani www.kungota.si.  

Družinski prejemki ob rojstvu  
otroka zaposlenih v Republiki Avstriji
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Županja Občine Kungota pripravlja srečanje s starejšimi občani. Na srečanje so vabljeni občani, rojeni pred letom 1958 in  
so/bodo v letu 2022 dopolnili 65 let. Na srečanje se je potrebno prijaviti s spodnjo prijavnico do 15. maja 2022. Izpolnjene  
prijavnice pošljite na naslov Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, ali na elektronski naslov obcina@kungota.si.

Po kratkem kulturnem programu bo sledila zabava ob živi glasbi. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
 

Županja Občine Kungota pripravlja srečanje z občani, ki so bili rojeni v lanskem letu (od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021).
Na srečanje se je potrebno prijaviti s spodnjo prijavnico najkasneje do 15. maja 2022. Izpolnjene prijavnice pošljite na  

e-naslov (obcina@kungota.si) ali po pošti na naslov Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.

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

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

Podpisani 

Podpisani 

Se prijavljam na družabno srečanje starejših občanov. 
Srečanje bo predvidoma oktobra. Vabilo dobite po pošti.

Se prijavljam na družabno srečanje županje z novorojenčki.
Srečanje bo predvidoma septembra. Vabilo dobite po pošti.

Ime in priimek

Ime in priimek starša oz. skrbnika

Naslov/e-naslov

Ime in priimek otroka

Telefon

Naslov/e-naslov

Datum rojstva Podpis

Telefon Datum rojstva otroka

Podpis

Prijavnica na županjin sprejem starejših občanov

Prijavnica na županjin sprejem novorojenčkov
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Onesnaževanje  
občinskih cest
Kmetovalce na kungoškem območju v času del na poljih, 
travnikih in drugih kmetijskih površinah in voznike kmetijske 
mehanizacije opozarjamo, da so v skladu z veljavno zakono-
dajo dolžni kmetijsko mehanizacijo očistiti pred uvozom na 
cestišče, prav tako pa so za seboj dolžni očistiti cestišče, ki 
so ga umazali. Zakon o cestah v 5. členu določa, da je pre-
povedano ogrožanje varne uporabe javne ceste. Občasno se 
dogaja, da se ceste in kolesarka pot onesnažijo in ostanejo 
blatne. Občina bo v bodoče naročila čiščenje cest na stroške 
lastnika njive, s katere se bo cesta onesnažila. 

Gasilci, vozniki tovornjakov, reševal-
ci, izvajalci zimske službe in drugi 
nas opozarjajo na poškodbe vozil, 
ki nastajajo zaradi poseganja vej 
na cestišče in v cestno telo. Zaradi 
nepreglednosti, ki je s tem povzro-
čena, je povečana možnost nesreč. 
Do večjih poškodb vozil prihaja 
zlasti ob prevozih pitne vode in raz-
ličnih intervencijah (požarih, popla-
vah, prometnih nesrečah ipd.), 
predvsem ko je treba hitro ukrepati.

Vljudno prosimo vse lastnike 
zemlji{~ ob krajevnih in lokalnih 
cestah, da poskrbijo za ustrezno 
preglednost cest in do konca 
aprila 2022 obrežejo vsa drevesa, 
veje in ostalo rastje, ki sega v ce-
stno telo. Varovalni pas občinske 
ceste se meri od zunanjega roba vo-
zišča ter znaša pri javnih poteh 4 m.
Z vašim sodelovanjem bo izvajal-
cem javne službe omogočeno ne-
moteno opravljanje storitev. 

Obrezovanje drevja in vejevja ob kategoriziranih 
cestah – javnih poteh in lokalnih cestah

Spoštovane občanke in občani!

Vabimo vas, da redno spremljajte 
našo spletno stran in uradni FB-profil 
Občine Kungota, kjer bomo v nasled-
njih mesecih objavili naslednje javne 
razpise:

• Javni razpis za sofinanciranje progra-
mov kulture;

• Javni razpis za sofinanciranje progra-
mov športa;

• Javni razpis za sofinanciranje dejav-
nosti na področju turizma v Občini 
Kungota;

• Javni razpis za sofinanciranje malih 
komunalnih čistilnih naprav na ob-
močju Občine Kungota;

• Javni razpis za sofinanciranje samo-
zaposlitve brezposelne osebe v Obči-
ni Kungota, izide predvidoma junija;

• Javni razpis za štipendiranje nadar-
jenih dijakov in študentov Občine 
Kungota za šolsko oz. študijsko 
leto 2021/2022, izide predvidoma 
junija;

• Mladi za lepšo Občino Kungota – 
počitniško delo v letu 2022, izide 
predvidoma junija;

• Razpis za izbor športnika leta 
2020–2021 – razpis odprt do 20. 
4. 2022!

Ker nas je v letu 2020 prizadela epi-
demija in večina tekmovanj ni bila 
izvedena, bomo letos izbirali športni-
ka leta za skupno obdobje dveh let, 
tj. 2020 in 2021. Razpis bo odprt do 
20. 4. 2022. 

Prosimo, da izpolnjene vprašalnike, 
ki jih najdete na spletni strani Ob-
čine Kungota, v pisni ali elektronski 
obliki pošljete na občino do tega da-
tuma. 

Najava razpisov
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Zgradba, ki je bila nekoč osnovna 
šola, kasneje vrtec in po prenovi pri-
ljubljeno zbirališče vseh generacij, 
je sedaj še bolj zaživela. Pogovarjali 
smo se z gospo Martino Rozman Sa-
lobir, pomočnico direktorice Maribor-
ske knjižnice. 

Koliko knjig je na voljo obisk-
ovalcem? So na voljo tudi druge 
storitve ali samo izposoja knjig?

Ob otvoritvi je bilo v knjižnici na voljo 
okoli 3.000 knjig, vsekakor pa bomo 
zbirko redno dopolnjevali, tako z na-

kupi novosti kot s preusmeritvami iz 
obstoječih zbirk Mariborske knjižnice. 
Pri tem bomo upoštevali potrebe in 
povpraševanja prebivalcev ter seveda 
prostorske zmogljivosti knjižničnega 
prostora. Poleg knjig bodo obiskoval-
cem na voljo tudi časopisi in revije, 
risanke in filmi ter zvočni posnetki, za 
najmlajše pa smo pripravili tudi nabor 
igrač. Vse navedeno bo na razpolago 

za uporabo v knjižnici ter za izposojo 
na dom. V knjižnici sta za obiskovalce 
pripravljena tudi dva računalnika ter 
možnost kopiranja in tiskanja. Na vo-
ljo je tudi brezžični internet. 

Redna nabava novih knjig ter razvoj 
knjižničnih storitev sta v veliki meri 
odvisna od rednega in uravnotežene-
ga financiranja knjižnične dejavnosti 
s strani lokalne skupnosti. Verjame-
mo, da bo Občina Kungota zagota-
vljala potrebne pogoje, ki bodo omo-
gočali, da Knjižnica Kungota postane 
in se razvija kot sodobno kulturno in 
informacijsko središče.

Je Knjižnica Kungota vključe-
na tudi v sistem COBISS? Kako 
najenostavneje pregledovati 
gradivo za izposojo in narediti 
rezervacijo?

Seveda, Knjižnica Kungota je vklju-
čena v sistem COBISS. Uporabniki 
lahko gradivo pregledujejo v elektron-
skem katalogu COBISS+ ali v mobil-

ni aplikaciji mCOBISS. Z registracijo 
elektronskega naslova in nastavitvijo 
gesla lahko člani dostopajo do svoje-
ga profila na portalu Moja knjižnica, 
rezervirajo gradivo, podaljšajo rok iz-
posoje, poravnajo terjatve (članarina, 
zamudnina), lahko pa se naročijo tudi 
na različna programska obvestila, ki 
jih prejmejo na svoj elektronski naslov 
ali v obliki SMS oziroma potisnega 
sporočila. Sistem COBISS+ omogoča 
tudi spletni vpis in spletno podaljšanje 
članstva. S članstvom v knjižnici lahko 
dostopamo tudi do različnih e-virov in 
e-knjig na portalu Biblos.

Z veseljem bomo pomagali vsakomur, 
ki mu ta orodja še niso domača. Kot v 
drugih enotah pa bomo tudi v Kungoti 
organizirali izobraževanja in predstavi-
tve delovanja in uporabe orodij COBI-
SS ter različnih elektronskih virov tako 
za šolarje kot za širšo javnost. 

Poudariti želim {e, da ~lanska iz-
kaznica Knjižnice Kungota velja 
tudi v vseh drugih enotah Maribor-
ske knjižnice in na Bibliobusu ter 
obratno. V Knjižnici Kungota lahko za 
simboličen prispevek vrnete knjige, ki 
se si jih izposodili v kakšni drugi enoti 
Mariborske knjižnice, in si tako prihra-
nite pot in čas. Podrobne informacije 
o vseh naših storitvah so na voljo na 
spletni strani Mariborske knjižnice.

So planirani kakšni dogodki 
oz. prireditve v skladu z aktu-
alnimi razmerami in priporočili, 
npr. pravljične ure, pogovori s 
pesniki/pisatelji, predstavitve 
knjig ipd.?

Otvoritev nove knjižnice v Kungoti

Kungoški bralci smo končno dočakali  
otvoritev nove enote Mariborske knjižnice,  
ki je odprla svoja vrata v začetku marca v  
Hiši vseh generacij Kungota. 

Nataša Mislej

Poleg knjig bodo obiskovalcem na  
voljo tudi časopisi in revije, risanke in  
filmi ter zvočni posnetki, za najmlajše  

pa smo pripravili tudi nabor igrač. 
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Pravljične ure v knjižnici že potekajo 
in so uvrščene v redni urnik dejavno-
sti Mariborske knjižnice. Toplo vabi-
mo skupine iz vrtca in šolarje na orga-
nizirane obiske v knjižnico. Knjižnico 
Kungota bomo vključili v projekt Ras-
tem s knjigo. Načrtujemo tudi razstav-
no dejavnost, predstavitve knjig, zani-
miva predavanja in pogovore. Želimo 
pa tudi prisluhniti željam prebivalcev 
in vodstva občine. 

Ali bo kljub odprtju enote v 
Zgornji Kungoti v naše konce še 
vedno vozil Bibliobus – potujoča 
knjižnica?

Nobeno od postajališč Bibliobusa ne 
bo ukinjeno. S svojimi obiski v Juriju 
ob Pesnici, Svečini in Spodnji Kungoti 
bo potujoča knjižnica še naprej razve-
seljevala prebivalce. V letu 2021 je 
Bibliobus po občini Kungota prevozil 
994 kilometrov, v letu 2022 jih bo 
morda več kot 1000. 

Kaj za Mariborsko knjižnico 
pomeni širitev v druge, manjše 
kraje? Koliko enot je trenutno že 
odprtih?

V Mariborski knjižnici smo prepriča-
ni, da vsi prebivalci potrebujejo in si 
zaslužijo dostop do znanja in kultu-
re, ne glede na to, kje in kako živijo. 
Temu načelu sledimo z načrtovanjem 
obiskov Bibliobusa, posebej pa smo 
veseli, ko lahko zagotovimo knjižnič-
no dejavnost, ki je še bolj dostopna, 
knjižnico, kamor lahko prebivalci pri-
dejo večkrat na teden in kjer lahko 
izvajamo dejavnosti, ki jih Bibliobus 
ne more ponuditi. Mariborska knjižni-
ca ima odprtih 21 enot in v vseh se 

trudimo ne le izposojati knjig, ampak 
v manjših krajih tudi povezovati skup-
nosti, živeti s prebivalci in pomagati 
uresničevati njihove cilje. 

Kako branje vpliva na bralca? Je 
v današnjem času še vseeno do-
volj veliko zanimanje za branje 
knjig/časopisov/revij v fizični 
obliki?

Branje odpira vrata v mnogo svetov. Z 
branjem pridobivamo znanje, ki nam 
pomaga skozi življenje, z branjem kre-
pimo domačnost v jeziku, skozi katere-
ga mislimo in čustvujemo. Branje nas 
torej vsestransko bogati. Beremo veli-
ko in beremo marsikaj, vse več na in-
ternetu in na družbenih omrežjih. Raz-
iskave so pokazale, da branje tiskanih 
besedil drugače zaposli naše možga-
ne, omogoča več razmisleka in poglob-
ljenega razumevanja. Dandanes se ne 
moremo odreči branju elektronskih 
medijev, lahko pa ga uravnotežimo z 
branjem knjig, da ne izgubimo zmož-
nosti zbranosti in razmisleka. 

Knjižničarji verjamemo, da bodo knjige 
vedno našle svoje nepogrešljivo mesto 
v življenju ljudi. Tudi sami se trudimo, 
da bi bilo tako. Smo optimistični. Imamo 
zveste bralce in ti so naši ambasadorji. 
Starši in stari starši berejo malčkom in 
ti bodo brali svojim otrokom in vnukom. 
 
Kako sta epidemija in trenuten 
čas vplivala na bralce? Ste opazili 
kakšne spremembe? Je bilo več 
ali manj zanimanja za branje? 

Čas epidemije nas je vse zelo utru-
dil. Odvzel nam je sproščenost in 
bližino, iz česar ljudje črpamo moč 

in življenjsko energijo. Za nekaj časa 
smo v prvem valu spomladi 2020 
morali knjižnice zapreti in to je bilo 
zelo žalostno obdobje za knjižničarje 
in za člane. Trudili smo se na različ-
ne načine priti nasproti bralcem – s 
pošiljanjem knjig po pošti, z organi-
zacijo brezstičnega prevzema pred 
vrati knjižnice, z okrepljeno ponudbo 
elektronskih knjig in še kako. Bral-
ci so skozi valove epidemije z veliko 
razumevanja sprejemali raznovrstne 
pristope, s katerimi smo se skušali 
prilagoditi ukrepom za zajezitev bo-
lezni: »Samo da vas ne zaprejo,« so 
nam večkrat rekli. Seveda je bilo mar-
sikoga strah pred okužbo, nekatere 
je odvrnil pogoj PCT, mnogi so si ob 
obisku knjižnice izposodili več gradiva 
in prišli redkeje. V veselje nam je bilo, 
da so se po sprostitvah prebivalci zno-
va začeli vračati v knjižnico, tudi tisti, 
ki smo jih vmes pogrešali. Upamo, da 
kmalu pride čas, ko bo lahko vsak 
stopil čez naš prag sproščeno, brez 
strahu in omejitev. 

Kakšno doživetje želite pričarati 
obiskovalcem knjižnice?

Radi bi, da bi bila knjižnica za naše 
obiskovalce dom izven doma, kraj, 
kjer je vzdušje sproščeno in veselo, 
kjer je vsak sprejet prijazno in z nas-
mehom, kjer znamo drug drugemu 
prisluhniti in si pomagati, kjer skupaj 
beremo in se pogovarjamo, kjer pove-
mo, če nas je knjiga, ki smo jo preb-
rali, navdušila, potolažila ali razjezila, 
kjer nas ne moti otroški živ-žav, kjer 
je večkrat tudi praznično, posebno, 
zanimivo, prešerno; kraj, zaradi ka-
terega smo veseli in ponosni, da smo 
doma v Kungoti. 
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ODPRTO: 
PON., SRE. 13.00 - 19.00

PET. 10.00 - 15.00



Število nočitev v občini se 
je v zadnjih 5 letih skoraj 
početverilo, ali je podobno  
z obiski pri vas?

Alenka Valdhuber: Tudi pri nas 
je tako. Veliko gostov je takih, ki 
so nastanjeni pri nas ali v naši 
bližini. S tem nas spoznajo (eni 
naključno, drugi namensko) in 
se navadno tudi vračajo.

Žiga Šerbinek: Ne, obisk se pri 
nas ni početveril, se je pa kar po-
večal. Mislim, da je večje število 
nočitev povezano predvsem z 
večanjem spalnih kapacitet. Go-
stov je bilo že prej veliko, le spa-
li niso znotraj občine, ker niso 
imeli toliko možnosti.

In ko srečamo tujca, ki je navdu-
šen nad obiskom naših krajev, smo 
premalo ponosni, da živimo na tem 
majhnem koščku zemlje, ki mnogim 
postreže s prav posebno dogodivšči-
no. Ker dober glas seže v deveto vas, 
je najrazličnejših obiskovalcev v naših 
krajih vedno več. Teh pa ne bi bilo, če 
se ne bi naši marljivi ponudniki, idej 
polni posamezniki in organizacije, iz 
dneva v dan trudili, da ostane obisk 
pri nas v karseda dobrem spomi-
nu. Dejstvo je, da se turizem pri nas 
razvija, na kar kažejo naraščajoče 
se številke tako turistov kot različne 
ponudbe v kraju. O trenutnem stanju 
in smeri turizma smo spregovorili s 
podjetnico in nepoklicno predsedni-
co Štajerske turistične zveze – gospo 
Janjo Viher, ki se je prijazno odzvala 
našemu povabilu. Hkrati pa smo ne-
kaj vprašanj o tej temi postavili tudi 
lokalnim ponudnikom in predsedniku 
TD Svečina – gospodu Borisu Keucu.

Gospa Janja, pozdravljeni. Po 
statističnih podatkih je bilo v 
lanskem letu v naši občini skoraj 
12.000 nočitev, kar je največ 
do sedaj. Res je tudi, da je vsako 
leto na voljo več nastanitev. 
Koliko časa v povprečju ostanejo 

gosti v naši občini? Koliko ljudi 
približno obišče naše kraje, brez 
da tu prenoči?

Glede na raznolikost ponudbe in 
gradnjo različnih atraktivnih turistič-
nih produktov je raznolika tudi se-
stava naših obiskovalcev. Glede pov-
prečnega bivanja gostov smo nekje v 
povprečju enovite turistične destina-
cije Maribor. Povprečna doba bivanje 
je pribl. 2,5 dni. V času epidemije je 
bila večja obiskanost evidentirana pri 
domačem gostu in malo manj pri tujih 
obiskovalcih, ki so bili pred epidemijo 
bolj zastopani pri obisku naše občine. 
Kljub temu pa je razmerje tujih in do-
mačih gostov še vedno  70 % za tuje 
turiste in 30 % za domačega gosta.

V naši občini lahko trenutno 
skupno ponudimo približno 240 
ležišč, večina je sob ali apartma-
jev. Je po vašem mnenju ležišč 
dovolj glede na trende in druge 
turistično zanimive kraje? Ali bi 
potrebovali še kakšen drug tip 
nastanitev, npr. hotel, kamp, hos-
tel oz. kakšen obrat, kjer bi lahko 
prespal ves avtobus ljudi?

Ležišča v naši občini so zelo kvalite-

tna in ponujajo edinstveno doživetje. 
V prihodnosti jih bomo imeli še več. 
Če gledamo s stališča trenutnega 
povpraševanja, obstaja možnost za 
povečanje kapacitet, a hkrati mora-
mo ob tovrstnih strateških odločitvah 
posameznih ponudnikov in lokalne 
skupnosti graditi na drugih pomemb-

O turizmu v naši občini

Star pregovor pravi, da je povsod lepo, a doma 
najlepše. Kljub temu pa se velikokrat ne za-
vedamo, da smo obdani s čudovito naravo in 
bogato ponudbo, saj nam je to nekaj povsem 
samoumevnega.

Domen Ledinek, Marko Knehtl
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nih segmentih, kot so ureditev in-
frastrukture, gradnja učinkovitih in 
inovativnih turističnih programov in 
produktov in povezovanje v skupno 
nastopanje na domačem in tujih tr-
gih. Glede na svetovne trende me-
nim, da bi bilo dobrodošlo, da bi tudi 
pri nas uredili prostor za “kamping“ in 
“caravaning”.

So avtobusi še aktualni oz. si želi-
mo gostov, ki pridejo v občino z 
avtobusom?

Avtobusni gostje so v naši občini ved-
no dobrodošli, saj imamo ponudnike, 
ki lahko zadostijo njihovim željam in 
potrebam. Vsekakor pa se moramo 

bolj usmerjati v trajnostno odgovoren 
in butični turizem, saj s tem dajemo 
dodano vrednost občini, regiji, Slove-
niji in obmejnemu območju, v kate-
rem smo.

Kakšne goste si želimo in kakšne 
trenutno imamo? Ali obstajajo 
ocene, koliko denarja povprečen 
gost potroši v naši občini ob eni 
nočitvi?

Obstajajo povprečne ocene, koliko bi 
naj gostje potrošili ob enodnevnem 
ali večdnevnih obiskih v naši regi-
ji. A ti podatki so zelo variabilni. Od 
ponudnikov je odvisno, s kakšno po-
nudbo in s katerimi storitvami zado-
voljijo gosta. Še pomembneje pa je, s 
kakšnimi vtisi gosti odidejo.

V zadnjih letih se turizem pri 
nas vidno razvija. Kdo je po 
vašem mnenju najbolj zaslužen 
za pozitivne trende v naši 
občini? Ali je to država (razvojne 

agencije, občina, STO, nevladne 
organizacije) ali ponudniki, kot 
so lokalna društva, druge organ-
izacije in entuzijasti, in gosp-
odarstvo?

V prvi vrsti so to ponudniki (gostinci, 
nosilci nočitvenih kapacitet, vinarji in 
drugi posamezniki), ki s svojo družin-
sko ali podjetniško vizijo gradijo na 
odličnosti ponudbe in storitev. V drugi 
vrsti je podporno okolje, kot je lokalna 
skupnost, z gradnjo turistične infra-
strukture, urejenostjo, vzdrževanjem 
in posluhom za prioritete v razvoju 
turizma. V tretji vrsti so seveda pod-
porne institucije, ki opravljajo svoje 
poslanstvo. Vsi trije členi morajo biti 
tesno povezani in presečna točka 
mora biti sodelovanje, spoštovanje 
in zaupanje. To se na več načinov iz-
raža v skupnosti, med obiskovalci in 
seveda pri gradnji trdnejših vezi med 
ponudbo v lokalnem, regijskem, na-
cionalnem in mednarodnem konku-
renčnem trgu.

Kako ste zadovoljni s 
Praznikom pomladi oz.  
dnevom odprtih vrat? 

Žiga Šerbinek: Z dnevom odpr-
tih vrat smo zelo zadovoljni. Po 
dveh letih slabšega obiska je 
bilo letos spet ogromno ljudi. Ve-
seli nas, da so se ljudje množič-
no odzvali vabilu in da je sodelo-
valo več vinarjev kot v prejšnjih 
letih, saj to pomeni popestritev 
ponudbe in hkrati tudi bolj po-
razdeljen obisk.

Alenka Valdhuber ^eh: Opazili 
smo, da se je starostna struktu-
ra obiskovalcev znižala. Ogrom-
no je mladih, ki so željni infor-
macij o pridelavi, kletarjenju in 
povezovanju med nami vinarji. 
Zadovoljni smo, da se je kultura 
pitja vina zvišala in da smo s tem 
pridobili več "pravih" vinopivcev, 
ki nas podpirajo in cenijo. Precej 
pozitivno smo presenečeni.

Boris Keuc: Za nami sta dve 
leti protikovidnih ukrepov in sla-
bega vremena. Letošnji Praznik 
pomladi oz. dan odprtih vrat 
smo lahko končno organizirali v 
skladu z dosedanjimi načrti. Lep 
pomladni dan je bil kot nalašč 
za prisrčno povabilo našim obi-
skovalcem. Odziv je bil velik in v 
skladu s pričakovanji. Predvsem 
nas je presenetil velik obisk 
mlajše populacije.

Kakšna je struktura gostov, ki se oglasijo oz. jih postrežete  
pri vas na dvorišču? So to tujci ali domačini?

Žiga Šerbinek: Večina naših gostov je v osnovi vinoljubcev. Prednjačijo 
tujci, predvsem Avstrijci in Nemci, ki prevladujejo predvsem v drugi po-
lovici leta oziroma ko zaživi avstrijska vinska cesta. Nekateri med njimi 
prespijo znotraj občine, večina pa v sosednji Avstriji. Tudi domačih gostov 
je vedno več, sploh se je njihovo število povečalo v času med epidemijo, ko 
se je več Slovencev odločalo za obisk raznih koncev domovine. 

Alenka Valdhuber ^eh: Pri nas so večinoma domači gosti, ki dober glas 
prenesejo naprej. Predvidevamo, da bo dokončna sprostitev omejitev pri-
pomogla k večjemu obisku tujih gostov, ki se zaradi prevelike obremenitve 
avstrijske vinske ceste raje odločijo za umirjene kraje, a vendarle kvalite-
tne pridelke.



Ali ste zadovoljni s pre-
poznavnostjo produktov 
(Praznik pomladi in Kmečki 
praznik)?  

Boris Keuc: Obe prireditvi sta 
prepoznavni, zagotovo pa je še 
veliko rezerve glede dodatnih 
aktivnosti, ponudbe ...

Inovativni turistični 
produkti bodo (bi naj) 
predstavljali temelj raz-
voja turzima na določenih 
območjih. Ali so NVO-ji, 
ob predpostavki, da fi-
nanciranje s strani lokalne 
skupnosti/države ne bi bil 
problem, sposobni za raz-
voj konkurenčnih produk-
tov, ki se lahko čez 3 ali 5 
let financirajo sami?   

Boris Keuc: Mislim, da društva, 
ki temeljijo na prostovoljnem 
delu, ne morejo prevzeti dela 
resnim in kompetentnim pod-
jetjem, ki se ukvarjajo z načr-
tovanjem kvalitetnih turistič-
nih produktov. Društva imajo 
podporno vlogo, nikakor pa 
ni za pričakovati kontinuirano 
profesionalno delo pri sno-
vanju in promociji ter trženju 
konkretnih turističnih produk-
tov. 

Zakaj ljudje obiščejo naše 
kraje in vas ter kaj jim je tukaj 
najbolj všeč?

Žiga Šerbinek: Večina gostov, vsaj 
pri nas je tako, nas primarno obiš-
če zaradi vina. Mnogi gostje so 
stalni oziroma redni in se vračajo 
vsako leto. Mnogokrat nas priporo-
čijo svojim prijateljem in znancem, 
tako da potem pridejo tudi oni. Po 
mojem mnenju jim je tukaj najbolj 
všeč domačnost, pestra ponudba 

vin in drugih dobrot na sorazmerno 
majhnem območju, velikokrat pa 
omenjajo tudi mir in lepo naravo. 
Saj ne pravim, da bi bilo čez mejo 
manj lepo, le gostota turistov v Av-
striji je mnogo večja, tudi ponudba 
je bistveno bolj 'industrijska' kot pri 
nas.

Alenka Valdhuber ^eh: Domačnost, 
prijaznost in čas, ki si ga vzamemo, 
da z gostom spregovorimo in pokle-
petamo. Vsekakor pa naša neokrnje-

na narava, za katero s srcem skrbimo 
in jo negujemo.

Boris Keuc: Zagotovo je glavni razlog 
vrhunska vinska in kulinarična po-
nudba ter ogled srca med vinogradi. 
Ko so obiskovalci že v Svečini, pa si 
pogosto ogledajo še razstave na sve-
činskem gradu, obiščejo vinogradni-
ški muzej Kebl ter razgledni stolp na 
Plačkem vrhu. Pridejo pa tudi zaradi 
prireditev (Praznik pomladi in Kmeč-
ki praznik).

Kljub razvoju lahko še velikokrat 
slišimo, da imajo naši kraji veliko 
neizkoriščenega turističnega po-
tenciala. Kakšno je vaše mnenje? 
Kako vidite razvoj turizma v naši 
občini v naslednjih desetih letih?

Vedno imamo možnost biti boljši in 
učinkovitejši. Turizem je kot tek na dol-
ge proge; potrebna je volja, kondicija, 
vztrajnost in spoštovanje lastne dejav-
nosti in dejavnosti, ki so s tvojo tesno 
povezane. Pomembno je graditi na za-
upanju in neprestanem vključevanju 
novih produktov, storitev, prireditev in 
dogodkov višjega nivoja s komponento 
finančne vzdržnosti. Graditi je potreb-
no na učinkoviti promociji in marketin-
gu in ponuditi roko sosedu, ko jo potre-
buje, kajti le tako boš pomoč, ko jo boš 
potreboval, dobil tudi sam. 

Hvala za vaše odgovore. Skozi prispe-
vek smo lahko videli, da se stvari na 
področju turizma pri nas premikajo 
na boljše. Imamo več obiskovalcev, ki 
pri nas zapravljajo denar, imamo več 
ponudnikov, ki lahko ponudijo širšo 
paleto storitev in tako zadovoljijo več 
različnih gostov. Prav tako se počasi, 
a vztrajno izboljšuje infrastruktura, ki 

je bila do predkratkim res ovira pri ra-
zvoju naše občine. 

Turizem prinaša našim krajem in lju-
dem ogromno pozitivnega ter še več 
priložnosti. Prinaša nova delovna mes-
ta ter viša dodano vrednost ponudni-
kom. Zaradi povečanega obiska odpira 
možnost za nove inovativne produkte, 
ki imajo tako že vsaj deloma zago-
tovljen trg in ekonomičnost poslovanja. 
Prav tako večji obisk pomeni več pro-
danih izdelkov, kar generira potrebe po 
novih površinah, ohranjanju obstoječih 
površin in kulturne krajine, omogoča, 
da se bodo mladi raje odločili ostati 
doma, saj se dviga razvojni potencial 
kraja in lastnih gospodarstev. 

Razvoj pa prinaša tudi nekaj pasti, ki 
jih lahko vidimo v turistično obljudenih 
destinacijah. Zaradi večjega povpra-
ševanja rastejo cene nepremičnin. Ob 
večjem obisku bo težje najti “prostor za 
sebe” ali pa v miru spiti kavo ali pivo. Na 
cestah bo več avtomobilov, avtobusov in 
kolesarjev. Ob večjem obisku bodo tudi 
zdajšnje prednosti, kot so avtentičnost, 
neindustrijskost, mir, izvodenele.

Težave mest, kot so Benetke, Dubrov-
nik in Barcelona, kjer so turisti skoraj 
izgnali lokalno prebivalstvo, pri nas 
niso aktualne. Upamo lahko, da ob 
pametnem organskem razvoju, kjer 
ne preskakujemo korakov in gradimo 
na avtentičnosti ter butični ponudbi, 
tudi nikoli ne bodo. Kljub temu pa se 
moramo v kraju, kjer živimo, vsi poču-
titi udobno in imeti možnost, razvija-
ti svoje potenciale, pa naj bo to prek 
kvalitetne infrastrukture, zaposlitve 
ali pa dostopne cene nepremičnin. 
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Spoštovane sokrajanke, spoštovani sokrajani, naslov mor-
da deluje nekoliko samovšečno, a je v njem veliko resnice. 
Prepričan sem namreč, da smo lahko vsi Kungočani zelo po-
nosni na našo godbo, na Kungoško Pleh Muziko (KPM). 

Z veliko vloženega časa, z odličnim znanjem, s predanostjo 
in entuziazmom je KPM postala in ostaja še naprej prepo-
znavna »blagovna znamka« ter kungoški ponos. Odmev-
ne nastope smo imeli v Mariboru, npr. pred nabito polno 
dvorano Tabor, na Glasbeni in baletni šoli Antona Martina 
Slomška, bili smo voditelji parade na Festivalu Lent, ime-
li smo promenadne koncerte v mariborskem mestnem 
parku in sodelovali smo na številnih drugih prireditvah in 
končno smo zelo ponosni na izjemen rezultat na�e izved-
be Amboss polke na YouTube portalu, saj imamo že več 
kot 736.000 ogledov, torej več kot marsikatera svetovno 
znana godba.

V teh turbolentnih časih so žal odpadli vsi koncerti in nas-
topi, a to nas pri delu ni ustavilo, saj smo doma pridno va-
dili nove skladbe. Sedaj, ko so se zadeve pričele sproščati, 
pa smo kot protokolarna godba sodelovali pri otvoritvi no-
vega mostu čez Pesnico v Sp. Kungoti in pri otvoritvi nove 
cestne na Pruhu. Trenutne vaje in intenzivne priprave pa 
so že usmerjene v letošnji tradicionalni Velikono~ni gala 
koncert s prominentnimi gosti in veliko presenečenji, ki se 
bo odvijal na velikono~no nedeljo, 17. aprila, v popol-
danskem ~asu, v športni dvorani OŠ Zg. Kungota. Vstop je 
prost. Vljubno vabljeni. 

Lepo se imejte, ostanite zdravi in z velikim veseljem vas priča-
kujemo na koncertu. 

Kungoška Pleh muzika, ponos Kungote

Ko vsi drugi odidejo, 
ostane gasilec

“Gasilci smo in pogasimo vse, kar je v ognju, hiše 
stare, a najraje naše ljubice …“ je nekoč pel pri-
ljubljeni glasbenik Branko Jovanovič Vunjak Brendi 
ob spremljavi Don Juana. 

Ko vsi drugi odidejo, ker obupajo, ostane le 
gasilec s ciljem, da pomaga ljudem, da reši oz. 
ublaži nastalo situacijo. Ne ozira se na znoj, ki mu 
pri peklenski vročini teče po čelu in v oči, ostane 
tudi, ko je zunaj mraz in cevi zmrzujejo, ostane in 
pomaga. Gasilec ne sme poznati strahu (čeprav ga 
je strah), je izurjen, psiho-fizično sposoben junak, 
pomaga, ko udari narava, ter žrtvuje del svojega 
življenja za nas. Tukaj je zaradi nas in tega se 
moramo zavedati. 

Samo gasilec ve, kako je, ko zazvoni pozivnik, ko je 
klic na pomoč, ko ni izgovorov, kot so: ne morem, 
nimam časa, danes ne gre, ker sem lepo oblečen, 
ker imamo praznovanje ipd. Nihče ne pozna občut-
kov in strahov, ki jih preživljajo žene in matere, ko 
gre njihov gasilec »na pomoč«, ko trepetajo, ali se 
bo varno in nepoškodovan vrnil domov. 

Letos bo v Sp. Kungoti slavje. PGD Sp. Kungota 
namreč slavi tri desetletja delovanja. Ja, trideset 
let nam že stojijo ob strani, vedno priskočijo »na 
pomoč« (posebej na področju varstva pred požari, 
na kulturnem področju in še kje). Imajo čut za 
sočloveka, želijo rešiti naše premoženje ali tisto 
najdragocenejše, to je človeško življenje.
Ponosen sem na to, da sem član PGD Sp. Kungo-
ta. Biti gasilec je čast. Biti gasilec v Sp. Kungoti pa 
je privilegij!  

Podžupan Občine Kungota                                                                                                                 
Rudi Matjašič, mag.

Peter Breznik



Gospa Leitgeb je bila pobudnica števil-
nih dogodkov, ki jih je društvo izvajalo 
oziroma jih izvaja še danes. Eden iz-
med teh je tudi razstava velikonočnih 
pirhov. Tako je bila 10. aprila 1993 v 
dvorani v Zgornji Kungoti otvoritev prve 
tovrstne razstave v naši občini, na ka-
teri je bilo razstavljenih kar 570 pirhov. 
Število se je iz leta v leto večalo in tako 
je bilo do danes razstavljenih okoli 
17.000 pirhov. 

V letošnjem letu bo po dvoletnem pre-
moru že 27. razstava pirhov, ki smo ji 
prvič dodali dobrodelno noto. Prosto-
voljne prispevke bomo namenili Sonč-
ku – Zvezi društev za cerebralno para-

lizo Slovenije, in sicer za njihov Center 
Sonček Vrtiče. Denar se bo uporabil 
kot prispevek pri nakupu športnih 
rekvizitov, kot so keglji za rusko keglja-
nje, koš za košarko in nova mreža za 
trampolin. S tem bo otrokom, mlado-
stnikom in odraslim s posebnimi po-
trebami omogočeno še prijetnejše in 
pestrejše preživljanje časa v Centru 
Sonček. 

Razstava bo potekala med 15. in 19. 
aprilom 2022 v dvorani v Zgornji Kun-
goti. Vabimo vas, da tudi vi izkažete 
svojo dobrodelnost in s svojimi pirhi 
ter eksponati sodelujete na naši raz-
stavi. Eksponate zbiramo v četrtek, 

14. aprila, med 15.00 in 17.00 ter v 
petek, 15. aprila, med 12.00 in 16.00. 

Otvoritev razstave s kulturnim progra-
mom, ki ga bo pripravila Osnovna šola 
Kungota, bo v petek, 15. aprila, ob 
17.00. V soboto, 16. aprila, bo za ot-
roke pripravljeno iskanje velikonočnih 
pirhov v Zgornji Kungoti. 

Razstava velikonočnih pirhov

Začetki Turističnega društva Zgornja Kungota 
segajo v leto 1987 in za ta prispevek sem 
obiskala gospo Ivanko Leitgeb, ki že od samega 
začetka s svojim delom in zagnanostjo skrbi 
za uspešno delovanje društva.

Razstavo si lahko ogledate: 

v petek, 15. 4. 2022,   
med 17.00 in 19.00, 

v soboto, 16. 4. 2022,  
med 9.00 in 17.00, 

v nedeljo, 17. 4. 2022, 
 med 9.00 in 17.00, 

v ponedeljek, 18. 4. 2022,  
med 9.00 in 15.00, Ivanka in Jurij Leitgeb

Prva razstava pirhov leta 1993

Kegljaška sekcija DU Zg. Kungota, ki 
jo vodi Andrej Herceg, deluje v dveh 
ekipah. V vsaki ekipi je 8 članov. Kma-
lu bomo začeli s treningi, saj je pred 
nami že spomladanska liga.

V sezoni jesen 2020/pomlad 2021 
sta obe ekipi tekmovali v 2. ligi, se-
daj pa je moška ekipa že v 1. ligi. V 
omenjeni sezoni je ženska ekipa odi-
grala 20 tekem. Dosegla je 7 zmag in 
1 neodločeno tekmo. Moška ekipa je 
odigrala 14 tekem in dosegla 9 zmag.

Moška ekipa je v 2. ligi zasedla 2. 
mesto, kar je doprineslo k temu, da 
smo v sezoni jesen 2021/pomlad 
2022 začeli kegljati v 1. ligi. Za 2. 
mesto v 2. ligi smo prejeli tudi pokal.

Moška ekipa se je udeležila turnirja, 
ki ga je septembra organiziralo DU 
Duplek, zasedla 3. mesto in prejela 
pokal. Na turnirju je bil prejet tudi 
pokal za najboljšega posameznika 
v moški ekipi, ki ga je prejel Marjan 
Doberšek.

Septembra se je mešana ekipa DU 
Zg. Kungota udeležila turnirja v Ho-
čah ob praznovanju 20-letnice usta-
novitve kegljaške sekcije DU Hoče. 
Za najboljšega posameznika na tur-
nirju je medaljo prejel Mirko Kram-
berger.

^e se želite vklju~iti med keglja~e 
DU Zg. Kungota, nas obi{~ite na 
treningih vsak ponedeljek, sredo in 
petek popoldan na keglji{~u pri Hi{i 
vseh generacij v Zg. Kungoti. 

Kegljišče bo ponovno oživelo

Lara Kocijančič

Jožica Ferk
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Žal smo bili prva dva meseca prikraj-
šani za treninge in tekmovanja, kas-
neje pa se je to delno sprostilo ob 
upoštevanju vseh priporočil NIJZ. Uk-
repe, ki jih je sprejemala vlada, smo 
morali strogo upoštevati celo leto, saj 
smo bili močno vpeti v tekmovalno in 
organizacijsko dejavnost.

Plan dela smo si kljub temu ambicio-
zno zastavili, ker smo ob vseh tekmo-
valnih aktivnostih članov društva tudi 
v tem letu od Strelske zveze Sloveni-
je pridobili organizacijo treh največjih 
državnih tekmovanj, kar je v zadnjih 
sedmih letih pomenilo izvedbo že pe-
tintridesetega velikega tekmovanja, 
od tega dvanajst državnih prvenstev. 

Na najetem strelišču v Pragerskem 
smo med drugim tako že sedmo leto 
zapored organizirali državno prven-
stvo v streljanju s puško in pištolo 
na 50 m. Tako kot leto poprej je bilo 
ob izvajanju tekmovalnega dela pot-
rebno marsikaj postoriti, da so se 
izvedli vsi ukrepi za preprečevanje 
širjenja virusa. V zadovoljstvo nam 

je, da nismo dobili nobenih povratnih 
informacij o širjenju okužbe na naših 
tekmah. Udeleženci in strokovna jav-
nost pa so nam tako kot prejšnja leta 
namenili vse pohvale za uspešno or-
ganizacijo.

Tekmovalni plan je bil v letu 2021 
v celoti realiziran, pri tem pa smo 
dosegli tudi dobre uvrstitve. Največ 
uspeha smo imeli na državnem tek-

movanju vetera-
nov, kjer smo ob 
ekipnem prvem 
mestu tudi posa-
mezno osvojili že 
trinajsto medaljo 
na teh državnih 
prvenstvih, tokrat 
bronastega leska. 
Dobre rezultate 
smo dosegli tudi 
na regijskem pr-
venstvu in držav-
nem prvenstvu s 
pištolo na 25 m. V 
II. državni ligi – se-
verovzhodna regi-

ja – zračna pištola smo bili zmagoval-
ci lige, prav tako smo dosegli zmago 
v posamezni konkurenci. Na regijskih 
prvenstvih in v regijskih ligah smo 
osvojili osem ekipnih pokalov, posa-
mezniki pa so osvojili 9 medalj.

S pogledom v leto 2021 lahko pov-
zamemo, da smo ga kljub mnogim 

nevšečnostim in omejitvam uspešno 
prebrodili. Treningi in tekmovanja so 
na moderno opremljenem strelišču z 
elektronskimi tarčami v Svečini pote-
kali po planu, močno pa smo pogre-
šali tisto drugo plat, in sicer druženje 
članstva. 

Poziv začetnikom, da se nam pridruži-
jo, je dal nekaj uspeha, po sproščanju 
razmer pa pričakujemo tudi mlajše 
nadobudneže, saj jih je v lanski kri-
tični sezoni kar nekaj odšlo. Novim 
članom bomo nudili vso strokovno 
pomoč licenciranih trenerjev, na raz-
polago pa nudimo tudi zračne puške 
in pištole. 

Kot društvo, ki deluje v javnem inte-
resu na področju športa, smo upravi-
čeni tudi do 1 % dela dohodnine, ki bi 
sicer šel v državni proračun. Dragi ob-
čani, prosimo vas, da si vzamete čas 
in na e-Davkih namenite svoj delež 
Strelskemu društvu Svečina z davčno 
številko 10791361. 

Strelsko društvo Svečina kljub strogim 
omejitvam uspešno realiziralo plan dela

Po letu 2020, ki je bilo zaradi razglašene  
epidemije prav posebno in nepričakovano, 
smo upali na izboljšanje razmer v letu 2021.

Peter Golob

Treningi in tekmovanja so na moderno 
opremljenem strelišču z elektronskimi 

tarčami v Svečini potekali po planu.



J. R.

DU Zg. Kungota

V leto 2022 člani in članice DU Zg. 
Kungota vstopamo z veliko optimiz-
ma, saj epidemija očitno popušča, 
tako da se vračamo v normalno 
življenje z več druženji. V Hiši vseh 
generacij se ob sredah ponovno ši-
rijo prijetne vonjave, ko ga. Jožica 
pripravlja okusna kosila. Skupina 
kegljačev pričenja s pripravami za 
ligaška tekmovanja v novi sezoni. 
Naši člani in članice so se že vrni-
li z dopustovanja v Izoli, kjer so 
se kopali v bazenih hotela Delfin. 
Šestdnevnega letovanja se je ude-
ležilo 20 članov. 

V lanskem letu nam je uspelo zgra-
diti nadstrešek za naš novi avto, 
namenjen brezplačnemu prevozu 
članov in vseh starejših občanov, ki 
so vključeni v program Starejši za 

starejše. Prevozi se 
izvajajo na območju 
Občine Kungota. 

Ponovno vabimo vse 
občane, stare 69 in 
več, da se vključijo 
v ta program, saj je 
brezplačen in brez 
obveznosti. Nikoli na-
mreč ne vemo, kdaj 
bomo potrebovali pomoč ali prevoz 
do zdravnika ali trgovine, zato pokli-
čite našo vodjo programa ga. Franjo 
(tel. 031 297 402). Konec marca bo 
za koordinatorje programa izveden 
seminar v Izoli.

Vabimo vse upokojence, da se nam 
pridružite. Za vas smo na voljo vsak 
torek od 9. do 12. ure v prostorih na  

Plintovcu 46. Vabljeni tudi vsi, ki še 
niste plačali članarine za leto 2022. 
Članarina je že več let nespremenje-
na in znaša 8 evrov.

Aprila bomo imeli občni zbor društva. 
Točen datum vam bodo sporočili 
naši poverjeniki, ki bodo zbirali tudi 
prijave za udeležbo. Maja pa načrtu-
jemo društveni izlet. 

V današnjih časih, ko vse po-
teka zelo hitro, so novice, kot 
je ta, prava redkost. V lanskem 
septembru je potekala zlata 
poroka Ane in Srečka Marksl. 
Poročni obred je opravil podžu-
pan Rudi Matjašič, za glasbo 
pa je poskrbel Šank kvintet iz 
Sp. Kungote. V imenu Občine 
Kungota in županje Tamare 
Šnofl zlatoporočencema iskre-
no čestitamo.  

Zlata poroka

V Zgornji in Spodnji Kungoti 
so v nedeljo, 6. marca, ob-
hajali god farne zavetnice 
sv. Kunigunde in se zahva-
lili za 200 let samostojne 
župnije. Na praznik so se 
pripravljali s tridnevnico, 
pri kateri so župljane nago-
vorili ob domačem župniku 
Cirilu Kocbeku še Jure Sojč 
in generalni vikar Janez 
Lesnika. Na prvi četrtek, tj. 
na god zavetnice, sta bili v 
obeh župnijah molitvena 
ura in sv. maša. Na prvi 
petek so se zbrali molivci 

za duhovne poklice ob kri-
ževem potu, molitveni uri in 
sv. maši. Po njej so se za-
držali še v župnišču na dru-
ženju in pogovoru. V sobo-
to so bili povabljeni mladi. 
Nedelja je bila še posebej 
slovesna. V polni cerkvi, 
kar je zdaj že redkost, so 
obhajali zahvalno mašo, ki 
jo je spremljal zbor pod vod-
stvom Ane Dračina. V cerkvi 
so letos spet razstavljene 
pasijonske jaslice, delo jas-
ličarja in rezbarja Dušana 
Knehtla. Bogu hvala. 

Obmo~no združenje veteranov vojne za Slovenijo ob~in Kungota, Pe-
snica in Šentilj pripravlja zbornik o dogodkih pred in med osamosvojitveno 
vojno za Slovenijo. Prebivalce vseh treh občin prosimo, da nam odstopijo 
skenirane slike in dokumente, ki so nastali v tistem obdobju. Prosimo, poš-
ljite jih na naslov: mahervladimir1@gmail.com ali srecko.cehnar@gmail.
com. Prav tako so dobrodošla pričevanja o dogodkih iz tega obdobja, ki bi 
jih vključili v naš zbornik. Prosimo, pokličite g. Vladimirja Maherja (031 330 
966) ali g. Srečka Cehnarja (040 815 311).

Praznovanje kungoške nedelje

Priprava zbornika

Anica Horvat  

Življenje v kraju

O
B

Č
IN

SK
I G

LA
S

19



20

O
B

Č
IN

SK
I G

LA
S

Življenje v kraju

V projektu sodelujeta Sternschule De-
utschlandsberg iz Avstrije, ki je šola 
koordinatorica, in partnerska šola – 
OŠ Kungota. Druge tridnevne aktiv-
nosti učenja, poučevanja in usposa-
bljanja se je udeležilo 6 učencev in 2 
učitelja spremljevalca iz Sternschule, 
iz OŠ Kungota pa 7 učenk osmih ra-
zredov in 3 učiteljice.
 
Prvi dan smo se odpravili v Jurij, kjer 
nam je učiteljica Karin Blas Hameršak 
predstavila kraj. Gospod Matej Vračko 
je učence popeljal skozi novo vinsko 
klet in prostore objekta Vina Vračko 
ter jih pogostil z domačim grozdnim 
sokom, za kar se mu iskreno zahvalju-
jemo. Pot nas je nato vodila v Spodnjo 
Kungoto, kjer so si učenci obeh šol pod 
vodstvom učiteljice Karin Blas Hamer-
šak ogledali kraj. Učenci so na terenu 
fotografirali in snemali. Po kosilu v 
Arzenškovem hramu smo se odpravili 
nazaj v šolo, kjer so učenci fotografije, 
posnete na terenu, uporabili za pro-
mocijski video posnetek v delavnicah, 
ki sta jih vodila učiteljica Saša Fišer in 
učitelj David Satler. Drugi dan smo pri-
čeli z delom na promocijskem videu. 

Posneto slikovno in video gradivo so v 
okviru delavnic s programom za izde-
lavo video posnetkov pričeli montirati 
v promocijski video. Po prvem delu de-
lavnic smo se odpravili v Svečino, kjer 
smo si pod vodstvom učiteljice Karin 
Blas Hameršak ogledali Svečino in se 
nato podali še na ogled razstave v sve-
činskem gradu, skozi katero nas je vo-
dila gospa Mara Radmilovič. Po kosilu 
v gostišču Vino in turizem Valdhuber v 

Svečini smo se odpravili nazaj v šolo, 
kjer so učenci fotografije, posnete na 
terenu, uporabili za promocijski video 
posnetek v delavnicah. 

Tretji dan so učenci obeh šol nadalje-
vali z delom s programom za ustvar-
janje video posnetkov. Dopoldan so si 
pod vodstvom gospe Mare Radmilovič 
ogledali Vinogradniški muzej na Keb-

lu, na Vinotoču Pliberšek v Svečini jim 
je gospod Franc predstavil umetnost 
rezbarjenja in kiparjenja iz lesa ter 
vsakemu podaril unikatno figuro Vi-
harnika. Učenci so neizmerno uživali v 
rezbarskih delavnicah, za kar se gos-
podu Francu iskreno zahvaljujemo. Po 
delavnicah smo na Vinotoču Pliberšek 
imeli toplo domačo malico. Polni no-
vih doživetij in znanj smo se odpravili 
nazaj v šolo, kjer so učenci nadaljeva-
li z delom v delavnicah s programom 
za ustvarjanje video posnetkov. Na 
terenu je za prevajanje v nemščino 
ves čas skrbela učiteljica Karin Blas 
Hameršak. Učitelji spremljevalci smo 
zadovoljni opazovali, kako so učenci 
obeh šol iz dneva v dan postajali bolj 

domači tako v angleškem kot tudi v 
nemškem jeziku. Učenci so tako poleg 
znanja tujih jezikov razvijali tudi soci-
alne spretnosti in osvajali nova znanja 
pri delu z IKT-tehnologijo. 

Maja 2022 se bo projekt nadaljeval 
na avstrijski šoli Sternschule Deut-
schlandsberg, kjer bomo še nadgraje-
vali promocijski video posnetek. 

Projekt Erasmus+, 
Promote your Neighbour
Na OŠ Kungota je od 7. do 9. 10. 2021 poteka-
la v sklopu projekta Erasmus+ druga tridnevna 
aktivnost učenja, poučevanja in usposabljanja z 
naslovom Promote Your Neighbour. 

Učenci so neizmerno uživali v rezbarskih 
delavnicah, za kar se gospodu  

Francu iskreno zahvaljujemo.



Tjaša Špindler

 SPVCP, Stojan Privšek

Govori se, da so v petek, 25. 2. 2022, po OŠ Kungota 
hodili najrazličnejši zamaskiranci. Brez skrbi, šlo je 
za naše učence, ki so se našemili. Po končanem po-
uku so se prelevili v Pike Nogavičke, nindže, mačke, 
miške, klovne (tudi take pošteno strašljive), manjkal 
pa ni niti mali kurent, ki je z zvonci preganjal zimo. 
Priredili smo šolsko pustovanje in na predpočitniški 
petek rajali v šolski telovadnici. Plesali smo, se po-
kazali zaposlenim v šoli, se pomerili v športnih igrah 
in na koncu izvedli še nekaj skokov s pomočjo male 
prožne ponjave, najbolj gibčne in pogumne maske pa 
so nas navduševale s pravimi akrobacijami v zraku. 

V sklopu priprav osnovnošolskih ot-
rok na kolesarski izpit je Svet za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu 
(SPVCP) Občine Kungota skladno s 
programom dela za leto 2022 sprejel 
sklep, da vsem učencem OŠ Zgornja 
Kungota, Spodnja Kungota in Svečina 
– kandidatom za kolesarski izpit – po-
deli kolesarsko čelado z namenom, 
da jo pri vožnji s kolesom redno upora-

bljajo. Čelade je otrokom razdelila žu-
panja Tamara ŠNOFL in člani SPVCP.     
              
SPVCP Občine Kungota želi opozoriti 
na problem kolesarjenja in spodbuditi 
varnejšo vožnjo s kolesom. Da se bodo 
s kolesom varno vozili tudi otroci, 
veljajo zanje �e posebna pravila:

• Kolo sme samostojno v prometu 
na cesti voziti otrok, star najmanj 
osem let, ki ima pri sebi veljavno 
kolesarsko izkaznico, in oseba, ki 
je starejša od 14 let.

• Za vožnjo kolesa se otroci uspo-
sobijo ter opravijo kolesarski izpit 
in dobijo kolesarsko izkaznico v 
osnovni šoli, ki jo obiskujejo.

• Otrok do 14. leta, ki nima opra-
vljenega kolesarskega izpita, 
sme voziti kolo v cestnem pro-
metu le v spremstvu polnoletne 
osebe, ki lahko ob upoštevanju 
prometnih razmer spremlja naj-
več dva otroka.

• Otrok do 6. leta sme voziti kolo 
le na pešpoti ali v območju za 
pešce, v spremstvu polnoletne 
osebe pa tudi v območju umirje-
nega prometa.

• Kolesar, mlajši od 18 let, mora med 
vožnjo nositi na glavi pripeto ate-
stirano zaščitno čelado, enako pa 
velja tudi za osebo, ki se na kolesu 
vozi kot potnik. (34. člen  ZPrCP)

Da bo kolesarska čelada dosegla svoj 
namen in uporabnost, pa je v prvi 
vrsti odvisno od staršev. 

Pust, nasmejanih ust

Bistro glavo varuje čelada
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Potovanje, ki še leta 2019 ne bi bilo 
nič posebnega, danes doživljam pov-
sem drugače. Poskušajmo se za tre-

nutek postaviti v vlogo teh najstnikov. 
Ko so bili stari 10 let, se je zanje svet 
dobesedno ustavil. Šola, druženje in 

Kar nekaj naših članov se nostalgično 
spominja, kako so ga udarniško po-
magali graditi. Bili so mladi, polni nav-
dušenja in energije, nič ni bilo težko. 
Takrat si seveda niso mislili, da bodo 
nekoč kot upokojenci s prijatelji v tem 
domu preživeli številne prijetne urice, 
imeli sedež društva upokojencev, se 

družili na pustovanjih, praznovanjih 8. 
marca, piknikih, martinovanjih, roko-
delskih delavnicah in razstavah, pa ob 
kegljanju na vrvici  in ne nazadnje na 
vsakoletnem občnem zboru društva. 
Tako kot so minila mlada leta, so mi-
nila tudi leta našega Vaškega doma 
Sp. Kungota.
                    
Letošnji občni zbor in počastitev žena 
za 8. marec smo organizirali in s po-
močjo občine speljali v občinski dvo-
rani v Zg. Kungoti. Udeležba je bila 
izjemna, zbora se je udeležilo 100 
članov od 201. Dvoletna pandemija 
in z njo povezane omejitve so tudi nas 
prizadele. Izgubili smo častno članico 
in dolgoletno predsednico društva 
gospo Ido Ribič. Glede izpolnitve 
zastavljenega plana dela pa smo bili 
kar uspešni. Realizirali smo približno 
80 %,  in sicer občni zbor, praznova-
nje dneva žena, tri pohode po bližnji 
okolici, kostanjev piknik, rokodelsko 
razstavo v okviru festivala Klopotec in 
Klopotčev turnir v kegljanju na vrvici 
ter najpomembneje organizirali in 

speljali smo štiri izlete. Zaradi epide-
mije so odpadli pustovanje, veliki pi-
knik, martinovanje in silvestrovanje. 
Tudi letos načrtujemo druženje na pi-
knikih, prireditvah (festival Klopotec), 
martinovanje, pohode in štiri izlete. 
Obiskati želimo dolenjske gradove 
Bogenšperk, Rajhenburk in Ajdovsko 
jamo, Zgornjo Savinjsko dolino – Mat-
kov kot, Prekmurje do Balatona na 
Madžarskem. Najbolj vprašljiv (pred-
vsem zaradi stroškov in oddaljenosti) 
je izlet v Orlovo gnezdo na avstrijsko- 
nemški meji (v rezervi je izlet v nezna-
no). Ostale dejavnosti društva so že 
skoraj tradicionalne: festival Klopotec 
s kegljaškim turnirjem in rokodelsko 
razstavo (najverjetneje v prostorih 
PGD Sp. Kungota), kostanjev piknik in 
redna druženja po sekcijah.

Vse člane vabim, da se v okviru svojih 
zdravstvenih zmožnosti aktivno vklju-
čijo v sekcije, saj so zabava, gibanje 
in druženje z vrstniki najboljše zdravi-
lo. V okviru društva delujejo naslednje 
sekcije: športna, vodi jo Branko Pur-
hart, rokodelska, vodi jo Nada Bukov-
nik, pohodniška, vodi jo Jože Švinger, 
in pevski kvartet "Rožmarin". Vse upo-
kojence iz Sp. Kungote in okolice, ki 
še niso nikjer člani, pa iskreno vabim, 
da se nam pridružijo. 

Tragedija življenja je v 
umiranju tega, kar je v 
človeku, medtem ko živi

Adijo, Vaški dom Spodnja Kungota!

V času od 20. 3. do 27. 3. 2022 je 9 učencev 
OŠ Kungota (v poprečju starih 13 let) v sprem-
stvu štirih učiteljev v okviru projekta Erasmus+ 
Integra potovalo na sever Evrope, v Estonijo.

Kdor se vozi na relaciji Sp. Kungota–Zg. Kungota,
je lahko pri nogometnem igrišču opazil, da 
Vaškega doma Sp. Kungota ni več.

Zdenka Keuc 

Predsednik DU Spodnja Kungota Stanislav Bukovnik



prijatelji so se preselili v virtualni svet, 
ki je s tem postal njihov edini realni 
svet. Pametni telefoni so postali edi-
ni zanesljivi prijatelji, vedno pri roki, 
vedno pripravljeni za igro hitrih pr-
stov. Poslušali in verjeli so, da je skrb 
za drugega izražena skozi prepoved 
zbiranja, obiskovanja in druženja. 
Njihova žrtev pa je potrebna, da oh-
ranimo družbo in življenje v njej, po-
magamo bolnišnicam in vsem, ki so 
ranljivejši. V veliki večini so sodelovali 
– tudi tam, kjer internetnega signala 
še danes ni, tudi tisti, ki doma nimajo 
prave podpore in katerih družine so 
razpadle. 

Pri starosti 10 let in pol so začeli nosi-
ti maske in živeti v mehurčkih. Sooče-
ni so bili s popolno odsotnostjo kultur-
nih in športnih prireditev, plavalnih in 
smučarskih šol, popolno odsotnostjo 
vseh šol v naravi, ponovno prepoved-
jo gibanja in ponovnim šolanjem na 
daljavo. Njihove nekoliko starejše vr-
stnike, ki so javno protestirali, ker želi-
jo nazaj v šolo, predajo sodišču. Strah 
in zmeda sta bila v teh mladih dušah 
samo še večja. In spet smo jim odrasli 
pridigali o potrpežljivosti, vztrajnosti, 
razumevanju, odgovornosti, ki jo nosi-
jo, ter medsebojni solidarnosti, sočut-
ju in ljubezni.

Ko so bili stari 11 let, smo jih tolažili, 
da bo potrebno preživeti še tretji in 
četrti val. Enkrat bo boljše, zagotovo. 
Vstopnica, da so lahko v šoli, je bilo 
cepljenje, prebolevnost ali testiranje 
vsakih nekaj dni. Če na to niso prista-
li, je ostalo samo še šolanje na dalja-
vo. 3. 1. 2022 so bili vsi v šoli, se te-
stirali, odhajali v karantene, preživeli 
hibridni pouk, se prilagajali tedensko 
spreminjajočim se ukrepom in se soo-

čali z delitvijo družbe. Noben ukrep jih 
ni zaobšel in nihče ni upošteval njiho-
vih mnenj. Nismo jih slišali, ker smo 
vedno vedeli, kaj je zanje najboljše. 
Videli smo, kako usiha njihova moti-
vacija, kako narašča nasilje med nji-
mi, kako težko se je pobrati in se spet 
»igrati« šolo, ki naj bi bila normalna v 
razmerah, ko ni nič normalno. Vse, 
česar so se veselili, se je premikalo v 
neko nedorečeno prihodnost. 

11 let in pol. Drug za drugim so zbole-
vali za covidom-19, tudi polno ceplje-
ni. Odrasli smo pokali po šivih, oni so 
še vedno verjeli, da je potrebno le še 
malo potrpeti. Saj bo minilo. Še vedno 
jim nismo dovolili druženja, še vedno 
so imeli maske, še vedno so živeli v 
šolskih mehurčkih in upali, da bo nas-

lednji teden boljše. Poslušali so, kako 
morajo biti hvaležni za vse, kar je 
dobro, kako naj se usmerijo v pozitiv-
no in vzpodbudno. Protokoli krasnega 
novega sveta so pridigali o solidar-
nosti in ambicioznosti, zahtevali pa 
izolirano individualnost. Opijali smo 
se z uspehi naših športnikov in se 
vedno pogosteje spotikali ob digitalno 
odvisnost in odsotnost empatije ter 
brezciljnost teh (skoraj) 12-letnikov. 

Soočili smo se z vedno večjimi teža-
vami v njihovem duševnem zdravju in 
ponavljajočo se mantro, da so mladi 
vedno ogledalo naše družbe. 

12 let. Covid-19 se navidezno izteka. 
Gremo na ogled prve predstave po 
dveh letih izolacije. Predstave, ki so 
jo pripravili tisti, ki so leto pred tem 
demonstrirali, da hočejo nazaj v šolo. 
Navduši nas njihova energija, igral-
ska, plesna in glasbena odličnost. Ni 
še prepozno. Vsi so to začutili. Upa-
nje in želja, da naša življenja dobijo 
barve, vonj in okus svobode, igrivosti, 
norčavosti in razvoja, sta vzklila. Pa 
je usekalo znova – napad Rusije na 
Ukrajino. In spet smo odrasli staknili 
glave in rekli – zdaj ni pametno hoditi 
naokoli. Ni varno. Izzivamo. Počakaj-
mo. Naredimo si zaloge. Cene rastejo.
Oni pa imajo 12 let in so spet zaprti. 
Prestrašeni. Se bodo odrasli okoli njih 

Pri starosti 10 let in pol so začeli nositi 
maske in živeti v mehurčkih. Soočeni so bili 

s popolno odsotnostjo kulturnih in športnih prired-
itev, plavalnih in smučarskih šol, popolno odsotnos-
tjo vseh šol v naravi, ponovno prepovedjo  
gibanja in ponovnim šolanjem na daljavo.
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vendarle dogovorili za kaj boljšega, 
kot je vojna? Okužbe s SARS-CoV-2 
spet rastejo. Bo tega sploh kdaj ko-
nec? Bo njihovo življenje eno samo 
skrivanje in čakanje na boljše čase? 
Ne. 

Pozvali so svoje sošolce, da za zače-
tek pomagajo vrstnikom v Ukrajini. Na 
šoli, kjer ima 60 % učencev subven-
cionirano prehrano, so v treh dneh 
uspeli zbrati za poln kombi pomoči 
(hrana, prva pomoč, pripomočki za 
osebno higieno). 

In v nedeljo, 20. marca, so odšli na 
Erasmus+ izmenjavo v Estonijo. Ker 
hočejo živeti in ne le preživeti. Niso 
lastnina, ki jo bodo odrasli premika-
li glede na svoje ozke gospodarske 
interese. So Življenje. Hvaležni so za 
ljubezen staršev, vendar imajo svoje 

misli in svoje duše. Ne vedo, kaj bo 
prinesel jutrišnji dan, vendar dokler 
jutrišnji dan še je, ga bodo pričakali 
z veseljem in radostjo odkrivanja, raz-
iskovanja in dvoma v odločitve, ki jih 

sprejemamo odrasli. Potujejo v šolo v 
Häädemeeste, kjer se bodo z vrstniki 
iz Estonije, Litve in Latvije učili, kako 
tehnologijo uporabiti za kaj boljšega, 
kot je vojna. Teden dni bodo preživeli 
s tistimi, ki jih je morda še bolj strah 
vsega, kar se trenutno dogaja. Dovolj 

časa so bili le opazovalci in izvrševalci 
odlokov. Tako ne gre več. 

Jutri bodo stari 13 let. Njihova mla-
dost se dogaja v viharnih časih, ki 

zahtevajo odločanje, ukrepanje, ak-
tivno vlogo, tveganje in ne samo sled-
nje navodilom. Zato sem iskreno hva-
ležna vsem staršem, ki so jih zmogli 
podpreti. Vsem, ki verjamejo vanje. 
Vsem, ki razumejo, da je šola življenje 
in življenje šola. 

Drage sokrajanke, dragi sokrajani, v tokratnem prispevku bi se 
želel dotakniti dveh tematik, in sicer mariborske obvoznice z 
novim prometnim znakom ter varnega prevoza oseb.

Kot ste verjetno opazili, so na mariborski obvoznici (ne 
na avtocestni obvoznici) postavljeni novi prometni znaki, 
ki določajo vrsto ceste. Ta obvoznica je bila deležna že 
druge večje spremembe. Prva je bila, ko je bila obvoznica 
izvzeta iz vinjetnega cestninjenja, kar pomeni, da jo lah-
ko vsa motorna vozila, ki sicer zapadejo v vinjetni ce-
stninski sistem, uporabljajo brez plačevanja cestnine. 
Seveda pa to ne velja za motorna vozila, ki spadajo v sis-
tem DarsGo cestninjenja. Druga sprememba pa je bila 
izvedena pred kratkim, ko so bili nameščeni novi, spre-
menjeni prometni znaki. Do te spremembe je bila ta ob-
voznica označena s prometnimi znaki  »Hitra cesta«, 
po novem pa s prometnimi znaki  »Cesta, dolo~ena 
za motorna vozila«. S tem je bila obvoznica prekvalifici-
rana v nižjo kategorijo ceste. Pozor! Sprememba je 
predvsem v najvi{ji dovoljeni hitrosti, ki je sedaj zni-
žana s 110 km/h na 90 km/h, seveda, če s prometni-
mi znaki ni sekcijsko določeno drugače.

Varno v prometu

Nov prometni znak na 
mariborski obvoznici

In v nedeljo, 20. marca, so odšli na  
Erasmus+ izmenjavo v Estonijo. Ker hočejo 

živeti in ne le preživeti. Niso lastnina, ki jo bodo 
odrasli premikali glede na svoje ozke  
gospodarske interese. So Življenje.



Kljub temu da vsi te zadeve poznamo, 
analize kažejo, da se vozniki in potniki 
v osebnih vozilih premalo zavedamo 
nevarnosti, ki nam grozi tudi v prime-
ru lažje prometne nesreče. Govorimo 
torej o pravilnih ravnanjih: sedenju, 
pripenjanju, prevozu otrok, nastavitvi 

naslonjal za glavo in prevozu prtljage. 
Izpostavil bi najbolj pereče zadeve, in 
sicer sta za varno potekanje prometa 
ključna dva vidika:

• storiti moramo vse, da do prometne 
nesreče ne pride (dobro poznavanje 

in dosledno upoštevanje vseh pravil 
varne vožnje);  

•če že pride do prometne nesreče, da 
so posledice čim manjše (pravilno pri-
penjanje, pravilna nastavitev naslonjal 
za glavo, pravilen prevoz prtljage itd.). 

Varen prevoz oseb v osebnem avtomobilu

Pri trčenju osebe, ki z varnostnim pasom niso pripete (pove-
zane z vozilom), dobesedno poletijo po vozilu s takšno hit-
rostjo, s kakršno se je vozilo premikalo pred trčenjem. Že pri 
nižjih hitrostih, ki so običajne za vožnjo v naselju, ob trčenju 
takšne osebe zadenejo ob notranje dele vozila s silo, ki pre-
sega desetkratnik njihove teže/mase. 

1  ^e smo pravilno pripeti, nas ob morebitnem trčenju 
varnostni pas zadrži na sedežu in prepreči, da bi zadeli 
s telesom ob volan, armaturno ploščo ali bi nas celo 
vrglo iz vozila. 

2  ^e kot voznik nismo pripeti, lahko pri trčenju utrpimo 
smrtno nevarne poškodbe. Pri čelnem trčenju silovito 

Kaj se zgodi v primeru trka, če nismo pripeti?

poletimo proti vetrobranskemu steklu, lahko pa močno 
poškodujemo tudi druge potnike v vozilu. 

3  ^e smo pravilno pripeti, je pa nepripet potnik za nami, 
ta ogroža tako sebe kot nas in tudi vse druge potnike v 
vozilu. Med trčenjem in pri prevračanju lahko poleti po 
vozilu in nas resno poškoduje ali celo ubije, prav tako 
tudi druge potnike, lahko pa celo pade iz vozila.

4  Če je nosečnica pravilno pripeta (spodnji del varnostne-
ga pasu mora potekati pod trebušnim delom), pomeni, 
da sta otrok in bodoča mamica zelo dobro zavarovana 
pred poškodbami.

Življenje v kraju
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Naslonjalo za glavo je prav tako pomemben element 
pasivne varnosti. Že dolga leta so naslonjala obvezna 
oprema vseh sedežev v osebnem avtomobilu. Lahko jih 
nastavljamo po višini, v večini primerov imajo tudi vgraje-
ne posebne mehanizme, ki ob trčenju varujejo potnikovo 
glavo, ko ta potuje nazaj. Težava je pri starejših osebnih 

avtomobilih, kjer naslonjal za glavo sploh ni ali pa se ne 
dajo izvleči dovolj visoko. (Predelava sedeža se lahko izve-
de v avtotapetništvu oz. drugi ustrezni servisni delavnici.) 

• Največjo zaščito daje naslonjalo za glavo, kadar je zgor-
nji rob naslonjala poravnan s temenom glave 3 , 4 . 

• Vsak potnik si mora pred vožnjo prilagoditi 
naslonjalo za glavo glede na svojo velikost. 

• Razdalja med naslonjalom in glavo naj bo čim manjša.

Nastavitev »vzglavnikov«

Raziskave kažejo, da ima le pribl. 50 
% voznikov in potnikov na sprednjih 
sedežih pravilno nastavljena naslo-
njala za glavo, potniki na zadnjih se-
dežih pa le nekje 10 %, torej skoraj 
nobeden. Ti podatki so zastrašujoči, 
saj je lahko napačna/prenizka na-
stavitev naslonjala za glavo 3  
vzrok, da ob trčenju (tudi pri niž-
jih hitrostih) nastanejo hude poškod-

be vratnih vretenc in s tem trajne 
posledice oz. celo invalidnost.

Zgornji rob naslonjala za glavo 
nikoli ne sme biti nastavljen niž-
je od vi{ine o~i. Že pri sunkovitem 
zaviranju lahko zaradi prenizko 
nastavljenega »vzglavnika« pride ob 
povratnem nihaju glave do poškodb 
vratnih vretenc. 

In za konec: Nepripeti potniki ne 
ogrožajo le sebe, temveč tudi druge 
potnike v vozilu. Zato odpeljimo šele, 
ko so VSI potniki v vozilu pravilno 
pripeti in imajo pravilno nastavlje-
na naslonjala za glavo. Ne pozabi-
mo, da smo kot voznik odgovorni za 
lastno varnost in za varnost vseh po-
tnikov v vozilu.

Želim vam veliko prijetnih in varno prevoženih kilometrov. 
Peter Breznik

Varnostni pas je pomemben element 
pasivne varnosti. Z varnostnim pa-
som morajo biti pripete vse osebe 
v vozilu, razen tistih, ki imajo zdra-
vstveno spričevalo, ki dokazuje, da 
pasu zaradi zdravstvenih razlogov ne 
morejo uporabljati. Prav tako morajo 
biti v vozilu ustrezno zavarovani tudi 
vsi hišni ljubljenčki (psi, mačke …), in 
sicer morajo biti pripeti s posebnim 
varnostnim pasom oz. nameščeni v 
potovalne kletke.

Naloga varnostnih pasov je, da nas 
ob sunkovitem zaviranju ali pri tr~e-
nju zadržijo na sedežu in nas tako 
obvarujejo pred hudimi po{kodbami. 

Varnostni pas si namesti-
mo pred začetkom vsake 
vožnje tako, da:  

• poteka tesno ob telesu. Zaradi 
zračnosti med telesom in pasom je 
priporočljivo odložiti debelejša ob-
lačila, kot so jakne, plašči ipd. Če 
pas poteka ohlapno, nas v primeru 
prometne nesreče ne bo zadržal 
pravočasno. V novejših avtomobi-
lih so varnostni pasovi opremljeni z 
zategovalniki, ki nekoliko zmanjša-
jo zračnost med pasom in telesom. 
Če teh zategovalnikov in morebiti 
tudi varnostnih zračnih blazin ni, ob 
čelnem trčenju obstaja velika nevar-
nost hudih poškodb prsnega koša 
in glave. Ko namreč telo pri gibanju 
naprej stiska zrak iz oblačil, prične 

varnostni pas prepozno zadrževati 
telo, ki je že preblizu armaturne ploš-
če. Voznik običajno z vso silo z glavo 
udari v volan, potnik ob njem pa v ar-
maturno ploščo ali pa nas poškoduje 
sprožena varnostna blazina; 

• ni zavit. Na telo mora nalegati plosko; 

• poteka zgornji del pasu preko 
ramena in ne preblizu vratu. 
Glede na telesno višino nastavimo 
zgornjo pritrdilno točko pasu; 

• poteka spodnji del pasu pod 
trebuhom in preko medenice; 

• vstavimo sponko v zaklep, da sli-
šno zaskoči. Nato vselej povlečemo 
za zgornji del pasu tako, da celotni 
pas zategnemo.

Pravilno pripenjanje
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