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Občina Kungota je v sklopu projekta Pametnih vasi – Smart 
Villages (Alpine Space) izbrana med 3 pilotna območja Slo-
venije. Aktivnosti se izvajajo pod okriljem Laboratorija za 
telekomunikacije, Fakultete za elektrotehnika, Univerza v 
Ljubljani (LTFE). Koordinator LTFE na območju Občine Kun-
gota je Zavod za inovativnost in podjetništvo Maribor (ZIP). 
Iz krovnega projekta se razvija v več povezanih projektov: 
Liverur, Erudite, CarpeDigem in Digital Region, katerih na-
men je identificirati dejansko stanje in omogočiti ter vzpo-
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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.

Pred nami je najbolj vesel mesec v 
letu, veseli december! To je čas, ki 
ga preživimo v krogu svojih najdraž-
jih, polni želja in idej za prihodnost. 
Za nami je izzivov polno leto, pred-
vsem pa sem zadovoljna, da nam je 
uspelo to, kar so številni ocenjevali 

kot nemogoče. Občina Kungota vsto-
pa v leto 2020 z zdravimi finančnimi 
temelji, ki bodo omogočali normalen 
in učinkovit razvoj v prihodnje. Leto 
2020 bo šele moje prvo leto, v kate-
rem bomo lahko pričeli s konkretnimi 
projekti, ki bodo neposredno vplivali 
na dvig kvalitete življenja po celotni 
občini. O tistih, ki smo jih že izvedli v 
letošnjem letu, bomo obširneje pisali 
v naslednji številki. 

Velika zahvala gre tudi vam, ki ste 
bili strpni in ste razumeli situacijo, v 

kateri smo se kot občina nahajali ob 
prevzemu moje funkcije. Verjamem, 
da marsikdo od vas ne vidi velike-
ga dela, ki smo ga opravili, a je fi-
nančna stabilnost občine ključna za 
dosego ciljev, ki sem si jih zadala s 
svojo ekipo. 

A preidimo v praznično vzdušje. 
Najprej se bomo skupaj poveselili 
na že tradicionalni prireditvi Vese-
li december, ki se bo odvijala v Zg. 
Kungoti. Seveda bo tako kot vedno 
dobro poskrbljeno za glasbo in go-
stinsko ponudbo ter za varnost vseh 
obiskovalcev, za kar se iskreno zah-
valjujem PGD Zg. Kungota in PGD 
Sp. Kungota. Prav tako se zahvalju-
jem g. Jožetu Krajncu za sodelova-
nje pri tem projektu. S številnimi pri-
reditvami vse do božiča bo Kungota 
zagotovo zažarela ne samo v soju 

tisoč luči, ampak tudi nasmejanih in 
veselih obrazov. 

V prihajajočih dneh vam želim vese-
le božično-novoletne praznike, polne 
miru, osebne sreče, zadovoljstva in 
kovanja novih idej in izzivov za pri-
hajajoče leto. Smo občina velikih 
potencialov in če bo volja mlajših in 
starejših generacij v duhu medge-
neracijskega povezovanja pozitivno 
naravnana, je pred nami zagotovo še 
lepše leto, kot je bilo to, ki se izteka. 
Naj vam ne zmanjka poguma in želja, 
ki bodo zarisale nove ideje in cilje za 
našo Občino Kungoto. 

Vse dobro vam želim in z lepimi želja-
mi srečno 2020!

Spoštovane občanke 
in cenjeni občani!

Za nami je izzivov polno leto, predvsem  
pa sem zadovoljna, da nam je uspelo to, 
kar so številni ocenjevali kot nemogoče. 

Županja Tamara Šnofl
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Tehnološka prenova spletne strani je 
zajemala več aspektov, med katerimi 
smo se osredotočili predvsem na upo-
rabo sodobnih tehnologij. Informiranje 
občanov in posredovanje naših stori-
tev na splet je bilo osnovno vodilo, ki 
smo ga dosegli z naslednjimi tehnični-
mi funkcionalnostmi.

1.Elektronska oddaja vlog  
in obrazcev

Vsem zainteresiranim občanom smo 
želeli omogočiti možnost oddaje vlog 
preko spleta tudi v času izven uradnih 
ur občine. Odslej lahko 24 ur na dan 

in 7 dni v tednu odprete elektronski 
obrazec, izpolnite vlogo, jo podpišete 
s kvalificiranim digitalnim potrdilom, 
po potrebi plačate takso in vlogo ele-
ktronsko oddaste. 

2. e-Obveščanje  
občanov

Nova spletna stran vam omogoča 
prejemanje elektronskih obvestil in 
sporočil SMS. Na spletni strani lah-
ko izberete, katere kategorije obves-
til želite prejemati (novice, dogodki, 
razpisi, seje, časopisi, urgentna ob-
vestila itd.) in z vnosom e-poštnega 

naslova izvedete brezplačno naročilo 
na obveščanje.
 

3.e-Participacija  
občanov

Nova spletna stran omogoča oddajo 
predlogov in pobud občanov po ka-
tegorijah, pri čemer prejete predlo-
ge zbiramo in jih obdelujemo brez 
neposrednega odgovarjanja na pre-
jete predloge. V kolikor želite prejeti 
odgovor na svojo pobudo ali imate 
kakršno koli vprašanje za nas, smo 
za vas pripravili posebno kategori-
jo za postavljanje vprašanj, kjer se 
bomo trudili odgovoriti v čim krajšem 
času.

4. Delovanje na mobilnih  
napravah

Nova spletna stran je prilagojena de-
lovanju na mobilnih napravah, tako bo 
brskanje po spletni strani na vašem 
mobilniku ali tabličnem računalniku 
odslej prijaznejše in preprostejše. 

Prenova občinske spletne strani
Obveščamo vas, da je občina 
izvedla prenovo spletne strani. 
Najdete nas na spletni povezavi: 
www.kungota.si.

Foto: delovno srečanje skupine iz KS Šmarje, ekipe 
LTFE, ZIP v občini Kungota, kjer jih je sprejela tudi 
županja občine Kungota, ga. Tamara Šnofl. 
Avtor fotografije: Janja Viher

NOVI 
POSLOVNI/ 
DELOVNI ČAS 
OBČINE
Spoštovani občani!

Z oktobrom smo spremenili uradne 
ure. Za občane smo na razpolago:

8.00–12.00, 13.00–15.00

8.00–12.00, 13.00–17.00

8.00–12.00

  Ponedeljek:

  Sreda:

  Petek:

staviti podlage za izboljšanje povezovanja ponudbe in storitev 
podeželja, omogočiti razvoj podjetniških in socialnih inovacij in 
s tem ohranjanje ter krepitev delovnih mest v občini. V sklopu 
številnih aktivnosti želimo sprostiti potencial lokalnih akterjev, 
da svojo občino naredijo privlačnejšo za življenje in delo ter s 
tem krepiti širšo prepoznavnost. Zato bomo v prihodnjem ob-
dobju intenzivno vključevali različne interesne skupine z na-
menom učinkovitega prostora za inovacije in prenos idej za 
skupno odličnost in sobivanje v skupnosti. V sklopu projekta se 
izvaja tudi promocija območja v širšem slovenskem prostoru in 
širše v Evropi.

Vabljeni k aktivnemu sodelovanju v projektu Pametnih vasi. 
Kontakt za vse dodatne informacije: info@zipiie.eu.

Občinska uprava
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Kurilna sezona
Živimo v ruralnem okolju, obdani z nara-
vo, dokaj vstran od nasičenega mestnega 
okolja, na vasi, kjer bi naj bil zrak čistej-
ši in lažji. Pa je res? Kaj lahko kot posa-
mezniki naredimo, da bo kakovost zraka v 
naši občini v prihodnosti boljša?

Ukrepi za zmanjšanje problematike onesnaženosti 
zraka s trdnimi delci so nove in pravilno dimenzioni-
rane kurilne naprave, energetska učinkovitost stavb, 
pravilno kurjenje in izbira energenta, izvajanje redne-
ga nadzora nad prepovedjo kurjenja na prostem ter 
uporabo odpadkov v kurilnih napravah. K čistejšemu 
zraku pripomore tudi zmanjšanje cestnega prometa 
in spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Preko Eko sklada si lahko zagotovite subvencije in 
ugodne kredite za okolju prijazne naložbe na podro-
čju ogrevanja (kurilne naprave na lesno biomaso, 
solarni ogrevalni sistem, toplotna črpalka, sistemi 
za prezračevanje z vračanjem toplote ipd.). Več in-
formacij najdete na spletni strani Eko sklada.

Preko Eko sklada si lahko zagotovite 
subvencije in ugodne kredite za okolju 
prijazne naložbe na področju ogrevanja.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prome-
tu Občine Kungota se je v začetku leta prijavil 
na razpis Javne agencije za varnost prometa 
za namestitev prikazovalnikov hitrosti »Vi vozi-
te« 2019. Uspeli smo za 10 mesecev pridobiti 
prikazovalnik hitrosti »Vi vozite«, ki ga bomo po 
izteku najema tudi odkupili. Drugi prikazovalnik 
hitrosti je občina kupila in v prihodnosti načr-
tuje, če bo potrebno, še kakšnega dodatnega.

Prikazovalniki hitrosti opozarjajo voznike na 
primerno hitrost vožnje, hkrati pa shranjujejo 
in obdelujejo podatke o prometu, ki so vidni na 
spletnem portalu www.vi-vozite.si. Tako sistem 
predstavlja inovativno in učinkovito rešitev ter 
je pomembno orodje za analizo podatkov in na-
daljnje ukrepe za zmanjševanje hitrosti.

Umirjanje prometa
z novimi prikazovalnikom hitrosti

• na regionalni cesti Dolnja Počehova –      
   Zgornja Kungota v neposredni  
   bližini Mesarije Čas in

• na regionalni cesti iz smeri Plača  
   in Svečine ob vstopu v naselje  
   Zg. Kungota.

Prikazovalnik hitrosti  

»Vi vozite«  
opozarja voznike:
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Neurejenost ekoloških 
otokov in prostorov za 
smeti na pokopališčih

V naši občini je večni 
problem pravilno od-
laganje smeti. Za vse 

vrste odpadkov v občini obstajajo 
točno določena mesta. Na ekolo-
ških otokih se odlagata samo steklo 
in papir. Vsi ostali odpadki (mešani 
komunalni odpadki, embalaža in bi-
ološki odpadki) so del vsakega posa-
meznega gospodinjstva in si je zato 
potrebno zagotoviti odvoz odpadkov. 
Na pokopališčih so smetnjaki name-
njeni zgolj in le odlaganju zelenega 
obreza ter odpadkom, ki nastanejo 

na pokopališčih. Če še vedno ne 
veste, kam z odpadki, je vsem ob-
čanom na razpolago Zbirni center za 
odpadke (na desni strani ceste Zg. 
Kungota–Jurij), kamor lahko v času 
uradnih ur (zimski čas: vsako sre-
do 12.00. –16.00 in vsako soboto 
9.00–16.00) prinesete ali pripeljete 
odpadke, za katere v večini (če so 
sortirani), ni potrebno plačati. Cenik 
najdete na: www.kungota.si/obja-
va/214008. 

Zaradi neupoštevanja uradnih ur in 
kopičenja odpadkov pred vhodom 
zbirnega centra je prisoten inšpek-
cijski nadzor, ki kršitelje oglobi in 
ustrezno kaznuje. Na pomembnej-

ših mestih v občini, na avtobusnih 
postajah, pri šolah in vrtcih ter na 
igriščih so nameščeni koši, zato res 
ni potrebno, da smeti mečemo ob 
cesti in ob kolesarki. Tudi divja od-
lagališča so povsem nepotrebna, 
če je (tako kot v našem primeru) za 
odvoz dobro poskrbljeno. Predvsem 
pa bodimo do narave tako milostni, 
kot bi bili do sebe. Pospravljajmo za 
sabo, kupujmo izdelke za večkratno 
uporabo, zmanjšajmo uporabo pla-
stike ter poskrbimo za recikliranje 
in pravilno razvrščanje. Vsakogar, ki 
opazi kakršne koli nepravilnosti pri 
odlaganju smeti, vljudno naproša-
mo, da to nemudoma sporoči v taj-
ništvo občine.

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

Prispevke je zbrala Maja Kolmanič.

 
Zimska služba, zasnežene ceste in parkirišča

Območje občine je razdeljeno na 5 plužnih sklopov, ki 
so različno veliki in v veliki meri hriboviti. Zimska služba 
tako skrbi za 146 km občinskih cest. Posamezni sklopi 
občine so razdeljeni med posamezne plužerje, ki mo-
rajo najprej zagotoviti prevoznost prioritetnih cest. Pod 
prioritete spadajo šole, vrtci, gasilski domovi in hriboviti 
predeli. Občane naprošamo k strpnosti, saj se je pot-
rebno zavedati, da vseh 146 km cest ne more biti očiš-
čenih v istem trenutku. Obstaja določen reakcijski čas, 
da lahko plužerji poskrbijo za neovirano prevoznost. 
Hkrati pa je dolžnost vsakega udeleženca v prometu, 
da poskrbi za ustrezno zimsko opremo.

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

Spremljajte nas lahko tudi tukaj:

/kungota.si

info
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ZŠportno dogajanje
v badminton klubu Kungota

V Badminton klubu Kungota smo po-
nosni nad uspešnim dogajanjem, ki 
je v naš klub prinesel nekaj veselja. 
Naš mladi član Mark Koroša je aktu-
alni državni prvak Republike Slovenije 
v kategoriji do 15 let. Letos je dosegel 
tretje mesto na turnirju za evropsko 
lestvico do 17 let v Zagrebu. Zmagal 
je na mednarodnem turnirju TEM v ka-
tegoriji do 15 let. Mlada članica Vesna 
Halič je na zadnjem državnem prven-
stvu Republike Slovenije v badmintonu 
v kategoriji do 13 let dosegla bron po-
samezno ter v mešanih parih in srebro 
v igri dvojic, kjer je v kategorijo do 15 

let nastopila s klubsko sotekmovalko 
Majo Koman. Maja Koman je zmagala 
na mednarodnem turnirju Srebrna žo-
gica v igri dvojic v kategoriji do 15 let. 
Maja Koman in Mark Koroša sta tudi 
člana kadetske reprezentance Repu-
blike Slovenije.

Vsi otroci ter mladostniki, ki jih zanima 
badminton in bi se kot začetniki želeli 
preizkusiti ter se naučiti igrati badmin-
ton, se nam lahko trenutno pridružijo 
ob ponedeljkih, sredah ter petkih med 
17. in 18.30 v športni hali GOKOP Hlade 
(za Petrolovo črpalko v Zgornji Kungoti).

Janez Stanjko

Jahalni klub 

Jahalni klub Kasco Svečina deluje že od leta 2007 in 
vse do danes se je aktivno razvijal tako v širjenju član-
stva kot tudi v športnih dosežkih. JK Kasco Svečina je 
v svojem delovanju nanizal vrsto jahalnih uspehov, kot 
so naslovi državnih prvakinj v posamezni in ekipni kate-
goriji, večje število posameznih zmag v preskakovanju 
zaprek in še bi lahko naštevali. 

Jahalni klub vsako leto v poletnih mesecih tradicionalno 
organizira tekmovanje v preskakovanju zaprek s konji. 
Že drugo leto zapored smo se predstavili na mednaro-
dnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. 
V klubu je poskrbljeno tudi za najmlajše, saj lahko svoj 
rojstni dan praznujeno v naravi in imajo tudi neposre-
dni stik s konji (vodeno jahanje). Ponujamo oskrbo tujih 
konj, začetne tečaje jahanja in možnost napredovanja 
vse do tekmovalne skupine v preskakovanju zaprek s 
konji. V letu 2019 je v izgradnji nov hlev s kapaciteto 8 
modernih boksov za konje, ki bo predvidoma zaključen 
do konca tega leta. 

Trenutno šteje klub nekaj več kot 50 članov. V zadnjih le-
tih je bilo veliko truda vloženega v medijsko prepoznav-

nost, s čimer smo pridobili nove jahače in člane. Lahko 
bi še naštevali, kaj vse ponuja klub v vaši neposredni 
bližini, vendar predlagamo, da se prepričate sami. Vlju-
dno vas vabimo, da postanete član JK Kasco Svečina in 
se pridružite vsem ljubiteljem konjev in narave. Za vse 
dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski šte-
vilki 040 818 992 (ga. Nataša Požar).

Kasco Svečina
Jernej Prišenk

Življenje v kraju
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Romanje v 
Medžugorje
V petek, 25. oktobra, so se romarji iz Zgornje in Spodnje Kun-
gote s svojim župnikom Cirilom Kocbekom podali v Medžu-
gorje. Takoj po prihodu so šli na pot rožnega venca, na Crnico 
– kraj Marijinega prikazovanja, kjer je vsak Gospe izročil svoje 
prošnje, skrbi in zahvale za njeno pomoč in varstvo. V sobot-
nem jutru so po postajah križevega pota na Križevac prehodili 
tudi svojo pot križa. Za marsikoga je bila po zglajenem kame-
nju pravi »križev pot« že pot sama. Maša narodov zvečer je bila 
močno doživetje vere in ljubezni do božjih skrivnosti. Tretji dan 
je po slovenski maši še vsak zase doživel bližino božje Matere. 
Vračali so se proti Vepricu in se v "lurški" votlini zahvalili za 
vse duhovne darove teh dni. S pesmijo, zahvalami za bogato 
doživetje so se vračali domov.

Anica Horvat

Julija Kukovec

Okrogla miza
Bunkerji včeraj - danes -jutri

V ponedeljek, 18. 11. 2019, je skupina devetošolcev 
v Hiši vseh generacij v Zg. Kungoti pripravila okroglo 
mizo Bunkerji včeraj – danes – jutri. Krajanom smo 
predstavili zgodovinska dejstva o gradnji in pomenu 
bunkerjev v času pred drugo svetovno vojno. Predsta-
vili smo svoje ideje za oživitev bunkerjev, da ne bi šli v 
pozabo. Z nami je bil tudi predavatelj Aleš Zelenko, ki 
nam je podrobneje predstavil zgodovino Rupnikove-
-Maistrove obrambne linije. Bilo je poučno. V prosto-
rih Hiše vseh generacij smo na ogled postavili razsta-
vo, ki odstira pogled na bunkerje danes. Fotografije 
smo posneli učenci devetih in šestih razredov. Raz-
iskovalno delo smo izvedli pri pouku zgodovine v 
sklopu projekta POGUM pod mentorskim vodstvom 
učiteljice Mari Karnet.

Vabljeni  
na razstave
Turistično društvo Svečina že več kot 30 let us-
pešno skrbi za organizacijo različnih dogodkov, 
prireditev, promocijo kraja in njegove dediščine. Z 
veseljem vam predstavimo našo bogato kulturno 
in naravno dediščino s poudarkom na vrhunskih 
vinarjih in sadjarjih. V društvu skrbimo za Vinogra-
dniški muzej Kebl, kjer si lahko ogledate tipične 
življenjske navade in bivanjske pogoje ter bogato 
zbirko predmetov, ki so jih naši predniki uporabljali 
pri vsakodnevnih opravilih. 

Boris Keuc, predsednik TD Svečina

Za voden ogled je na voljo ga. Marija Radmilovič 
(041 599 211).

Razstave v Svečinskem gradu že marsikdo poz-
na, letos pa se je v okviru Kmečkega praznika 
pridružila še bogata in nostalgična zbirka z naslo-
vom Bila je Jugoslavija, katere avtor je Tine Hau-
ptman. Za ogled razstav na gradu pokličite Mira 
in Gabi Hauptman (041 589 772) ali pišite na 
hgabimiro@gmail.com. Več informacij najdete 
na naslovu www.svecina.com.

Z veseljem vam predstavimo 
našo bogato kulturno in naravno 
dediščino s poudarkom na 
vrhunskih vinarjih in sadjarjih.
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Vse najboljše
25. aprila je svoj 100. rojstni dan praznovala gospa 
Angela Hrast, najstarejša občanka Kungote. Ob tej 
priložnosti so jo obiskali predstavniki DU Zg. Kungota 
z županjo in ji zaželeli še obilo zdravja.

DU Sp. Kungota vabi svoje člane na silvestrova-
nje, ki bo v torek, 17. 12. 2019, v gostišču Ša-
renac v Bresternici. Odhod avtobusa ob 13. uri 
izpred vaškega doma v Sp. Kungoti.

DU Zg. Kungota v četrtek, 26.12.2019, prireja 
za svoje člane silvestrovanje s srečelovom v gos-
tišču Lekežič v Benediktu. Organiziran je avtobu-
sni prevoz. Prijave zbirajo naši poverjeniki. 

Milan Ogrizek

Knjižnica  
v parku
Že od 9. oktobra 2019 
stoji pred vhodom na šol-
sko igrišče (v bližini po-
šte v Zg. Kungoti) KNJI-
ŽNICA V PARKU, ki so jo 
izdelali in podarili kraju 
KUNGOŠKI DETLI. V lični 
hišici – knjižnici je okrog 
250 knjig, ki čakajo, da 
jih vzamete v roke, si jih 
brez formalnosti izposo-
dite in jih vrnete, ko jih 
preberete. Da je v knji-
žnici vedno dovolj knjig, 
skrbi knjižničarka KD 
Jože Kerenčič Zg. Kungo-
ta gospa Anita Rifl. Lahko 
pa tudi sami dodate knji-
go, ki ste jo že prebrali, in 
sicer tako, da jo prepros-
to podarite KNJIŽNICI V 
PARKU. Knjižnica je na 
razpolago VES ČAS in je 
namenjena vsem gene-
racijam. Upamo, da bos-

Jožica Ferk

te izkoristili to lepo priložnost, ko npr. 
čakate v ambulanti, na pošti, ali ko se 
slučajno nahajate v Kungoti. Pridite, 
saj je knjižnica namenjena vsem kraja-
nom Občine Kungota. Verjamemo, da 
boste to pridobitev v kraju lepo spreje-
li. Prav tako pa prosimo, da s knjižni-
co skrbno ravnate, da se bodo vratca 
vedno lepo zapirala in da bodo knjige 
na varnem. 

Želimo vam prijetno branje!      

Z lučjo  
in pesmijo
skozi december

Kot že nekaj let zapored smo v 
DKŠT Jurij tudi  letošnji november 
končali z druženjem z našimi so-
sedi na meji, kjer se pridružujemo 
sodelovanju avstrijske župnije Lu-
čane in župnije Sv. Jurija ob Pesni-
ci. Tradiconalno pa je postalo tudi 
to, da na božični večer povabimo 
krajane in farane, da se k božični 
maši, ki se v naši farni cerkvi prične 
ob 22. uri, odpravijo peš z lučkami 
in baklami v rokah. Po maši vse pri-
sotne povabimo, da se okrepčajo s 
toplim čajem in kuhanim vinom. 

December in s tem tudi delovno 
leto 2019 bomo v društvu tudi le-
tos zaključili na god sv. Štefana, 
torej 26. 12. 2019, s tradicional-
nim 20. KONCERTOM BOŽIČNIH 
PESMI. Letos nam bodo božične 
pesmi prepevali pevci župnijskega 
pevskega zbora Trnovska vas. Prič-
nemo ob 19. uri. Prijazno vabimo v 
Jurij ob Pesnici. 

Majda Trampuš

Življenje v kraju
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Leta 2019 smo v ligi prav tako sodelovali  
z 9 moškimi in 7 ženskimi ekipami

Aktivni kegljači DU Zg. Kungota 
Skupina kegljačev DU Zg. Kun-
gota je s pridobitvijo dveh po-
kritih kegljišč pri Hiši vseh ge-
neracij postala še aktivnejša. 

Leta 2018 smo izvedli tekmova-
nja v ligi z 9 moškimi in 7 ženski-
mi ekipami. Z aktivnimi društvi 
v Občini Kungota smo izvedli 
tekmovanje v kegljanju s kroglo 

na vrvici, naša moška ekipa je 
dosegla 1., ženska pa 2. mesto.

Udeležili smo se 8 turnirjev med 
DU Zgornjepodravske pokrajinske 
zveze in dveh prijateljskih, in sicer 
z DU Duplek in DU Modra jesen. 
Odzvali smo se tudi povabilu na 
Vampijado, kjer smo pripravili naj-
boljše vampe in dosegli 1. mesto.

Leta 2019 smo v ligi prav tako 
sodelovali z 9 moškimi in 7 žen-
skimi ekipami, tokrat so bile 
ženske boljše; končale so na 3. 
mestu, moški pa 7. V mesecu 
juniju smo izvedli turnir z društvi 
Občine Kungota in sosednjimi 
DU Pesnica, Lenart, Pernica, 
Spodnja Kungota. Skupno je 

tekmovalo 12 ekip, naša moška 
ekipa je dosegla 1. mesto. Na 
razpisu Zgornjepodravske po-

krajinske zveze smo bili izbrani 
za izvedbo Pokrajinskih športnih 
iger – izbirno tekmovanje za dr-
žavno prvenstvo, ki smo ga iz-
vedli junija. Udeleženih je bilo 23 
ekip – 13 moških in 10 ženskih. 
Tudi tokrat smo se dobro odreza-
li, saj je moška ekipa dosegla 3. 
mesto, ženska pa je bila 5.

Tudi v prihodnje si želimo uspe-
šnih tekmovanj in druženj, zato 
vas vabimo, da se nam pridružite.

Andrej Herceg

Še eno  
uspešno leto

Člani Turističnega društva Zgornja Kun-
gota smo veseli, da smo uspešno izpelja-
li do sedaj načrtovane prireditve v okvi-
ru letnega programa. Pričeli smo z zelo 
dobro obiskano pustno povorko in pust-
no tržnico, nadaljevali z razstavo pirhov 
in velikonočnimi prireditvami, sledile so 
prireditve ob občinskem prazniku CVET-
JE, PECIVO 2019. Uspešen je bil ŽAR 
FEST 2019,  kjer se je dobro jedlo. Izpe-
ljali smo razstavo buč in jesenskih pridel-
kov in VAMPIJADO 2019, kjer so vampe 
kuhale številne ekipe, najboljše pa so 
skuhali  člani Kungoške pleh muzike in 
osvojili prvo nagrado. Jesenske priredi-
tve smo zaključili z Martinovo tržnico. Na 
tem mestu se zahvaljujemo vsem, ki so 
na različne načine sodelovali in pomagali 
pri omenjenih prireditvah. 

Pred nami so še prireditve Veselega de-
cembra. Zato vas vabimo, da popestrite 
svoje življenje z druženjem s prijatelji in 
sokrajani in tako začutite pripadnost do-
mačemu kraju. S svojo prisotnostjo na 
prireditvah tudi nagradite organizatorje, 
ki se po najboljših močeh trudimo, da 
je življenje v kraju pestro. Ob koncu bi 
vas želel povabiti še v naše društvo. Zelo 
bomo veseli novih članov, saj bomo lahko 
skupaj še boljši.  

Jože Krajnc, predsednik TD Zg. Kungota 
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Obiščite nas na strelišču
Naslednje leto bo minilo 90 let, odkar se v Svečini ome-
nja strelski šport, društvena dejavnost pa je v letu 1977 
dobila zagon s ponovno registracijo društva, ki deluje še 
danes. V vseh teh letih smo bili aktivni na tekmovalnem, 
družabnem in tudi organizacijskem področju. Pred leti 
smo imeli močno ekipo kadetinj in mladink s puško, v 
zadnjem obdobju pa smo na državnem nivoju fokusira-
ni na tekmovanja s pištolo na 25 m ter z zračnim orož-
jem na 10 m. Za angažiranost v strelskem športu in štiri 
desetletja delovanja je Strelska zveza Slovenije društvu 

podelila zlato plaketo. Zlato plaketo sta za tekmovalne 
rezultate in dolgoletno delo prejela tudi Anton Jože Maj-
henič in Peter Golob. 

Število članov se nenehno spreminja, predvsem je to 
opazno pri osnovnošolcih, ki še iščejo svoj šport. Ker v 
naše vrste vabimo otroke, ki so dopolnili vsaj deset let, 
je razumljivo, da se morajo ukvarjati z več dejavnostmi, 
kasneje pa ugotovijo, kaj jih pravzaprav zanima. Za delo 
z mladimi nadobudneži imamo v društvu dva licencirana 
trenerja športnega strelstva. Najmlajši tekmujejo s serij-
sko zračno puško v večini do regijskega nivoja, po dalj-
šem obdobju pa tudi na državnem. Za kategorijo kadetov 
in mladincev je obvezno sodelovanje v državnem liga-
škem sistemu, nadejamo pa si, da kmalu spet pridobimo 
kakšno mladinsko reprezentantko.

Zatorej vabljeni vsi zainteresirani, da nas obiščete na 
strelišču in se preizkusite v tem zanimivem športu. Ponu-
dili vam bomo rekreacijsko ali pa tekmovalno udejstvo-
vanje. Vpis novih članov je vsak ponedeljek ob 18. uri. O 
društvenih aktivnostih, rezultatih tekmovanj in aktualnih 
zadevah smo prisotni na facebooku. 

Peter Golob

Nova sezona  
KUD Svečina
Kot je to v navadi že desetletja, se 
svečinski kulturniki ravnajo po ritmu 
letnih časov. Tako je njihovo delo v 
številnih sekcijah organizirano v glav-
nem v jeseni in pozimi. Kar tri igralske 
družine, Svečinski nonet, Ljudski pev-
ci, folklorna skupina Krnica in številne 
ostale aktivnosti pred člane društva 
in njegovo vodstvo postavljajo mno-
ge izzive, ki pa jih že leta uspešno 
rešujejo. Ena najprepoznavnejših pro-
dukcij društva je vsakoletni gledališki 
abonma. Šest predstav, od katerih je 
vsaj ena domača premiera, se zvrsti 
od zadnjih dni oktobra do maja, ko 
se abonma tradicionalno zaključi z 
večerom otroškega gledališča. Letos 

je abonma zastavljen še po-
sebej ambiciozno, saj so se 
svečinski organizatorji prvič 
ozrli preko meja mariborske 
okolice in celo Štajerske.  
V goste prihajajo skupine  
iz najrazličnejših koncev 
Slovenije, kar je seveda mo-
goče zgolj z zglednim sodelovanjem 
vseh vpletenih. Več kot sto aktivnih 
članov društva je garancija za polno 
dvorano, ki se v sezoni napolni tudi 
do štirinajstkrat. Še posebej dobro 
so obiskani letni koncerti društvenih 
sekcij, z okoli sto prodanimi abonmaji 
pa majhna vas Svečina presega tudi 
mnogo večja in bolj naseljena okolja, 

kjer se praviloma društva z organi-
zacijo gledališkega abonmaja neu-
spešno mučijo. Kar člane in vodstvo 
društva še posebej veseli, je dejstvo, 
da je vedno več obiskovalcev kultur-
nih prireditev v Svečini iz ostalih nase-
lij v naši občini, s čimer se uresniču-
je želja, da Svečina postane kulturni 
center naše občine.

Marko Radmilovič, predsednik KUD Svečina
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17. 12. 2019

21. 12. 2019

21. 12. 2019

22. 12. 2019

26. 12. 2019

04. 01. 2020

04. 01. 2020

Januar 2020

17h

19h

10h

19h
razstava Kamnite solze, posvečena žrtvam 
holokavsta nad Judi in Romi (OŠ Kungota)

20. koncert BOŽIČNIH PESMI 
(dvorana v Juriju)

razstava jaslic Kungoških detlov  
in drugih razstavljalcev

trikraljevski Vinotour pohod  
na Plački stolp

gledališka predstava Agata 
(dvorana v Svečini)

17h

18h

18h 20h

Božični koncert pevskih zborov OŠ Kungota 
(večnamenska dvorana OŠ Kungota)

Vinotour pohod z baklami 
na predstavo Tihe jaslice

predstava Tihe Jaslice  
na kamnolomu Pruhin

PRIHAJAJOČI DOGODKI

3. Parkl fest
Zagotovo se še spomnite lanskega Parkl 
festa, ki je potekal na drugem Veselem 
decembru v Zg. Kungoti. Dogodek je bil 
med najbolj obiskanimi, obiskovalci pa so 
si lahko ogledali skupini mogočnih parkljev 
iz sosedne Avstrije in tri iz Kungote. Zaradi 
velikega zanimanja in pozitivnih odzivov so 
se parklji odločili, da Kungoto obiščejo tudi 
v letošnjem decembru. Kot je povedal gos-
pod Edi Urbancl, organizator 3. Parkl festa 
in vodja skupine Kungoški parkli, si bo le-
tos možno poleg kungoških ogledati še dve 
avstrijski skupini, in sicer Schmiernberg Te-
ifln in Fire Devils. 

Pridite na 3. PARKL FEST, ki je prijazen tudi 
do najmlajših, saj bo s parklji prišel sveti 
Miklavž, ki bo prinesel kakšno darilo za 
najmlajše. 3. Parkl fest bo letos potekal v 
soboto, 14. 12. 2018, ob 18.00. Zaradi or-
ganizacije vas prosimo, da ste na prizorišču 
vsaj 20 minut prej. Do decembra pa bodite 
karseda pridni, da vas kakšen parkelj ne 
odnese. 

Edvard Urbancl

Življenje v kraju
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Zg. Kungota 5
2201 Zg. Kungota

generacije@kungota.si

059 178 151

Hiša vseh generacij Kungota

VSEH GENERACIJ
HIŠA

REDNE DEJAVNOSTI
DECEMBER 2019

PROGRAM

PONEDELJEK
15.00 SKUPINA ZA SAMOPOMOČ  

vsak 1. ponedeljek v mesecu
15.00 RUSKO KEGLJANJE (DU Zg. Kungota)

TOREK

8.30 JOGA za vsakdanje življenje
14.00 RUSKO KEGLJANJE (HVG Kungota)
15.30 KVAČKANJE
17.00 SLIKANJE
18.00 ČEBELARSKO DRUŠTVO ZG. KUNGOTA 

vsak 1. torek v mesecu

18.00 JOGA za vsakdanje življenje
19.30 Kundalini JOGA

SREDA

8.00 - 11.00 PATRONAŽA: vsako 2. sredo v mesecu           
9.00 PO STRANPOTEH OBČINE KUNGOTA

15.00 LJUDSKO PETJE
15.00 RUSKO KEGLJANJE (DU Zg. Kungota)
18.00 HARMONIKARJI (4. in 18. 12.)
18.00 BRALNI KLUB (vsako 2. sredo v mesecu)

ČETRTEK

10.00 ANGLEŠČINA (5. in 12. 12.)
11.00 DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV ZG. 

KUNGOTA (vsak 3. četrtek v mesecu)
15.00 KARTANJE
16.00 ITALIJANŠČINA
17.00 KUNGOŠKI DETLI
17.30 NEMŠČINA

PETEK 15.00 RUSKO KEGLJANJE (DU Zg. Kungota)

IZREDNI DOGODKI - DECEMBER
SREDA 
4. 12. 2019, 17.00 OTROŠKA PRAZNIČNA PEKA Nada Požar Potrebna prijava!

SREDA 
4. 12. 2019, 18.00 BOŽIČNE VOŠČILNECE: Pick point tehnika Jelka Kolmanič Potrebna prijava!

PONEDELJEK
9. 12. 2019, 18.00 PREDAVANJE: O takšni ironiji in smehu, ki osvobajata Pater Karl Gržan Prost vstop!

SREDA
11. 12. 2019, 17.00 PRAZNIČNA PEKA Dejan Mlakar Potrebna prijava!

TOREK
17. 12. 2019, 19.30 Kundalini JOGA: Spoznaj, da si druga oseba ti! Blanka Šauperl Potrebna prijava!

SREDA
18. 12. 2019, 17.00 ROKODELSKA DELAVNICA: Božični okraski Alenka Leber Vračko Zraven prineseš  

naravne materiale!


