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Zbiranje kosovnih odpadkov – 
naročniško in v zbirnem centru

Kaj so kosovni odpadki? 
Kosovni odpadki so tisti odpadki, ki 
zaradi svoje velikosti, oblike ali teže 
niso primerni za odlaganje v zbirne 
posode ali vrečke za mešane komu-
nalne odpadke. Med kosovne odpad-
ke sodi sanitarna oprema (umivalniki, 
kadi, straniščne školjke), pohištvo 
in oblazinjeno pohištvo, igrala, vrtna 
oprema, kolesa, večji kosi športne 
opreme, večji gospodinjski aparati in 
podobno. Med kosovne odpadke ne 
sodijo nevarni odpadki, pnevma-
tike, gradbeni odpadki in stavbno 
pohištvo, salonitna kritina in mešani 
komunalni odpadki.

Naročniški sistem zbiranja 
kosovnih odpadkov
Vsa gospodinjstva, ki so vključena 
v sistem ravnanja s komunalnimi 
odpadki – torej redni odvoz odpad-
kov – so enkrat letno upravičena 
do brezplačnega odvoza kosovnih 
odpadkov izpred svojih vrat v obsegu 
2 kubičnih metrov, kar je velikost 
običajne prikolice. Odvoz teh odpad-
kov lahko torej naročite takrat v letu, 
ko ga najbolj potrebujete.

Za naročilo odvoza kosovnih od-
padkov je potrebno izpolniti naro-

čilnico, ki je dosegljiva na spletni 
strani www.snaga-mb.si, lahko pa jo 
prejmete tudi na svoj e-naslov ali po 
klasični pošti, če izkažete interes. 
Izpolnjeno naročilnico je potrebno 
poslati na naš e-naslov info@snaga-
-mb.si ali po klasični pošti na naslov 
Snaga d. o. o., Nasipna 64, 2000 
Maribor. Po prejemu naročilnice vas 
bomo poklicali in se dogovorili za 
datum odvoza kosovnih odpadkov. 
V večstanovanjskih objektih je 

postopek podoben. V tem primeru 
zadostuje skupno naročilo enega 
vhoda stanovalcev, ki je na naš naslov 
posredovano s strani upravnika objek-
ta. Na dogovorjen dan odvoza morajo 
biti kosovni odpadki pripravljeni na 
odjemnem mestu do 6. ure zjutraj. Pri 

prevzemu odpadkov mora biti priso-
ten član gospodinjstva, saj odpadke, 
ki ne sodijo med kosovne, pustimo 
na odjemnem mestu in je potrebno 
poskrbeti za njihovo odstranitev.

Kosovni odpadki se zbirajo tudi v 
zbirnem centru
Med letom lahko vse kosovne odpad-
ke pripeljete tudi v zbirni center, kjer 
je za njihovo oddajo namenjen zbirni 
kontejner. Zbirni center v Kungoti je 
v času od 1. marca do 31. oktobra 
odprt ob sredah med 12. in 18. uro 
ter ob sobotah med 9. in 15. uro.
Tako naročniški odvoz kosovnih od-
padkov kot delovanje zbirnega centra 
potekajo nemoteno, ne glede na 

zaostrovanje ukrepov zaradi zajezitve 
širjenja koronavirusa. Potrebno je 
upoštevanje vseh varnostnih ukrepov 
za zdravje (nošenje maske, upošte-
vanje razdalje, razkuževanje rok …). 
Prav tako vas ob obisku zbirnega 
centra prosimo za strpnost, saj se v 

teh pomladnih mesecih pričakuje večji 
promet in imamo v skladu z ukrepi tudi 
omejitev števila sočasnih uporabnikov 
znotraj ograje zbirnega centra. Za lažjo 
in hitrejšo oddajo odpadkov v zbirnem 
centru vam svetujemo, da odpadke 
že doma ločite, saj bo njihova predaja 
tako potekala bolj nemoteno. 

Za dodatne informacije  
nas pokličite ali nam pišite: 
T: 02 620 58 75, 
E: info@snaga-mb.si

Bodimo modri, ohranimo  
zeleno in ostanimo zdravi!

Med letom lahko vse kosovne odpadke 
pripeljete tudi v zbirni center, kjer je za 

njihovo oddajo namenjen zbirni kontejner.
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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.

Drage sokrajanke, 
dragi sokrajani, 

Skupnost

vztrajno se približuje 1. maj in z njo tudi 
naša tradicionalna prvomajska budnica. 
V dobrih, starih časih je KPM s poskoč-
nimi koračnicami ponosno prebujala va-
ščane Kungote; odprlo se je marsikatero 
okno in marsikje so nas prišli pozdravit, 
nazdravili z nami, tudi pogostitve navse-
zgodaj niso bile redkost.

Žal trenutne epidemiološke razmere 
niso nič kaj vzpodbudne, zato tudi letos 
budnica ne bo potekala v živo. Kljub 
temu pa vas bomo z budnico navsezgo-
daj prebudili in pozdravili na naši strani 
na Facebooku. Priprave že potekajo. 
Člani KPM se bomo vsak zase posneli, 
montažo posnetka pa bo opravil naš 
član Saša Stupar. Prisrčno vas vabimo 
k ogledu.

Ob tej priložnosti tudi čestitamo našemu 
najstarejšemu članu, trobentašu Cvetu 
Hauptmanu (velikokrat ga pokličemo kar 

Vsi, ki živimo in ustvarjamo v naši 
občini, smo soodgovorni za to, kakšno 
je tukajšnje življenje. S svojimi dejanji 
oziroma nedejanji vplivamo na, kako 
kvalitetno bo življenje naših sok-
rajanov. S strani občanov smo bili 
opozorjeni na malomarno ravnanje 

lastnikov psov, ki za svojimi ljubljenčki 
ne pospravljajo iztrebkov z zelenih in 
drugih javnih površin. Skrb za urejene 
javne in zelene površine je dolžnost 
vsakega izmed nas, prav tako kot 
je naša pravica, da te iste površine 
uporabljamo. 

V zakonu o zaščiti živali piše, da je 
lastnik dolžan poskrbeti, da žival ne 
naredi škode drugim, ne ljudem, ne 
živalim in ne okolju. Prisotnost iztreb-

kov ni samo estetska težava, temveč 
tudi potencialna zdravstvena nevar-
nost, predvsem za naše najmlajše, ki 
lahko tak iztrebek primejo v roke, ga 
razmažejo po obrazu in tudi zaužijejo. 
Pasji iztrebki so lahko vir raznih bolez-
ni, največkrat glist ali kakšnih drugih 
parazitov. 

Zato vas prosimo, da ravnate kot do-
ber in odgovoren gospodar in za svo-
jim hišnim ljubljenčkom pospravite.

Peter Breznik

Domen Ledinek

»naš ata«) za njegovo 80-letni-
co. Veseli smo, da ga imamo. 
Dolga leta je bil član Pihalnega 
orkestra Pošta Maribor. Član 
KPM pa je že od samega 
začetka. 

Želim omeniti še našo najmlajšo 
aktivno članico, in sicer 12-letno 
klarinetistko Alexo Stupar, ki 
smo je zelo veseli. Prav lepo 
je videti orkester, ki združujejo 
toliko različnih generacij.

Pa morebiti še to: naša 
koncertna izvedba skladbe z 
imenom Amboss Polka je na 
portalu YouTube dosegla fanta-
stičen rezultat – ima že več kot 
50.000(!) ogledov. Pa naj bo to 
še dodatno povabilo in vzpod-
buda, da si jo tudi vi ogledate 
na našem kanalu. 
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Ko mame na OŠ Kungota 
naredijo popoln dan!

Potovanja so balzam za vedoželjni um, hrepeneče srce, ne-
mirnega duha. V času pandemije smo metaforično ukore-
ninjeni v okolje, kjer nas je pandemija ujela, vendar to še 
ne pomeni, da med nami ni posameznikov, katerih um ne 
raziskuje dalje, katerih srca ne iščejo novih izzivov in zado-
voljstva ter katerih duh nemoteno ne potuje po divjini ne-
znanega, okuša nove okuse in nas vsak dan znova meče z 
vrtiljaka rutine in naveličanosti na vrtiljak še nikoli preizku-
šenega, čutečega in videnega. 

Melany Filipe Dell ima že v zibelko položeno veliko tega nemi-
ra. Rojena je bila leta 2007 v Zadru,  kot otrok izmenično žive-
la v Veliki Britaniji in na Hrvaškem ter v Sloveniji. Waldorfski 
vrtec v Mariboru je zmogel razvijati njen potencial za likovno 
izražanje, v PŠ Svečina je pod mentorstvom Sonje Marko svoj 
talent razvijala dalje. Obiskovala je slikarsko šolo Art didak-
ta Maribor, ki jo je vodila Jasmina Granduč, in razstavljala v 
sklopu skupinskih izložb. Ko je zapuščala PŠ Svečino je imela 
pod okriljem Božidare Kavčič prvo samostojno razstavo, na 
matični šoli pa sta jo pod okrilje vzela Sonja Marko in Marko 
Šebrek.  Ustvarja z lahkoto in igrivostjo. Njena radovednost 
jo vodi med akvareli in risanjem s svinčnikom, kombinacijami 
različnih tehnik in motivov. Neobremenjeno  preizkuša svoje 
meje in v sebi nosi večno mladost raziskovalca. Slednje smo 
za materinski dan želeli podariti našim mamam. Melany je 
s svojo samostojno pregledno razstavo poskrbela za koščak 
mozaika, drugi učenci so se pridružili s svojimi risbami, skup-
nim pismom mami, ki ga  je v čudovito celoto zložila Tanja 
Radujkovć, pesmicami, ki so jih posneli, peli, zaigrali skupaj 
s svojimi razredničarkami. Nastal je kolaž, ki je imel en cilj – 
da bi se vsi počutili lepo, za trenutek popolno, srečno, varno 
in normalno.

In mame so se odzvale našemu klicu! V štirih urah smo naš-
teli 112 mamic, ki so se sprehodile skozi šolo, si ogledale 
razstavo, prebrale misli, poslušale sporočila učencev. S svo-
jim obiskom so nam vrnile občutek svobode, sreče in spre-
jetosti. Drage mame, iskrene, neposredne, vztrajne, zveste, 
skrbne in sočutne, naredile ste popoln dan! Hvala Vam! 

Državni prvak

V Kungoti imamo državnega prvaka in podprva-
ka v kategoriji U19 dvojice.
 
Na badmintonskem državnem prvenstvu v 
kategoriji U19 so se naši igralci odlično odrezali. 
V finalu moških dvojic sta si nasproti stala oba 
naša predstavnika, in sicer Mark KOROŠA/Anel 
HAC GYÖRKÖŠ ter Andraž PUNGARTNIK/Miha 
MASTEN. Naslov prvaka je osvojil Mark Koroša, 
naslov podprvaka pa je domov prinesel Andraž 
Pungartnik. Mark Koroša je v napetem boju v ka-
tegoriji moški posamezno po 53 minutah izgubil 
in si tako zagotovil 3. mesto v tej kategoriji, kjer 
se je kosal s 3 leta starejšimi nasprotniki. Andraž 
Pungartnik je v igri posameznikov uspešno pre-
magal vse nasprotnike v skupini. V nadaljevanju 
na izločanje je v prvem krogu dobil za nasprotni-
ka kasnejšega prvaka Miha Mastena.
 
Pri dekletih sta nas zastopali Maja Koman in Ve-
sna Halič, ki sta vsaka zabeležili po eno zmago 
in en poraz v skupini, kar pa je bilo premalo za 
nadaljevanje.
 
V mešanih dvojicah je paru Vesna Halič/Vid 
Koščak uspelo v bojih na izločanje iztržiti eno 
zmago in preboj v četrtfinale.
 
Uspehi naših fantov in deklet samo potrjujejo 
dobro delo v Badminton klubu Kungota. Ponosni 
smo nanje, na njihov trud in zavzetost.  

Zdenka Keuc, ravnateljica

BK Kungota

04

O
B

Č
IN

SK
I G

LA
S

Življenje v kraju



Kaj je tunelski vid? 

Drago Korade

Peter Breznik

Branimir Zadravec – 
plaketa Civilne zaščite RS

Prvi marec je dan civilne zaščite, ko še 
bolj ozaveščamo ljudi o pretečih na-
ravnih in drugih nesrečah in o učinko-
viti zaščiti. Isti dan se podeljujejo tudi 
simbolične zahvale posameznikom in 
institucijam. Na Ministrstvu za obram-
bo RS je bila 1. marca 2021 kratka 
slovesnost, na kateri so bila podelje-
na najvišja priznanja s področja CZ. 
Na slovesnosti sta bila prisotna tudi 
predsednik RS Borut Pahor in minis-
ter za obrambo RS mag. Matej Tonin. 
Nagrajencem najvišjih priznanj CZ RS 
in vsem vključenim v sistem zaščite in 
reševanja so se najvišji predstavniki 
države zahvalili za požrtvovalno delo-
vanje in izpostavili ustrezen in učinko-
vit odziv CZ v trenutni pandemiji. Upra-
va za zaščito in reševanje je podelila 
251 priznanj, in sicer najvišje prizna-
nje – kipec CZ za življenjsko delo, 25 
plaket ter 25 zlatih, 75 srebrnih in 125 

bronastih priznanj. Plaketo CZ, ki se 
podeljuje za življenjsko delo, posebne 
zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti 
in reševanju ljudi, živali, premoženja, 
kulturne dediščine ter varovanju oko-
lja ob naravnih in drugih nesrečah, je 
prejel tudi poveljnik CZ Občine Kungo-
ta in skoraj 40 let prostovoljni gasilec 
Branimir Zadravec. 

Ker že od mladih nog sledi svojemu 
poslanstvu pomagati človeku v nesre-
či, je že skoraj 40 let predan sistemu 
varstva pred naravnimi in drugimi ne-
srečami. V tej dolgi dobi je bil posebej 
zaslužen in je dosegel izjemne uspehe 
pri zaščiti in reševanju ljudi in njihove-
ga imetja na območju Občine Kungota 
in širše. Ob hudem potresu v hrvaški 
Petrinji je bil v okviru PGD Sp. Kungo-
ta gonilna sila pri zbiranju in prevozu 
sredstev ponesrečencem. Pomembno 

vlogo ima tudi pri koordinaciji preven-
tivnih ukrepov ob naravnih in drugih 
nesrečah na območju Občine Kungo-
ta. S svojim dosedanjim dolgoletnim 
prostovoljnim delovanjem in zgledom 
je dokazal, da je dober organizator 
tudi v težkih razmerah ob naravnih in 
drugih nesrečah, ki mu gasilski tova-
riši z zaupanjem sledijo. To dokazuje 
tudi s svojim fizičnim delom ob vseh 
aktivnostih, kjer je vedno med prvimi 
in na ta način motivira tudi druge ga-
silske tovariše. 

Branimirju ob prejetem visokem pri-
znanju CZ RS čestitamo, saj se z njim 
vsi, ki delujejo v sistemu zaščite, re-
ševanja in pomoči, poklicno ali nepo-
klicno, odlikujejo z mnogo empatije, s 
predanostjo in požrtvovalnostjo, vselej 
pripravljeni, da se odzovejo klicu po-
moči potrebnim ljudem. 

Skupaj s silami v okviru slovenskega sistema 
zaščite in reševanja, v katerega je aktivno vkl-
jučena več kot desetina prebivalstva in kjer 
imajo strukture civilne zaščite pomembno 
mesto in vlogo, rešujemo ljudi v nesreči.

Med vožnjo moramo zaznati čim več 
podrobnosti na cesti in okrog nje. Z 
vidom pridobimo kar 90 % informacij, 
pomembnih za ravnanje v prometu. S 
povišanjem hitrosti pa se kot našega 
vidnega polja zmanjšuje, kar pomeni, 
čim hitreje vozimo, tem dalje izpred 
vozila usmerjamo pogled, s čimer je 
naše vidno polje ožje. Temu pojavu 

pravimo tunelski vid. 
Odstotek informacij, 
potrebnih za varno 

vožnjo, se pri tunelskem vidu zelo 
zmanjša: težje oz. sploh ne zazna-
mo dogajanja ob cesti, kolesarjev, 
pešcev, ki želijo prečkati vozišče, mo-
rebitnih vključevanj z bočnih cest oz. 
ne predvidimo dogodka, ki bi ga (pri 
manjši hitrosti) sicer lahko. Znane so 
izjave voznikov, ki so vozili z neprila-
gojeno hitrostjo – kakšen udeleženec 
(pešec, kolesar …) se je kar naenkrat 

pojavil pred njimi. Previsoka hitrost je 
najpogostejši vzrok prometnih nesreč, 
katerih posledice so mrtvi oz. hudo 
poškodovani. Voznik ni upošteval pro-
metnih znakov, ki določajo najvišje hi-
trosti in ni prilagodil hitrosti trenutnim 
razmeram na cesti.

Pomembno: Vedno vozimo s takšno 
hitrostjo, da vozilo ves čas obvladu-
jemo in da ga lahko ustavimo pred 
oviro, ki jo glede na okoliščine lahko 
pričakujemo.  

Življenje v kraju
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Njegov sin, prav tako učitelj, Anton 
Verblač je 1864 posest prodal župni-
ji, vendar je pouk v njej potekal vse 
do leta 1875, ko je število učencev 
preseglo zmogljivosti te stavbe in so 
zgradili novo, tokrat dvorazrednico. 
Šolsko leto se je začelo po veliki noči 
in je bilo razdeljeno v štiri semestre. 
Čas med prvo in drugo svetovna voj-
na sta zaznamovala zakonca Form, 
ki nista bila samo učitelja, ampak 
tudi inovatorja, iniciatorja kulturnih 
in gospodarskih aktivnostih v kraju 
ter s svojimi aktivnostmi pomemben 
branik slovenstva. 

Od druge svetovne vojne do leta 
1982 je v Zborniku šolstva v Sp. Kun-
goti (Hrastnik s sod., 2012) zapisano, 
da je bilo to obdobje improviziranja, 
eksperimentiranja in nenehnih spre-
memb. Verouk je izginil iz šolskega 
predmetnika, šolanje med sedmim in 
petnajstim letom je postalo obvezno. 
Dotrajana šolska stavba je v letu 
1954 dobila prizidek in pouk se je iz 
triizmenskega prelevil v dvoizmen-
skega, vendar ni trajalo dolgo, ko 
je šolo zasul plaz in jo je prizadela 
povodenj (1972). Šola je ostala brez 
pitne vode. Slednje so hitro sanirali, 
razpok, ki jih je povzročil plaz, pa ni 
šlo več popraviti, zato Sp. Kungota 
leta 1982 dobi novo montažno šolo 
("marlesko"), ki jo je takrat obisko-
valo 65 učencev. V sedemdesetih 
letih je šola postala podružnica OŠ 
Kungota in štirirazrednica. 
Novembra 1995 so na podstrešju 
šole izvajali vzdrževalna dela in iz-
bruhnil je požar. Šola je zgorela, pouk 
se je začasno preselil v gasilski dom, 
vendar so se učenci že dobro leto 

kasneje vselili v novo zidano stavbo 
na Gradiški 219. Ta še danes nudi 
streho petim razredom in dvema 
oddelkoma vrtca. Šola ima telovad-
nico ter urejeno zunanje igrišče za 
šolarje ter predšolske otroke. Zadnje 
desetletje se število učencev vrti 
okoli številke 90. Občina si prizadeva 
za redno vzdrževanje zunanjih in 
notranjih površin. 

Pestra zgodovina, kajne? Skup-
ni imenovalec vseh zgodb je bila 
sposobnost prilagajanja in iskanje 
optimalnih rešitev ter skrb za šolarje. 
Pa nisem zapisala besede o ustvar-
janju učencev, njihovi domišljiji, 
nastopih, prireditvah, prvih in zadnjih 
šolskih dneh, šolah v naravi, tekmo-
vanjih, športnih prireditvah, glasbeni 
in gledališki dejavnosti in številnih 
projektih, ki so jih izpeljali ob pomoči 
učiteljic, učiteljev in staršev; ničesar 
o volji in naporih zadnjega šolskega 
leta, da šola ostane šola, da osta-
ne varen prostor druženja, učenja, 

poučevanja, da ostane prostor, kje 
ločimo med tem, kaj je prav in kaj je 
narobe, ločimo med tem, kaj je res 
in kaj ne. 

In kje smo danes?
Sreda, 31. 3. 2021. Čas odmora. Vsi 
učenci od prvega do petega razreda 
so v šoli. Med zaposlenimi ni obolelih 
za covidom-19. Zdi se, da je vse v 
redu. Otroci tekajo po igrišču, slišita 
se smeh in glasni pogovori otrok. 
Tretješolci so brez nepotrebnega 
stresa ravno odpisali nacionalno 
preverjanje znanja iz matematike. 
Učiteljice so sproščene in opazujejo 
prosto igro otrok. Običajno sliko zmo-
tijo le njihove obrazne maske, ki jih 
(čeprav na razdalji) niso odstranile. 
Ravnajo se po dogovorjenih pravilih. 
Ne zato, ker bi lahko bile kaznovane, 

niti ne zato, ker so poslušne, temveč 
zato, ker je to vse, kar lahko naredijo 
(poleg rednega zračenja učilnic), 
da ohranjajo šibko ravnovesje med 
biti ali ne biti v šoli. One vedo, zakaj 
je pomembno, da so otroci v šoli 
in se pouk (če je le mogoče) ne 
izvaja na daljavo. Štiri mesece so 
se trudile, kot so najboljše vedele in 
znale. Izvajale pouk v dveh izmenah, 
pripravljale drugačna gradiva, iskale 
načine, kako motivirati najmlajše, in 
iskale navdih za tisto več in drugače; 
zato da bi učenci vztrajali, se učili in 
kljub drugačnim razmeram napre-
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Ko šola ustvarja svojo zgodbo  
– PŠ Sp. Kungota

1786 je leto, za katerega zaradi ohranjenih 
pisnih virov vemo, da so v Sp. Kungoti imeli 
šolo kateheti. 1812 Sp. Kungota dobi prvega 
učitelja, Sebastjana Verblača, ki je kupil pos-
est, na kateri se je kasneje zgradila šola (eno-
razrednica, današnja Gradiška 92).

Zdenka Keuc, ravnateljica

Življenje v kraju

Branko Budigam



dovali; zato ker so razumele, da je 
hitro prilagajanje in iskanje najbolj 
optimalnih rešitev zmagovalna 
kombinacija tudi v tem času. Ta kriza 
je pokazala, da je prispevek vsakega 
posameznika, ne glede na raven ali 
razred delovnega mesta, pomemben 
in dragocen ter odloča o kolektivnem 
uspehu. Odkar so se otroci spet 
vrnili v šolo, so varno "krmilile" med 
nevarnostmi pandemije in izvajanjem 
svojega dela. Šola je živela in delala 
z "virusom" ali pa navkljub virusu.

Četrtek, 1. 4. 2021. Še vedno lep in 
topel sončen dan, vendar … Zjut-
raj nas je pred šolo pričakal prizor 
polomljenih igral. Zakaj? Kako ga (jo, 
jih) ni sram, narediti nekaj takega? 
Se je res potrebno spustiti tako niz-
ko, da temelj naše morale postane 
kaznovanje? Krivi smo, (le) če nas 
dobijo? Drugače pa smo "frajerji", ker 
si upamo? Upamo kaj?

Danes se na dvorišču v času odmora 
slišijo samo glasovi 2. razreda. Vsi 
ostali učenci so doma. Učenje na 
daljavo. Vlada se je ponovno odločila 
za t. i. lockdown, ker se nis(m)o držali 
pravil in se virus spet hitro širi. V šoli 
so lahko le otroci staršev, zaposlenih 
v kritični infrastrukturi. Šola naj bi iz-
vajala (samo) nujno varstvo. Names-
to da bi bili večji del tega sončnega 
dne učenci zunaj, jih polomljena igra-
la spominjajo, da med nami ni samo 
virus, ampak tudi zloba ter izprije-
nost posameznikov, ki se požvižgajo 
na družbeno dobro in prav.  

Moralna regresija, ki smo ji priča 
vsak dan, se je tako zajedla v naše 
življenje, da je izmaličila odnos do 
sveta, drugih ljudi in do sebe. Štirje 
meseci popolne ali delne izolacije 
puščajo sledove v odnosih. Sebičnost 
se enači s hrabrostjo in veliko časa 
bo potrebno, da bomo ponovno razu-

meli, kaj pomeni osebna svoboda v 
kontekstu družbene svobode. 

Namesto zaključka
Učenci (in njihovi starši) so se dese-
tletja borili za to, da bi sploh lahko 
hodili šolo. Ko je osnovna šola izgu-
bila predznak privilegija izbranih, se 
je borila za prostor. OŠ Sp. Kungota 
niso vzeli ne plaz, ne povodenj, ne 

požar, ne slaba oprema. Lahko pa 
jo vzamejo brezbrižnost, vandali-
zem, pomanjkanje odgovornosti do 
lastnih dejanj, ravnanj in razmerij do 
sveta in soljudi. Ne sklicujmo se na 
državo, ampak na nas same. Dej-
stvo je, da bomo s koronavirusom 
morali živeti še dolgo; (na)učimo se 
živeti že danes in zato nam pustite 
šolo in naša dvorišča. Uničujte svoja, 

če je to vse, česar se spomnite na 
lep pomladni večer.

Hvala staršem 2. razreda, ki so razu-
meli, da izogibanje in podpiranje ne-
odgovornih ravnanj ne sodi v nabor 
znanj in veščin, ki jih sodobna šola 
uči in vzgaja. Smo odgovorni in zato 
smo v šoli! Če imaš nekaj rad, se 
trudiš za tisto. Pripravljen si se tudi 

čemu odpovedati, narediti drugače, 
ker je to, kar imaš rad, tega vredno. 
Tega ti država ne more zapovedati. 
To dejstvo preprosto veš, občutiš. Nič 
ga ne more zamegliti. To je moral-
na pravica naših otrok in dolžnost 
nas, ki skrbimo zanje. Z odgovornim 
odnosom do drugih se učimo živeti 
v skupnosti. In kaj je človek brez 
(svoje) skupnosti? 

Ta kriza je pokazala, da je prispevek  
vsakega posameznika, ne glede na 

raven ali razred delovnega mesta, pomemben 
in dragocen ter odloča o kolektivnem uspehu. 
Odkar so se otroci spet vrnili v šolo, so varno 
"krmilile" med nevarnostmi pandemije  
in izvajanjem svojega dela.

Življenje v kraju
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Spremljate nas lahko tudi tukaj:

/kungota.si

Svečana listina
Naša krajanka, Anica Horvat, upokoje-
na učiteljica slovenskega jezika na šoli, 
ki jo poznamo tudi kot zavzeto planin-
ko, je za svoje 50-letno delo v Planin-
skem društvu Maribor Matica dobila 
najvišje priznanje PZS za zelo obsežno 
delo v PD, za obsežno publicistično 
delo in za dolgoletno delo z mladimi.

Tudi našo občino je zaznamovala s 
pohodniško potjo Pot po Svečinskih 
goricah in obsežnim dnevnikom te 
poti z opisom vseh krajev in zname-
nitosti naše občine.

Takole je pisalo v publikaciji PZS in 
v Planinskem vestniku: ANICA HOR-
VAT (PD Maribor Matica) za zelo 
obsežno delo v PD Maribor Matica, 
za obsežno publicistično delo in za 
dolgoletno delo z mladimi.

Anica Horvat je v planinstvu maribor-
skega območja tako znana, da bi mir-
no zapisali le ime in vrsto priznanja, 
pa bi vsi rekli »Da, Anica si to zasluži«. 
Leta 1971 je v Vratih opravila mentor-
ski tečaj, nato pa še zimskega vodni-
škega in inštruktorskega. Od leta 
1969 je vodila otroke po slovenskih 
gorah in v teh desetletjih vzgojila neš-
teto mladih, ki so zrasli v odgovorne 
planince. Anica se ni 
ustavila le pri vodenju 
otrok, po gorah je vodi-
la tudi odrasle planin-
ce.  Sprejemala je tudi 
druge zadolžitve, bila je 
vodja sveta mentorjev 
pri PD Maribor Matica, 
inštruktorica (narava 
in varstvo narave v 
gorskem svetu), preda-
vateljica v planinskih 
šolah, kronistka PD od 

leta 1970, članica UO PD, urednica 
in lektorica glasila MO PD Melišče in 
vseh dosedanjih dvanajstih glasil PD 
Markacija, ter več priložnostnih pu-
blikacij. Ne smemo prezreti Aničinih 
člankov v Planinskem vestniku in v 
lokalnih časopisih. Zapisati moramo 
tudi njeno uresničeno idejo - nadela-
vo planinske poti Po svečinskih gori-
cah. Dolga leta je bila skrbnica poti.

Če vse njeno delo 
strnemo, lahko zapi-
šemo, da je bila Anica 
Horvat velika motiva-
torka otrok in odra-
slih. Pokazala jim je 
pot v planinski svet, 
jih opozorila na njego-
ve lepote in pasti. Ve-
liko današnjih planin-
cev ji je za to izredno 
hvaležno.  

Uspešen natečaj

V razpisu so bili k sodelovanju 
vabljeni vsi ljubiteljski fotogra-
fi, ki so del 18 sodelujočih ob-
čin podravske regije (Maribor, 
Duplek, Miklavž na Dravskem 
polju, Sveti Jurij,  Lenart, Sve-
ta Trojica, Sveta Ana, Šentilj, 
Lovrenc na Pohorju, Rače - 
Fram, Hoče - Slivnica, Selnica 
ob Dravi, Starše, Pesnica, 
Benedikt, Cerkvenjak, Ruše 
in Kungota) v projektu Zlata 
vrtnica.  

Življenje v kraju

Novembra so Javni sklad RS za kulturne de-
javnosti (območna izpostava Maribor), Zveza 
kulturnih društev Maribor in Hortikulturno društ-
vo Maribor razpisali medgeneracijski fotografski 
natečaj z imenom Jesenske zgodbe 2020.

Do 4. decembra 2020 je svoja dela 
poslalo kar 67 fotografov, a je bilo iz 
ocenjevanja izločenih 13 del, ker niso 
izpolnjevala v razpisu navedenih pogo-
jev. Petčlanska žirija, ki so jo sestavlja-
li Gerhard Angleitner (podpredsednik 
Foto kluba Maribor), Marijan Mirt (aka-
demski kipar in član Društva likovnih 
umetnikov Maribor), Borut Ambrožič 
(predsednik Hortikulturnega društva 
Maribor), Ksenija Gajič (vodja cvetličar-
ne Aralija) in Matija Varl (koordinator 
mariborske izpostave Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti), je fotografije preg-
ledala in ocenila. Med 54 fotografijami 
je žirija izbrala 31 fotografij za razsta-
vo in katalog ter izbrala štiri dela, ki 
so prejela nagrade. Med štirimi nagra-
jenci pa se je znašel tudi naš občan 
Marko Matjašič, ki je s svojo fotografijo, 
imenovano Jesen skozi kukalo, v imenu 
KUD Lipa zasedel 3. mesto.  


