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Miha Dajcman 

N a Obcini Kungotapra
vijo, da je proracun za, 
leta 2020 investicij

sko naravnan navkljub vsem za
kcinskim obveznostim, ki jih je 
obcina dolzna financirati. Obcina 

Denar od kredita 
bodo namenili 
zlasti za 
asfaltiranje cest 

se bo zadolzila za slabih 1,3 mi
lijona evrov, predvsem za asfal
tiranje obeinskih cest. Pri tern v 
obcinski upravi izpostavljajo, da 
bode prihranki na racun vzdr
zevanja cest nato precej viSji, kot 
bode znasale obresti za najet dol
goroeni kredit. 

Za investicije ob stroskih za 
redno vzdrZev:anje obeina na
menja skupno slabih 3,4 milijo
na evrov, kar znasa 52 odstotkov 
vseh odhodkovv proraeunu. 
Sicer pa ta znesek po navedbah 
obCine pomeni kar 92 odstot
kov vee denarja za investicije 
kot v minulem letu. Prihodki za 
leta 2020 tako znasajo 5,2 mili-

OBCINSKI PRORACUN 

Za investicije letos 
3,4 milijo·na evrov 

Ob koncu minulega leta so svetniki potrdili pro
raeun za letos, ki predvideva tudi zadolzevanje 

jona evrov. Najvecji delez pred
stavljajo daveni prihodki (3,5 
milijona evrov), prihodki so viSji 
tudi na racun viSje povpreeni
ne, ki znasa 589,11 evra na prebi
valca obeine Kungota. S prodajo 

zemljiSe in poslovnih prostorov 
namerava obcina zasluziti doda
tnih 100.000 evrov, iz drZavne
ga proracuna pa si za investicije 
obeta 1,1 milijona evrov. Predvi
deni odhodki za leta 2020 zna-

LOCIC 

Da tradicijakolin ne izgine 

Obieaj ohranjajo ze vee kot deset let 

K meeki praznik oziro
rna praznik na vasi v 
Locieu, manjsem na~ 

selju v obcini Trnovska vas , 
zelo spostujejo se danes, eeprav 
otozno povedo, da so koline 
tudi na kmetijah njihovega 
kraja vedno bolj redkost. 

Ze vee kot deset let vsako 
zimo pripravijo vaske koline 
z obveznim spremljevalnim 
druzabnim veeerom. "Kot je 
bilo nekdaj pri nas. Koline smo 
imeli cel dan, pa se pozno v noe 
smo jedli, kartali in peli, ob ob-

veznem kompotu iz domaee
ga sadja in v vi no namoeenem 
kruhu," je razlozil Anton Potre, 
predsednik Drustva za ohranja
nje starih obicajev Locie, ki do
godek organizira. 

Prasie se je skotil v vasi, pri 
druzini Franca Beleca, zredili 
pa so ga na kmetiji Potreevih. 
Na dan kolin, 18. januarja, je iz 
hiS v Locicu pridiSalo po kruhu 
iz domaee moke, poticah, zavit
kih, keksih in pecivu, iz vaskega 
doma sredi vasi pa po kuhanem 
in pecenem mesu. Zbralo se je 

vee kot 50 ljudi, ki SO pomaga
Ii pri delu cez dan. "Vsako leta 
naredimo klobase, kasnice ali 
koline, kakor jih mi imenujemo, 
ki jih se isti veeer in naslednji 
dan med pospravljanjem doma 
se eisto sveze speeemo," je dodal 
Potre. Preostanek mesa pripra-

Letosnji proracun v Kungoti je 
investicijsko naravnan 
Foto: Igor Napast 

sajo 6,5 milijona evrov in so za 
28 odstotkov viSji od planiranih 
odhodkov v proracunu za lansko 
leto. Za tekoee odhodke (place, 
blago, storitve, obresti in rezer
vel ti~ slo 1,58 milijona evrov, za 
transferje (subvencije, prevoze, 
domove za ostarele, vrtce, sole, 
zavarovanja zaposlenih ... ) 1,53 
milijona evrov. 

Med pomembnejse projekte v 
letu 2020 na obcini Kungota ste
jejo obnovo ceste in vodovoda v 
centru Sveeine, vredno pol mi
lijona evrov, asfaltiranje in pro
tiprasno zascito obeinskih cest, 
za kar bode namenili 1,2 milijo
na evrov, rekonstrukcijo cevo
voda Kosaki-Poeehova (272.000 
evrov), ureditev vaskega trga 
s trznico Plintovec (212.000 
evrov), vzpostavitev kolo parka 
(pump tracka) Plintovec, kar 
naj bi znasalo 80.000 evrov in 
vzdrzevanje javnega vodovo-. 
dnega sistema (60.000 evrov). 
Za projektno dokumentacijo za 
Medgeneracijsko-sportni center 
Spodnja Kungota bo 510 35.000 
evrov, enak znesek za projektno 
dokumentacijo mostu GradiSka 
2 in za drugo fazo sailacije ceste 
in plazu Ciringa 790.000 evrov. 

Moski imajo opravka z mesom, 
~enske s kuhanjem in peko. 
f,': Foto: MatjaZ Kolednik 

vijo ob obenem zboru druStva, 
ki je bil pretekli konec tedna. 
(apa) 
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