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Občina Kungota leži na skrajnem severozahodu Slovenskih goric. Na jugu meji z občino Maribor, 

na vzhodu s Pesnico in Šentiljem, na severu s sosednjo Avstrijo. Dolga stoletja je bilo to ozemlje 

usmerjeno v kmetijstvo. Še danes so Svečinske gorice znane po kvalitetnem grozdju, vinu in 

sadju, v zadnjih letih tudi turistični ponudbi v širšem evropskem prostoru. Kmetje so zmeraj 

pridelali dovolj hrane zase in za tuje posestnike, zato je bil promet izjemnega pomena.  

Utrjene ceste so tod začeli graditi Rimljani v 1. stoletju. Skozi naše kraje je bila speljana cesta (iz 

Kamnice, čez Rošpoh) čez Morski jarek, Spodnjo in Zgornjo Kungoto, čez prelaz pod Plačkim 

vrhom in dalje proti Flavium Salvensum (Lipnice/Leibnitz).
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 Za čas srednjega veka o živahni 

trgovini čez Svečinske gorice pišeta Jože Curk in Jože Koropec. Za čas 16. stoletja sta ohranjeni 

mitninski knjigi, ki dokazujeta obstoj mitninske postaje v Spodnji Kungoti. Zanimivi so zapisi o 

količinah in vrsti tovora: »1587: 1420 tovorov kamene soli iz skladišča v Ernovžu, 14 vozov gline s 

Podigraca ... 1595: 2249 tovorov in 1354 vozov«. V knjigi je omenjeno tudi: 52 pešcev, 213 

jezdecev, žitarice za sedanjih 554 hl, 733 štartinov domačega vina in 4 štartine medu.
2
 V cerkveni 

kroniki župnije Sv. Andreja v Svečini župnik Alojz Bratuša navaja: »Pod Plačkim hribom so bili 

hlevi, kjer so se vozniki ustavljali in lahko dobili priprego, da so težek tovor prepeljali na vrh. Ker je 

bilo vzdrževanje konj za stalno pripravljenost v hlevu predrago, so za priprego poskrbeli okoliški 

kmetje, ki so imeli konje. Nekdo, ki je živel pod hribom ob cesti, je bil zadolžen, da z rogom prikliče 

pomoč. Na vrhu je bila gostilna, kjer so uspešno opravljeno delo zalili z domačim vinom.«
3
 Cesta 

čez Zgornjo Kungoto in čez prelaz pod Plačkim vrhom je izgubila pomen v mednarodni trgovini z 

izgradnjo južne železnice, ki je bila speljana iz Dunaja čez Šentilj in Maribor. Ceste so bile vse do 

druge polovice 20. stoletja makadamske ali blatni kolovozi, ki so jih občasno utrjevali s kamenjem 

iz bližnjih kamnolomov (Pruh, Žavcarjeva graba). Naše ceste so asfaltirali postopoma. Leta 1970 

so asfaltirali cesto iz Spodnje Kungote do Zgornje Kungote, prav tako so leta 1970 asfaltirali cesto 

Zgornja Kungota–Jurij. Cesto v Svečino so asfaltirali leta 1972 in 1973, cesto na Plač šele leta 

1976.
4 

Promet in prometna sredstva so bila že od nekdaj pomembna v kmetijstvu. Kmetje so uporabljali 

sredstva, ki jih vleče človek ali vprežna živina, po 2. svetovni vojni so se postopoma uveljavljali 

traktorji. Danes je kmetovanje brez traktorja nemogoče. Za prevoze manjšega tovora so 

uporabljali leseno samokolnico, gare, ki so bile namenjene že težjemu tovoru, in »trage« (lestev, 

na katero so po košnji naložili travo). Najpomembnejše prevozno sredstvo na kmetiji so bil različni 

vozovi: lojtrni voz, platonar, parizar, voz s kripo, voz za nakladanje listja, nizka kripa s prečko. 

Vsak voz je bil namenjen določenemu tovoru. Starejši ljudje pripovedujejo o vožnji sena s »holt 

parizari«. Tak voz je imel kolo široko 20 cm, prilagojen je bil za vožnje na vlažni zemlji. Kmetje so 

med seboj tekmovali, kdo bo naložil najlepši voz sena, ki je moral biti visoko naložen in lepo 

počesan z grabljami. Če je bil tovor pretežak, je lahko počilo oje ali se je zlomilo kolo ali je živina 

(voli ali konji) preveč silovito zavila v ovinek in se je voz obrnil. Platonar so uporabljali za prevoz 

nakošene trave ali sadja v zabojih. Voz s kripo so uporabljali za prevoz razsutega sadja, krompirja, 

repe, pese za živino. Jeseni, ko je listje odpadalo, so lojtrni voz povišali, spredaj in zadaj so dodali 

primerno oblikovane lesene vstavke, da listje ni polzelo skozi reže. Na voz so namestili tudi veje, 

ki so preprečevale, da se listje ne bi raztreslo. Listje so vozili tudi z vozom, na katerega so naložili 

kripo, spleteno iz vrbovega šibja (pantovca). Pozimi so kmetje za prevoze uporabljali sani, z njimi 

so vreče pšenice vozili v mlin in domov pripeljali moko.
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Vsaka večja kmetija je imela lastno vprego, nekatere kmetije so imele tudi nadomestno vprego. 

Živina za vprego je morala biti mlada, sicer je bila neubogljiva in trmasta. Vprežne živali so včasih 

pretrpele marsikaj. Ni jim bilo prizaneseno niti v najhujši poletni vročini niti v dežju ali snegu. Če se 

je živina upirala ali pa obirala, je bila kaznovana z bičem. Pri prevozu so tudi otroci imeli 

pomembno vlogo. Ponavadi so jih zaposlili, da so pazili živino. Še posebej težko je bilo to v 



avgustu, ko je bilo poleg neznosne vročine še veliko mrčesa. Jože Graber je povedal: »Ko sem bil 

majhen, sem sredi avgustovske vročine moral paziti živino, medtem ko so moji starši in ostali 

delavci grabili seno. Ogromno muh, sršenov in obadov je obletavalo mene in živino. Odganjal sem 

mrčes, vendar sem zvečer prišel domov ves popikan.«   

Furmani–vozniki z vozovi in različno vprežno živino so imeli do 2. svetovne vojne in še po njej 

pomembno vlogo. Kmetje, ki so imeli malo zemlje in manj glav živine, niso imeli lastnega 

prevoznega sredstva. Pomembne prevoze so jim opravili sosedje ali poklicni furmani. Nekateri 

kmetje so se poleg kmetovanja ukvarjali s prevozništvom in zaslužili dodaten denar. Bilo je veliko 

medsebojne sosedske pomoči. Prevoze so morali dolžniki odslužiti z delom–dnino. Tako so si 

kmetje zagotovili potrebno delovno silo. V naših krajih so furmani prevažali predvsem vino, pa tudi 

sadje in druge kmetijske pridelke. Po 2. svetovni vojni so v Pesnico na odkup vozili še živali, vozili 

so tudi les in gradbene materiale za gradnjo in obnovo hiš ali gospodarskega poslopja. Danes te 

prevoze opravljajo prevozniki s tovornjaki. Vozove, konjsko in volovsko vprego so zamenjali 

traktorji. Živina si je oddahnila, človek si je olajšal prevoze in delo na zemlji. Med prvimi so traktor 

imeli pri Krenu v Svečini, Paskolu v Slatinskem dolu in Karnerju v Spodnji Kungoti.
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Bogatejši kmetje so imeli prevozna sredstva tudi za osebne prevoze v mesto, k maši v cerkev, na 

romanja, na nedeljski obisk k sorodnikom, za poroke, birme, krste, pogrebe in za nujne prevoze k 

zdravniku. Za te prevoze so uporabljali zapravljivčke, manjše kočije odprtega tipa, le veliki 

posestniki so imeli kočije s streho. Rajmund Paskolo, kmetovalec iz Slatinskega dola, je leta 1991 

navajal lastnike kočij s streho (grof Pahta na Kozjaku, Rajmund Paskolo v Slatinskem dolu, na 

Ogrizkovem v Spodnji Kungoti, grad v Svečini, Dobajevi na Ribaričevem v Juriju, Hlade – Šuško v 

Juriju); 8 posestnikov je imelo male kočije, 19 kmetov je imelo zapravljivčke.
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Kočije in zapravljivčke so po 2. svetovni vojni postopoma izrinili avtomobili. Danes ni pri hiši le 

enega avtomobila, zelo pogosto sta dva ali celo trije. Prvi avtomobil je v naše kraje pripeljal pred 

100 leti. Leta 1919 se je z njim v Svečino pripeljala mednarodna komisija, ki je bila na terenskem 

ogledu v zvezi z določitvijo meje med Avstrijo in Kraljevino SHS. (Naveden dogodek je bil 

obeležen 10. 9. 2019 na turistični kmetiji Elšnik v Slatini.) Člani mednarodne komisije so preveč 

okušali dobra svečinska vina, saj je voznik v Svečini zapeljal s ceste in se obrnil v Svečinski potok. 

Fotografije prometne nesreče so ohranjene v sodnem spisu, ki obravnava nesrečo (Pokrajinski 

arhiv Maribor). 

Kungoški gostilničar in trgovec, Franc Senekovič, je leta 1924 kupil avtobus tip FIAT in zagotovil 

avtobusni prevoz med Zgornjo Kungoto in Mariborom. Rudolf Smonig je leta 1926 v Svečini kupil 

avtobus znamke FORD, s katerim se je lahko dnevno na relaciji Svečina–Maribor peljalo 16 

potnikov, in kasneje OPEL, ki je vozil 22 potnikov. Senekovič in Smonig sta tekmovala, kdo bo 

prevozil več potnikov.
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Prevozi in promet so skozi čas pridobivali na pomenu. Prometna sredstva, hitrost in mobilnost 

oblikujejo naš vsakdanjik. 
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