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Bled

Končno dočakali most Fifolt

Županja Občine Kungota Tamara Šnofl 
si je zadala nalogo promovirati in razvi-
jati turizem s poudarkom na povezova-
nju – tako znotraj občine kot tudi med 
sosednjimi občinami in preko meja. Po-
vezovanje med občinami, izmenjava iz-
kušenj, idej in primerov dobrih praks je 
dodana vrednost delovanja občine, ki 
pomaga ustvarjati nove zgodbe in kre-
piti razvoj za najboljše okolje za življe-
nje občanov. Vzpostavitev sodelovanja 
z Občino Bled nam odpira nove mož-
nosti povezovanja, dopolnjevanja, še 
posebej pri pripravi in izvedbi skupnih 
dogodkov, kjer se lahko bolje spoznava-
mo in učimo drug od drugega. Področja 
sodelovanja poleg strokovnih služb ob-
činske uprave zajemajo turizem, kul-
turo, šolo, medgeneracijski center in 
društva. Obe občini si želita ustvarjati 
najboljše okolje za življenje občanov, 
krepiti spoštovanje in strpnost na druž-
beni ravni ter si prizadevati za gospo-
darski razvoj, infrastrukturo in turistični 
razcvet. Zelo pomembno je, da z odpr-
tim dialogom upoštevamo aktualna 
vprašanja lokalnega pomena z name-
nom uspešnejšega gospodarskega in 
kulturnega razvoja lokalnih skupnosti. 
S povezovanjem občanov lahko izme-
njamo veliko dobrih zgodb in krepimo 
razvoj obeh občin. 

Občina Kungota je 19. 5. 2022 
podpisala pogodbo za izvedbo re-
konstrukcije dotrajanega mostu 
Fifolt na relaciji Sp. Kungota–Pe-
snica. Investicija, za katero smo 
uspešno pridobili dobrih 430.000 
evrov s strani Ministrstva za oko-

lje in prostor, se je začela izvajati 
v začetku julija 2022. V tem času 
prosimo za strpnost in razume-
vanje zaradi popolne zapore ces-
te za motorna vozila v območju 
gradnje mostu. 

Prostovoljstvo je izjemna dejav-
nost, s katero lahko pomagamo 
širši skupnosti in našim občanom 
olajšamo pomembne trenutke. Ker 
se zavedamo izredne pomembnos-
ti prostovoljstva, so naši prostovolj-
ci RK Kungota, Karitasa ter pro-
grama Starejši za starejše skupaj 
z županjo Tamaro Šnofl obiskali 
pobraten Komen. 

OBČINSKI GLAS: leto 2022, julij, javno glasilo
IZDAJA: OBČINA KUNGOTA
ODGOVORNI UREDNIK: Marko Knehtl
UREDNIŠKI ODBOR: Domen Ledinek,  
Marko Matjašič, Nataša Mislej, Milan Ogrizek
LEKTORIRANJE: Veronika Pucko Muhič
UREDNIŠTVO: Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota,  
tel. 02/655 05 05, faks 02/655 05 06,
e-pošta: obcinskiglas@kungota.si, www.kungota.si
OBLIKOVANJE: Denis Ferlič

TISK: Dravski tisk d. o. o.
FOTOGRAFIJE: Marko Knehtl
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku  
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.

Prostovoljci obiskali Komen
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Rekonstrukcija ceste  
Počehova – Zg. Kungota s kolesarko

30 let PGD Sp. Kungota

Natanko na svoj 30. rojstni dan, 
22. maja 2022, so gasilci PGD 
Sp. Kungota svečano obeleži-
li jubilej. Po prihodu gasilske 
parade na prireditveni prostor, 
ki ji je poveljeval Stanislav Fla-
šker, in slovenski himni v izvedbi 
Kungoške Pleh Muzike (KPM) je 
program povezoval Branimir Za-
dravec. V uvodnem nagovoru je 
spregovoril predsednik društva 
Miran Koren in predstavil razvoj-
no pot gasilstva v Sp. Kungoti. 
Izpostavil je pomembne časovne 
mejnike, ki so spremljali gasilsko 
pot. Na kratko je povzel nasta-
nek društva: »Gasilska semena 
iz 60-tih in 70-tih let 20. stoletja 
so v 80-tih padla na plodna tla 

in v 90-tih se je rodilo PGD Sp. 
Kungota.« Pri tem je še dodal, da 
22. maj 1992 ni pomemben dan 
le za spodnjekungoške gasilce, 
temveč tudi za Slovenijo, ki je 
na isti dan postala 176. članica 

Republika Slovenija, Ministrstvo za 
infrastrukturo (nosilec projekta), 
Občina Pesnica in Občina Kungota 
smo se skupaj lotili izvedbe projekta 
Rekonstrukcija regionalne ceste R2-
436/1328 Počehova–Zg. Kungota 
(od km 0+050 do km 5+742) in kole-

sarske poti. Gre za daleč največjo in-
vesticijo na območju naše občine do 
sedaj. S projektom smo se prijavili na 
javni razpis in bili uspešni. Vrednost 
investicije znaša 12.060.054 evrov. 
Delež sofinanciranja Občine Kungo-
ta, določen v okviru sofinancerskega 

sporazuma, znaša dobrih 1.700.000 
evrov, od česar je s strani Evropske 
unije sofinanciranih slabih 1.100.000 
evrov. Skrajni rok za gradnjo kolesar-
ke je v drugi polovici leta 2023, za re-
konstrukcijo regionalke pa konec leta 
2024. 

Junija sta naša občana Rafael in Mari-
ja Fekonja iz Gradiške obeležila 50 let 
poroke. Zlato poroko sta praznovala v 
družbi svojih najbližjih, vlogo prič pa 
sta prevzeli vnukinji Ana in Zala. Slav-
ljenca je obiskala tudi kungoška župa-
nja ter jima ob jubileju čestitala. 

Drago Korade

Zlata poroka  
zakoncev Fekonja

v OZN. Sledili so pozdravni nagovori in čestitke kungoške žu-
panje Tamare Šnofl, predsednika GZ Slovenske gorice Uroša 
Kojca, častnega člana Valentina Pohorca, predsednice DVD 
Mursko Središče Tanje Smolković, predstavnika PGD Imeno 
Benjamina Alegra, predstavnikov domačih društev (za KPM 
Rudi Matjašič, za KUD Lipa Sp. Kungota Brigita Kraševec in 
za DU Sp. Kungota Marija Koren).

Osrednji del programa je bil namenjen izdaji in vsebinski 
predstavitvi zbornika, posvečenega 30-letnici delovanja 
društva. Avtorja in urednika sta Drago Korade in Branimir 
Zadravec. V uvodu je Zadravec prebral čestitko in opravičilo 
recenzenta Florjana Jančiča, Korade pa čestitko gasilcem, ki 
jo je poslala učenka OŠ Kungota Nancy Vujica. Po čustvenem 
aplavzu je sledila predstavitev zbornika. Za opravljeno delo, 
za podpornike pri izidu in za dolgoletno prostovoljno delo v 
društvu so bile podeljene zahvale in častni nazivi. Častni na-
ziv društva – častni član PGD Sp. Kungota – sta prejela: 

TRIVO KREMPL, direktor AJM okna, vrata, senčila d. o. o., 
in DRAGO KORADE, ustanovni član društva. 
Najvišji društveni naziv – častni predsednik PGD Sp. 
Kungota – pa je prejel BRANIMIR ZADRAVEC, prvi pred-
sednik društva in poveljnik Civilne zaščite Občine Kungo-
ta (že 29 let).
Po zaključnem uradnem delu in pozdravu ob odhodu pra-
porščakov je sledilo druženje ob glasbi mladih gasilcev.
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Kungoški občinski praznik, kot smo 
ga doživeli v začetku junija, je novost 
v naši občini. Prvič bi naj bil v takšni 
obliki izveden že leta 2020, vendar 
so ga žal odnesli protikovidni ukrepi. 
Enako se je zgodilo leta 2021. Ker 
pa gre v tretje rado, smo ga letos le 
dočakali. Občinski praznik se je začel 
3. junija s slavnostno akademijo, ki 
je potekala v dvorani OŠ Kungota. Na 

prireditvi, ki jo je vodila Mojca Mavec, 
sta bila podeljena dva zlata grba in 
štiri županjina priznanja. Zlata grba 
sta prejela Alojzij Gaube za prispevek 
k razvoju vinske kulture in k mednaro-
dni promociji občine ter Gregor Denk 
iz Hiše Denk za prispevek k promoci-
ji sodobne slovenske kulinarike in k 
mednarodni prepoznavnosti občine. 
Županja Tamara Šnofl je prepozna-
la še tri izstopajoče posameznike in 
eno društvo, ki so prejeli njeno oseb-
no priznanje. Med dobitnike spadajo 
Jurij Rifl za uspešno in požrtvovalno 
delo v programu Starejši za starejše, 
Branimir Zadravec za uspešno dol-
goletno vodenje civilne zaščite, Milan 
Tovornik za požrtvovalno prostovoljno 
delo na humanitarnem področju in 
Prostovoljno gasilsko društvo Sp. 
Kungota za 30 let uspešnega delo-
vanja društva. Po podelitvi priznanj je 
v znak prijateljstva sledila še podeli-
tev spominskih priznanj za uspešno 
sodelovanje s pobratenimi občinami, 
ki so v vseh letih sodelovanja posta-
le pomemben partner našega kraja. 
Priznanja so prevzeli komenski župan 
Erik Modic, podžupanja avstrijskega 
Gamlitza Mathilde Monika Karbasch 
in županja francoske občine Foecy 
Laure Grenier-Rignoux. Priznanje o 
uspešnem sodelovanju je prejel tudi 
župan občine Ehrenhausen Hannes 
Zweytick. Nato je sledilo še zadnje 

pomembno dejanje večera, in sicer 
podpis sporazuma o sodelovanju z 
blejsko občino. Sporazum sta podpi-
sala kungoška županja Tamara Šnofl 
in blejski župan Janez Fajfar, ki je po 
podpisu prisotnim ponudil še nekaj 
spodbudnih besed. Prva slavnostna 
akademija ob občinskem prazniku se 
je s tem zaključila, sledila pa je pogo-
stitev. Na tem mestu ne smemo po-
zabiti še na Majo Keuc – Amayo, ki je 
prireditev spremljala s svojo glasbo in 
ji tako dala piko na i. 

Občinski praznik se je nadaljeval tudi 
naslednji dan, v soboto, 4. junija, na 
vaškem trgu v Zg. Kungoti. Pričel se 
je z budnico Kungoške Pleh Muzike, 
ki se ji je kasneje pridružil še Pihalni 
orkester Komen. Sledil je Kunigundin 
pohod, ki je pohodnike popeljal po 

poti z lepimi razgledi na Zg. Kungoto. 
Ob vrnitvi pohodnikov se je na trgu že 
začelo zanimivo glasbeno dogajanje. 
Obiskovalce je od popoldneva naprej 
zabavala skupina Yesterday Banda, 
sledila je Folklorna skupina Krnica, 
ansambel Brloga, Pihalni orkester 

Komen, skupina BQL in Budale, dan 
pa je zaključila skupina Kingston. Za 
kulinarično ponudbo so skrbeli Hiša 
Denk, Vinotoč Pliberšek, Družinska 
kmetija Gornik, obiskovalci pa so 
lahko degustirali tudi vina svečinske 
vinske kraljice Lucije Mukenauer 

Občinski praznik 2022
Marko Knehtl
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Življenje v kraju

in mariborske vinske kraljice Neže 
Jarc. Zraven pestrega dogajanja je 
bilo možno obiskati vikinški tabor 
Maistrov Marpurgov, kjer so »vikingi« 
ponudili vpogled v življenje nekoč. K 
dobremu vzdušju celotnega dne je 

pripomoglo tudi toplo, sončno vreme. 
Organizacijski odbor občinskega pra-
znika vsekakor ni imel enostavnega 
dela, zadovoljni obrazi obiskovalcev 
in pozitivni odzivi pa so odličen po-
kazatelj, da jim je uspelo. Tako je us-

pešno za nami prvi občinski praznik 
v novi podobi. Ob koncu naj v imenu 
uredniškega odbora čestitam vsem 
letošnjim dobitnikom priznanj in or-
ganizatorjem, ki so odlično izpeljali ta 
dogodek. 

Marko Herman

tekmovali v treh disciplinah: fantje 
posamezno, dekleta posamezno in 
mešane dvojice. Barve našega kluba 
so zastopali Rok Strelec, Rok Halič in 
Vid Rander. Naši fantje so se borili v 
starejših kategorijah, a so kljub temu 
prikazali odlične igre, s katerimi smo 
lahko izredno zadovoljni. Ponosni 
in zadovoljni smo tudi z našim pod-
mladkom, ki je s sojenjem tekem po-
magal pri organizaciji turnirja.

Tri tedne kasneje so naši fantje po-
novno pokazali odlično igro na tradi-
cionalnem 17. mednarodnem turnir-
ju Srebrna žogica Lendave, ki se je 
odvijal 14. in 15. maja v Lendavi. Po 
napetih tekmah sta Rok Halič in Rok 
Strelec osvojila dvojne stopničke. 
Rok Halič je v paru z Maksom Tram-
pužem osvojil 3. mesto v starostni 
kategoriji U13. Prav tako je 3. mes-
to osvojil Rok Strelec v paru z Miho 
Sučičem v starostni kategoriji U15. 

Maja je potekal prvi mednarodni tur-
nir v Sloveniji. Yonex Slovenia Inter-
national se je odvijal od 18. do 21. 
maja v Mariboru, kjer je imel klub dva 
predstavnika. Naš reprezentant Mark 
Koroša je barve kluba zastopal v vseh 
treh kategorijah. V mešanih dvojicah 
je igral v paru s Kim Matovič, v moških 
dvojicah pa z Anelom Hacem Gyorko-
šem, s katerim sta se uvrstila v glav-
ni del žreba. Naš drugi predstavnik, 

tj. Patrik Riboli, je klub zastopal na 
drugi strani mreže. Za Patrika je to bil 
prvi mednarodni turnir, kjer je klub in 
slovensko zvezo zastopal kot najmlaj-
ši sodnik na turnirju. Zadnji vikend 
maja je v Ljubljani potekal turnir Ko-
nex Forza Open. Turnir bi lahko ozna-
čili kot trenutno najuspešnejši turnir 
v letošnjem letu za naš klub. Domov 
smo prinesli štiri kolajne, od tega kar 
tri zlate. Rok Strelec si je z odličnimi 
igrami priigral dve zlati medalji, in 
sicer v kategoriji fantje posamezno 
do 14 let in v kategoriji dvojic do 14 
let v paru z Maksom Trampužem. V 
mlajši kategoriji do 12 let pa je ko-
lajni osvojil Rok Halič. Rok je domov 
prinesel srebrno medaljo v kategoriji 
fantje posamezno do 12 let in zlato 
medaljo v kategoriji dvojic v paru z 
Maksom Trampužem.

Čestitke vsem našim za odlične 
borbe in dosežene rezultate. Klub 
je izredno ponosen na predstave in 
dosežke naših fantov in deklet. Vsi 
rezultati samo potrjujejo dobro delo 
v klubu. 

Badminton klub Kungota

Sezona badmintona je v polnem teku. 
Turnirji potekajo zelo pogosto, kar je 
priložnost za naše igralce, da poka-
žejo že osvojeno znanje, prav tako 
pa s turnirji pridobijo nova znanja in 
izkušnje. V soboto, 23. 4. 2022, se 
je v telovadnici OŠ Kungota odvijal 2. 
turnir do 15 let. Fantje in dekleta so 
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V drugi etapi Dirke po Sloveniji, ki se 
je začela na Ptuju, so v našo občino 
zapeljali preko Kresnice, nato skozi 
Zg. Kungoto in nadaljevali proti Ma-
riboru do cilja v Rogaški Slatini. Na 
dirki smo lahko pozdravili naše zvez-
dnike kolesarstva, med njimi dvakra-
tnega zmagovalca Dirke po Franciji 
Tadeja Pogačarja in državnega prva-
ka Mateja Mohoriča.

Dogajanje se je nadaljevalo s pode-
litvijo priznanj za športnika leta, kjer 
smo kot gosta pozdravili tudi našega 
olimpijonika taekwondoista Ivana 
Trajkoviča, ki je na olimpijskih igrah 
v Tokiu 2020 (zaradi pandemije so 
igre potekale 2021) v kategoriji 80+ 
kg osvojil odlično 5. mesto in je bil 
samo za en dvoboj oddaljen od olim-
pijskega odličja. Na podelitvi smo 
lahko videli, da so športniki v naši 
občini uspešni na mnogih področjih, 
prvič pa je kungoški športnik leta 
postal plesalec Jaka Bračko. Intervju 
z njim lahko preberete v nadaljeva-
nju, mi pa vsem dobitnikom priznanj 

čestitamo ter upamo, da bodo do-
godki, kot je ta, predstavljali dodat-
no motivacijo za vse nagrajence in 
vse, ki se s športom ukvarjajo tako 
amatersko kot tudi profesionalno. 

Jaka, pozdravljen. Domačini te poz-
najo kot mladega in ambicioznega 
plesalca standardnih in latinskoame-
riških plesov. Kako in kdaj se je poja-
vila želja po treningu te plesne zvrsti, 
kakšen je bil odziv družine in kakšni 
so bili začetki?

Bil sem star 9 let, ko je prišla na mojo 
osnovno šolo Natalija Banovič (lastni-
ca Plesne šole Samba) in predstavila 
te plesne zvrsti. Bil sem zelo navdu-
šen, povedal sem staršem in tako 
sem začel trenirati.

Po kolikšnem času si prvič stopil 
na tekmovalne odre, kakšni so bili 
prvi občutki in kako si se odrezal? 

Prva tekma je bila kakšno leto po 
tem, ko sem začel trenirati, in je bila 
pilotni projekt. Tam smo bili tisti, ki še 
nismo imeli izkušenj s tekmami in še 
nismo zares tekmovali. Niso nas uvr-
ščali po mestih, ampak smo vsi dobili 
diplome z nalepkami zlate, srebrne 
ali bronaste barve. Takrat sem imel 
same bronaste nalepke. 

V teh letih si si priplesal že številne 
dosežke. Na katerega si najbolj po-
nosen?

Najbolj ponosen sem na zmago v 
Kungoti leta 2020, ko sem prvič zma-
gal na državnem prvenstvu.

Moj edini stik s plesom so bile 
priprave na maturantski ples, kjer 
so nas naučili, da je moški tisti, ki 
vodi par. Predvidevam, da je tudi v 
profesionalnem plesu tako. Ali ste 
zato plesalci bolj iskani in “obreme-
njeni” kot plesalke? 

Športnik leta: Jaka Bračko

V četrtek, 16. 6., smo lahko spremljali boga-
to športno dogajanje, za katerega so najprej 
poskrbeli kolesarji, ki so že drugo leto  
zapored zavili v naše kraje. 

Domen Ledinek

Na podelitvi smo lahko videli, da so  
športniki v naši občini uspešni na mnogih 

področjih, prvič pa je kungoški športnik  
leta postal plesalec Jaka Bračko. 

Življenje v kraju
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Tudi v profesionalnem plesu je tako, 
da vodi plesalec, zato smo definitivno 
bolj obremenjeni. Ker pa je istočasno 
tudi več plesalk kot plesalcev, smo 
zato bolj iskani.

Koliko plesalk si do sedaj že zame-
njal? Ali je pogosto, da pari pleše-
jo skupaj skozi celotno kariero oz. 
kako pogosto se pari menjujejo?

Plesalko sem zamenjal že štirikrat 
(Lea, Sonja, Kaja in Nea). V plesnem 
svetu se pari pogosto menjajo. Zelo 
malo je namreč takih, ki so skupaj 
od začetka. To je šport in moraš se 
prilagajati.

Letos si prejel tudi naziv športnik 
leta 2021 Občine Kungota. Kaj ti po-
meni prejem tega priznanja?

Ni tako enostavno prejeti to prizna-
nje v Kungoti, kjer je veliko vrhun-
skih športnikov, zato mi  ta dosežek 
veliko pomeni.

Do sedaj si tekmoval samo na dr-
žavni ravni, v letošnjem letu pa se 
odpravljaš tudi na evropsko in sve-
tovno prvenstvo. Kakšni so tvoji ob-
čutki ob tem? Kako potekajo pripra-
ve na tekmovanje na svetovnem 
nivoju v primerjavi s pripravami za 
tekmovanje na državnem nivoju?

Imam malo treme, vem pa, da v 
zadnjem letu ne morem veliko spre-
meniti. Naredim lahko le še manjše 
popravke. Drugače pa so treningi 
intenzivnejši, saj so tekme večje in 
pomembnejše, s čimer je tudi konku-
renca večja.

Tekmovanja in priprave vzamejo veli-
ko časa. Koliko ur tedensko treniraš 
in kako treninge usklajuješ z obve-
znostmi v šoli?

Na teden imam približno 40 do 50 
ur treningov, v to se šteje kondicijska 
priprava, samostojen trening, indivi-

dualne ure s trenerji in skupinski tre-
ningi. Včasih je naporno usklajevati 
urnik še s šolo, ampak so profesorji 
zelo razumevajoči.

Kako je z oblačili pri plesu? Verjetno 
so to obleke, ki jih ne kupiš v trgovi-
ni, ampak so narejene po meri in v 
dogovoru s soplesalko? 

Glede oblačil je ples zelo zahteven 
šport, saj moramo biti že na treningih 
urejeni. Na tekmovanjih pa je treba 
nujno poskrbeti za videz na plesišču, 
zato morajo biti obleke sešite po 
predpisih in posebnem naročilu po 
meri plesalca. Jaz obleke naročam 
v tujini, saj je v Sloveniji zelo omeje-
na izbira kreatorjev ki se ukvarjajo s 

plesnimi oblekami. Potrebujemo tudi 
plesne čevlje in vedno po predpisih 
brezhibno urejeno frizuro. Vse je po 
predpisih.

Verjetno ti ostane malo prostega 
časa. Kaj še rad počneš v prostem 
času, npr. zdaj, ko so počitnice?

Rad igram igrice, moram pa čez po-
čitnice opravljati tudi počitniško delo, 
da zaslužim nekaj za treninge. 

Za na konec nam povej še, kakšne 
lastnosti so potrebne za dobrega 
plesalca?

Najpomembnejše lastnosti so vztraj-
nost, potrpežljivost in volja. 

Spremljate nas lahko tudi tukaj:

/kungota.si

Življenje v kraju



Tekmovanja se je udeležilo 22 
ekip, kar je približno 120 ljudi iz 
Zgornjepodravske pokrajinske zve-
ze društev upokojencev, in sicer 11 
ženskih in 11 moških ekip. Otvori-
tvenega dela so se udeležili tudi 
kungoški podžupan Rudi Matjašič, 
predsednik komisije za šport pri 
Zgornjepodravski pokrajinski zvezi 
društev upokojencev Vladimir Juri-
šič in predsednik DU Zg. Kungota 
Jurij Rifl. Tekmovalo se je na dveh 
kegljiščih pri Hiši vseh generacij 
Zg. Kungota, pripravljeno pa je bilo 
tudi tretje kegljišče v kletnih pro-
storih Hiše.

Rezultati kegljanja:
Ženske:
3. mesto: kegljačice DU Zg. Kungota
2. mesto: kegljačice DU Marjeta na 
Dravskem polju
1. mesto: kegljačice Kluba upoko-
jencev Bezena.

Moški:
3. mesto: kegljači DU Fala
2. mesto: kegljači Kluba upokojen-
cev Bezena, ekipa »A«
1. mesto: kegljači DU Zg. Kungota.

Vsem ekipam čestitamo. 

Glavna sponzorja tega dogodka sta 
bila Ingrid Robi (DANKÜCHEN, stu-
dio Maribor center) in DU Zgornja 
Kungota. Kegljači DU Zg. Kungota 
smo pripravili tudi bogat srečelov.

Ob tej priliki bi se zahvalili vsem, ki 
ste pripomogli, da smo to tekmovanje 
izvedli, kot se spodobi. Zahvala gre 
tudi Gregu Koroša, ki nam je pripravil 
okusen in obilen obrok, da smo lahko 
zdržali na tekmovanju, ki je trajalo od 
7.30 do 17.00. Zahvala gre tudi Kun-
goškim detlom, ki so nam omogočili, 
da smo lahko določene stvari hranili v 
prostorih, ki jih oni koristijo v Hiši vseh 
generacij, in nam posodili paviljončke, 
da nismo bili cel dan izpostavljeni son-
cu. Zahvaljujemo se tudi DU Sp. Kun-
gota, ki so nam prav tako pomagali s 
tem, da so nam posodili paviljončke, 
mize in klopi. Zahvaljujemo se tudi 
Občini Kungota, ki nam je omogočila, 
da smo zgradili takšen objekt, da lah-
ko izvajamo kegljaška tekmovanja. 

Izbirno kegljaško tekmovanje

Društvo upokojencev in kegljaška sekcija DU 
Zg. Kungota sta 3. 6. 2022 izvedli Pokrajinske 
športne igre – izbirno tekmovanje za Državne 
športne igre v kegljanju s kroglo na vrvici pri 
Hiši vseh generacij v Zg. Kungoti.

Andrej Herceg

Jernej Prišenk

Vabljeni!

Jahalni klub Kasco Svečina or-
ganizira 6. 8. 2022 tekmo v 
preskakovanju zaprek. Klub le-
tos praznuje tudi 15. obletnico 
nastanka, kar bomo primerno 
obeležili pri organizaciji obeh 
dogodkov.
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4. Detlfest Rezbarsko-umetniškega 
društva Kungoški detli

Vse prisotne je nagovoril podžupan 
Občine Kungota Rudi Matjašič in izra-
zil zadovoljstvo nad delom Kungoških 
detlov, ki dosegajo zelo lepe uspehe.

Na dan otvoritve so z motornimi žaga-
mi kiparili naši umetniki. Alojz Grab-
rovec je izdeloval kip Antona Martina 
Slomška. Jože Smrkolj je začel z izde-
lavo srca – simbol Svečinskih goric. 
Rudi Novak je s kiparjenjem divjega 
petelina izdelal eno izmed glavnih na-
grad srečelova. 

V soboto, 18. junija ob 9. uri pa se je 
pričel delovni dan za vse sodelujoče: 
knjižničarka Andreja iz Mariborske 
knjižnice je vodila delavnico in pra-
vljice za otroke; ART-PRO-LIFE, ki ga 
je zastopal Tibor Frančič iz Črenšov-
cev, se je prestavil s posebnimi lesni-
mi izdelki; Scaba Horvat z Madžar-
ske je otrokom pokazal izdelovanje 

glinenih izdelkov in prizorišče oboga-
til s čudovito oblikovanimi spominki 
in glinenimi piščalmi. Predstavila se 
je tudi Valerija Cer iz Prekmurja z le-
senimi izdelki in igračami. Predstavi-
li so se še rokodelci Moravške doline 
s pleteninami, izdelki iz ratana ter 
mojstri rezbarjenja Janko Pucihar, 
Roman Kokole, Anton Pestotnik in 

Ivan Zaplotnik. Predstavitev in de-
lavnico je imel tudi TOTI DCA iz Ma-
ribora. Na delavnicah so sodelovali 
otroci pod skrbnim vodstvom men-
torjev, tj. Kungoških detlov. Zelo šte-
vilno je bilo zastopano KD Studenci 
iz Maribora – likovna skupina pod 

vodstvom Rozike Ogorevc. Trinajst 
slikarjev in slikark je ustvarjalo likov-
ne umetnine, ki bodo vidne na raz-
stavah. Kungoški detli so za vse obi-
skovalce pripravili bogat srečelov. Za  
lepe dobitke se najlepše zahvaljujejo 
vsem vinarjem naše vinorodne oko-
lice, obrtnikom, posameznikom in 
vsem, ki so kakor koli prispevali za 
srečelov. Iskrena HVALA. 

Naj še omenim, da so po dolgem času 
uspeli pripeljati v naš kraj tudi vrtiljak 
in vse, kar sodi zraven. Tako so se šti-
ri dni lahko zabavali otroci in starši. 
Kungoški detli s predsednikom Du-
šanom Knehtlom se zahvaljujejo Ob-

čini Kungota, ki je omogočila izvedbo 
Detlfesta na zgornjekungoškem trgu,  
in Turističnemu društvu Zg. Kungota 
za pomoč pri izvedbi programa. Mar-
ljivost Kungoških detlov  je pripomo-
gla, da je bilo prizorišče urejeno in je 
vse lepo potekalo. 

Jožica Ferk

V petek, 17. junija 2022, se je s Kungoško Pleh 
Muziko, svečinsko Folklorno skupino Krnica ter 
pevsko-instrumentalno skupino Rožmarin (DU 
Zg. Kungota) pričel 4. Detlfest Kungoških detlov.

Naj še omenim, da so po dolgem  
času uspeli pripeljati v naš kraj  

      tudi vrtiljak in vse, kar sodi zraven. 

Življenje v kraju
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Kungoška Pleh 
Muzika – ponos Kungote
Spoštovane sokrajanke, spoštovani sokrajani, glede na velike uspehe 
in zelo odmevne koncerte sem v naslovu članka ponovno izpostavil, da 
smo lahko vsi Kungočani  izjemno ponosni na našo godbo, tj. Kungoško 
Pleh Muziko.

Želel bi na kratko predstaviti aktivnosti, ki smo jih realizirali v zadnjem 
času, in sicer:

•  Velikonočni koncert v Zg. Kungoti, nedelja, 17. april,
•  otvoritev državnega prvenstva mažuretk v Pesnici, nedelja, 8. maj, 
•  otvoritev slavnostnega praznovanja 20-letnice 
     PGD Sp. Kungota, nedelja, 22. maj,
•  promenadni koncert v Mariboru, nedelja, 29. maj, 
•  občinski praznik v Zg. Kungoti, sobota, 4. junij,
•  slavnostni koncert v Komnu na Krasu, sobota, 11. junij.

Moram priznati, da smo člani KPM zelo počaščeni, ker prejemamo vabila 
na različne dogodke in koncerte in to v takšnem številu, da moramo ne-
katere celo odpovedati (zaradi aktivnosti in zasedenosti članov). Vse te 
uspehe smo dosegli z veliko vloženega truda in časa vseh članov KPM ter 
z odličnim znanjem, predanostjo in entuziazmom.

Ob tem bi se v imenu članov KPM iskreno zahvalil vsem, ki nas na kakršen koli 

V ponedeljek, ko je godoval sv. 
Anton, smo se župljani  Zgornje in 
Spodnje Kungote zbrali pri kapeli, 
posvečeni  sv. Antonu Padovanske-
mu. Kapelo na razglednem gričku 
ob svečinski pohodniški poti, kjer 
mimo pelje tudi Jakobova pot iz 
Avstrije, je iz ruševin obnovil Dušan 
Karnet s sodelavci. Mašo je za po-
kojnega Dušana daroval župnik Ciril 
Kocbek, ki nas je najprej spomnil, 

zakaj nam je ta svetnik tako blizu, 
še posebej takrat, ko iščemo izgub-
ljene predmete. Bil je namreč pridi-
gar ponižnosti, potrpežljivosti, lju-
bezni in sočutja do ubogih. Naj bo 
vzor nam vsem, da bi tudi mi tako 
delali. Ker smo bili tako blizu drug 
ob drugem, smo mašo doživljali in-
timno, prisrčno in doživeto. Po njej 
smo se kljub vročini prijateljsko po-
družili ob pecivu in pijači. 

Pri Antonovi kapeli v Spodnji Kungoti

Peter Breznik

A. H.

način podpirate in s tem omogočate naše 
ustvarjanje zastopanje in promocijo prelepe 
Kungote z okoliškimi kraji širom  Slovenije.

Lepo se imejte, ostanite zdravi in z velikim 
veseljem vas pričakujemo na bodočih na-
stopih. 

Drage občanke, dragi občani!

Turistično društvo Zgornja Kungota obvešča vse člane, da 
bo ogled cvetja na domovih v letošnjem letu konec julija in 
le v primeru predhodne prijave. Prijavite se lahko s klicem 

na eno izmed naslednjih telefonskih številk: 041 972 991 
(Angelca Vračko), 041 562 533 (Majda Mihelič) ali 031 
851 229 (Jožica Ferk). Fotografije svojega cvetja lahko poš-
ljete tudi sami na elektronski naslov tdkungota@gmail.com 
do 31. julija 2022. 

Za lep, čist in s cvetjem okrašen dom

Življenje v kraju
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Gostovanje Kungoške Pleh Muzike 
v pobrateni Občini Komen

Kungoška pihalna godba, ki je bila ustanovlje-
na leta 2015 in si je nadela ime Kungoška Pleh 
Muzika, deluje kot sekcija KUD-a in šteje 25 
aktivnih članov, predseduje pa ji Franc Kerenc.

Anita Kirbiš

S svojimi nastopi so v kraju in občini 
nepogrešljivi. Pred nedavnim so bili 
soorganizatorji odmevnega dogodka 
»Cela Kungota nori« ob občinskem 
prazniku Kungote. Veliko nastopajo 
na domačih prireditvah in različnih 
gostovanjih, tudi preko meja pod tak-
tirko kapelnika Saše Najgliča. Prire-
jajo različne koncerte, nekaj let pa 
že negujejo sodelovanje s pobrateno 
kraško občino Komen; letos je njiho-
va pihalna godba sodelovana tudi pri 
kungoškem prazniku.

»Naš moto je: združiti prijatelje glasbe 
in dobre volje, ki so pripravljeni posve-
titi del prostega časa za glasbeneno 
ustvarjanje in širjenje dobre energije. 
Posebnost godbe je, da poleg klasič-
nega repertoarja izvajamo tradicional-

ne koračnice in ohranjamo kulturno 
dediščino. Naš cilj je, čim več nastopa-
ti in tako prispevati k večji prepoznav-
nosti kraja oz. Kungote,« je povedal 
predsednik KUD-a in podžupan Obči-
ne Kungota Rudi Matjašič, ki je bil or-
ganizator srečanja pobratenih občin. 
 

Pred koncertom so si z lokalnim vodi-
čem ogledali kraški biser – Štanjel, 
spoznali njegovo bogato zgodovino ter 
se sprehodili skozi znameniti Ferrarijev 

vrt, ubrano zapeli napitnico pred kra-
ško štirno in nato nadaljevali pot pro-
ti Komnu. Večerni koncert so izvedli v 
polnem amfiteatru na prostem v vasici 
Brestovica, kjer so jih pozdravili pred-
stavniki lokalne skupnosti in župan 
Komna Erik Modic. V pestrem koncer-
tnem repertoarju niso pozabili na svojo 
himno, posvečeno prelepi Kungoti, in 
Cecilka polko. Seveda so bile omenjene 
tudi posebnosti, ki jih združujejo v eno 
veliko družino. Z narodno-zabavnimi se 
je predstavil tudi Kungoški kvintet, ki je 
del KPM in je dodobra ogrel dlani obi-
skovalcev. Krasovci so se po koncertu 

izkazali z izvrstno lokalno kulinarično 
ponudbo, nato pa je KPM čakala dolga 
nočna vožnja proti domu, na kateri so 
že snuli naslednje dogodke. 

Naš moto je: združiti prijatelje glasbe  
in dobre volje, ki so pripravljeni posvetiti  

del prostega časa za glasbeneno ustvarjanje  
in širjenje dobre energije.
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V petek, 20. 5. 2022, se je na sve-
činskem gradu odvijal dogodek 
mladih vinarjev iz Svečine in oko-
lice, imenovan VinoGrad. Pripravili 
smo ga mladi vinogradniki. Ni šlo 
za tipično vinsko degustacijo, kjer 
vsak vinogradnik predstavlja svo-
ja vina, ampak predstavitev vseh 

kot celota. Glavni cilj je bil torej 
povezovanje med vinogradniki. 
Predstavljalo se je devet različnih 
postaj, in sicer PENEČA VINA (Ma-
ruša Mukenauer in Aljaž Leber), 
ZORJENA VINA (Timotej Hauptman 
in Adam Valdhuber), ROSÈ (aktual-
na svečinska vinska kraljica Lucija 
Mukenauer in Ana Jarc), RDEČA 
VINA (Neža Jarc in Patrik Gaube), 
SVEŽA SUHA VINA, razdeljena na 
tri postaje (Pavle Jarc, Jan Pliber-
šek, Špela Jarc, Petra Jamšek, 
Špela Žunec, Miha Kren), SVEŽA 
POLSUHA VINA (Jernej Pliberšek 
in Jana Valdhuber) ter SVEŽA POL-

SLADKA VINA  (Tinkara Radmilo-
vič in Tina Jamšek). Povabili smo 
predvsem mlajšo populacijo in ji 
želeli približati kulturo pitja vina. 
Odvijali sta se tudi dve delavnici, 
in sicer BLIND TASTING in DELAV-
NICA Z AROMAMI, ki sta jo vodila 
Žiga Šerbinek in Mojca Keuc. Duo 
AKUSTIČNI ORGAZEM je razva-
jal naša ušesa s prijetno glasbo, 
LEON STREET FOOD pa nam je 
pripravljal odlične burgerje s krom-
pirčkom. Dogodek je popestril tudi 
photobox, kjer so obiskovalci lahko 
ustvarili spomine in si sličice od-
nesli domov. 

Vina, ki ste jih lahko poizkusili, 
so bila naslednja:
1. Wine Ducal,
2. Vinogradništvo Dreisiebner,
3. Vino Falot,
4. Vino Gaube,
5. Vino Gornik,
6. Vino Jamnik,
7. Vino Kren,
8. Vino Leber,
9. Opok27,
10. Vinotoč Pliberšek,
11. Vino Kuster,
12. Vinogradništvo Šerbinek,

13. Vinogradništvo Mukenauer,
14.Vino Jarc,
15. Vino Valdhuber Čeh,
16. Vino Valdhuber,
17. Vinska klet na bregi,
18. Vinogradništvo Jamšek.

VinoGrad

Življenje v kraju



Njegovega brata Marjana Marksla že 
dobro poznamo po zanimivih skulptu-
rah, Srečkov talent pa je pisanje, ki 
zapolnjuje njegove dneve in polni nje-
govo dušo. Z velikim zanimanjem smo 
z njim spregovorili nekaj besed o tem. 

Kaj vas je pripeljalo do tega, da ste 
začeli pisati?
Pesmi in druga literarna dela, kot so 
kratke zgodbe, zapisi kot osebni odziv 
na čas ter dnevniki, so vedno zorela 
v meni, zaradi življenjskih obvezno-
sti pa sem jih zapisoval le kot odmev 
trenutka, brez posebnega namena. 
Sčasoma pa sem se začel spraševati, 
kaj bo ostalo za mano. Le materialne 
dobrine? Kaj pa moja duša, zavest, 
odnos do bližnjih, soljudi, do življenja 
in do samega sebe? Kdo pravzaprav 
sem, kdo sem bil? 
V mladih letih so me prevzele knji-
ge. Iz tega obdobja je ostal za mano 
nedokončani roman in nekaj pesmi, 
nato sem se v celoti posvetil družini in 
poklicni poti, temu je sledilo obdobje 
samostojne poslovne poti, ki me je še 
bolj omejevala, vseskozi pa sem ven-
dar redno pisal dnevnike iz osebnega 
in poslovnega življenja. Pred 10 leti 
pa sem popolnoma spontano začel 
redno pisati pesmi, krajše zgodbe pa 
sem začel pisati pod skupnim naslo-
vom »Zgodbe iz gorjanske vasi«. To so 
predvsem zgodbe iz vsakodnevnega 
osebnega in družbenega življenja kra-
janov. Te sem nato začel objavljati na 
spletni strani Pesem.si in na enem od 
družbenih omrežjih. 

Pišem med delovnim časom. Takrat 
se mi običajno porodijo ideje in kraj-
ši zapiski, pa tudi zjutraj in zvečer, ko 
hiša spi. Takrat se posvetim sebi in 
pisanju.
Prvo zbirko pesmi sem objavil pretek-
lo leto pod naslovom »Moje podobe«. 
V njej je objavljenih nad 100 pesmi. 

V uvodu je moj zapis »TEBI IN NJEJ«. 
V njem je navedeno moje dojemanje 
osebnega in bivanjskega odnosa do 
hrepenenja, pisanja in življenja. Oce-
na te zbirke je objavljena v recenziji, 
kjer so zapisani tudi komentarji in 
vtisi bralcev teh in drugih predhodno 
objavljenih pesmi.

Kaj vas pri pisanju najbolj navdihuje?
Običajno so to odnosi med ljudmi, 
določene življenjske prelomnice, poti, 
stranpoti in sledi skozi življenje, hre-
penenje, ljubezen, moj pogled do bi-
vanja, do preteklosti in prihodnosti.

Ali je kakšen poseben avtor, po ka-
terem se zgledujete?
Pri svojem pisanju vedno izhajam iz 
sebe. Kadar imam čas, pa rad pre-
biram pesmi drugih avtorjev. Sicer 
pa nimam posebnega stila ali oblike 
pisanja.

V družini vas je več umetniško na-
darjenih, med njimi tudi vaš brat 
Marjan, ki izdeluje skulpture.
Da, 6 bratov nas je, naša pot skozi 
življenje je bila lepa, a tudi polna iz-
zivov ter prilagajanja, strpnosti in sa-
mostojnega odkrivanja sveta. Vsak od 
nas ima v sebi določeno nadarjenost, 
ki smo jo začeli razvijati v poznih ži-
vljenjskih obdobjih. Marjan je uspe-
šen kot izdelovalec skulptur iz kovin in 
lesa ter slikar, Radislav je imel v sebi 
žilico za slikanje in pesmi, vendar 
tega ni nikoli razvijal zaradi poklicnih 
obveznosti, v katerih pa so bili uspeš-
ni tudi ostali brati.

Menite, da imate v družini umetni-
ško žilico? Kje se je po vašem mne-
nju vse to začelo?
Da, umetniško žilico imamo po mami 
in delno po očetu. Mama je občasno 
v različnih obdobjih svojega življenja 
pisala pesmi, oče pa je pisal dnevni-

ke tako v vojnih časov kot v povojnem 
obdobju, v katerih je bil poudarek na 
bistvu življenja, hrepenenja in bodoč-
nosti.

Kaj bi sporočili/svetovali mladim, ki 
bi si želeli začeti pisati?
Vse imate v svojih rokah, prizadeva-
nje, vztrajnost in trenutek. Začeti je 
potrebno, napraviti prvi korak in za 
vami bo ostala prehojena pot, v ka-
teri bodo zapisane vaše sledi. Sledite 
sebi, svoji zavesti, željam in sanjam, 
ne drugim – to so njihove sanje. Spoz-
nali boste, da se v vas skriva bogastvo 
poti, v vaših sanjah se skriva vaš ta-
lent. Le videti in čutiti ga morate. Pris-
luhnite sebi, svoji zavesti, srcu, duši in 
čutom. Začutiti morate sebe, to je vsa 
skrivnost uspeha. Ne glede na to, kaj 
želite početi, počnite. Dovolite, da vas 
vodi pot. Mnogokrat ste slišali, da je 
nekdo, ki je iz garaže ustvaril uspeš-
no podjetje, še sedaj hrani svoj prvi 
zapis. Vse se začne s prvim korakom, 
s prvo zapisano besedo.

Mama nam je vedno govorila: »Učite 
se, saj se učite za sebe ... Kjer koli ste 
in kar koli počnete, vaše misli vedno 
delajo, zato vedno izhajajte iz sebe 
ter si prisluhnite in za vami bo ostala 
sled, na katero boste nekoč ponosni. 
Zato pišite, pišite, pišite, ne sprašujte 
se zakaj. Bodite strpni, odgovor boste 
dobili in takrat boste spoznali vso svo-
je bogastvo življenja.«  

Srečko Marksl

V prejšnji številki glasila smo poročali o zlati 
poroki zakoncev Ane in Srečka Marksl, kasne-
je pa smo ugotovili, da je tudi gospod Srečko 
eden izmed skritih talentov naših krajev. 

Marko Matjašič
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V knjižnico po knjigo, druženje,  
prireditev ali pravljico

V ponedeljek, 7. marca 2022, smo odprli novo 
enoto Mariborske knjižnice v Zgornji Kungoti. 
Knjižnica Kungota se nahaja v Zgornji Kungoti 
5, v prvem nadstropju Hiše vseh generacij.

Andreja Ploj, knjižničarka

OBVESTILO: Poletni odpiralni čas

Knjižnica Kungota bo od 27. 6. do 27. 8. 2022 odprta samo  
ob ponedeljkih od 13. do 19. ure.

Pripravili smo tudi Pomladno 
pravljico za otroke z ustvarjal-
no delavnico. Redno nas obi-
skujejo tudi otroci iz vrtca.

Knjižnica je namenjena vsem obča-
nom. V njej boste našli knjige za ot-
roke, mladostnike in  odrasle, DVD-je 
in revije. Kot član knjižnice lahko pre-
birate in dostopate tudi do elektron-
skih knjig. Če vas nič od naštetega ne 
prepriča, se nam lahko pridružite na 
prireditvah, ki jih pripravljamo za od-
rasle, ali pa skupaj z otrokom pridete 
na pravljico z ustvarjalno delavnico. 

Tako smo v Knjižnici Kungota izvedli 
že dve prireditvi za odrasle in dve za 
najmlajše. Mariborska knjižnica je v 
sodelovanju z Bralnim klubom Kun-
gota v mesecu aprilu pripravila prire-
ditev z naslovom Srečanje s knjigo. 
Gosta sta bila Tone Vogrinec in Mar-
ko Radmilovič. Beseda je tekla o knji-
gi z naslovom Vsi me kličejo Tona, 
avtorja Marka Radmiloviča. Prireditev 

je povezovala Alda Stojanović.

V mesecu juniju smo pripravili prire-
ditev z naslovom O poteh in knjigah, 
ki smo jo povezali z Bralno značko 
za odrasle, ki jo pripravlja Maribor-
ska knjižnica. Na prireditvi so člani 
Bralnega kluba Kungota na kratko 
predstavili knjigo s seznama Bralne 
značke, ki so jo prebrali. Na pogovor 
sta bila povabljena domačina–gospa 
Jelka in gospod Milan Kolmanič, ki 
organizirata izlete in pohode po kun-
goški občini. 

Sodelovali smo tudi na prireditvi Detl-
fest na Vaškem trgu v Zgornji Kungoti, 
ki jo organizira Rezbarsko-umetniško 
društvo Kungoški detli. Pripravili smo 
pravljico za otroke, delavnico in se ig-
rali družabne igre.  

Hiša vseh generacij 

Razstava risbic otrok iz 
zgornjekungoškega vrtca

Obisk otrok iz zgornjekungoškega 
vrtca (Foto: Katja Kolednik)

Marko Radmilovič, Tone Vogrinec in Alda Stojanović (od leve proti desni)
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Literatura za najmlajše:

Literatura za mlade:

Literatura za odrasle:

Strokovno gradivo:

Počitnice so tukaj, zato smo vam pripravili nabor novih knjig, 
ki jih najdete na naših knjižnih policah v knjižnici.

V knjižnici se vedno 
kaj dogaja, zato  
lepo vabljeni.

Seveda vas v knjižnici 
čaka še večji nabor knjig 
prijetnega, sproščujoče-
ga, zanimivega in kvali-
tetnega branja.

Se vidimo v knjižnici.

Knjižne novosti v knjižnici kungota

15
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Vinotour stopa v korak s časom

Več kot desetletje je minilo od prvega pohoda 
nordijske hoje med slikovitimi svečinskimi 
vinogradi, na katerem so pohodniki šli vse 
do avstrijske vasi Ratsch an der Weinstraße 
in se ob tem spoznavali z lokalno ponudbo 
vinogradniških kmetij.

Nataša Mislej

Nastala je prva mednarodna pot nor-
dijske hoje med vinogradi, ki se je z leti 
razširila na pet krožnih poti različnih 
dolžin (rdeča, rumena, zelena, oran-
žna in modra pot). Prepoznavne so po 
označbah s steklenicami z različnimi 
barvami nalepke, odvisno od tega, 
na kateri poti se pohodnik nahaja. V 
letošnjem letu je bila v sodelovanju s 
Turističnim društvom Zg. Kungota prip-
ravljena nova pot, imenovana Kuni-
gundina pot. Načrtuje se označevanje 
poti, ki bo v svoji končni podobi dobila 
krajšo in daljšo traso. V teku so tudi 
priprave za vključitev kolesarskih poti 
in označevanje Jabolčno-sadne poti. 
Sčasoma je zanimanje ljudi za po-
hodništvo naraščalo, zato sedaj or-

ganizirani pohodi potekajo enkrat 
mesečno. V času pred korono se je 
zbralo tudi več kot 300 ljudi, ki so z 
navdušenjem prehodili izbrano pot in 
okušali dobrote pri lokalnih ponudni-
kih. Vinotour pohodna pot je bila leta 
2014 izbrana kot najboljša tematska 
pot v Sloveniji. V letošnjem letu je bilo 
prejeto posebno jubilejno priznanje s 
strani Turistične zveze Slovenija v so-
delovanju z Zavodom za gozdove Slo-
venije in Slovenija Outdoor. 

Marca 2022 je na spletni strani www.
vinotour.si zaživel interaktivni spletni 
zemljevid, ki je nastal v sodelovanju z 
Visit Good Place. Pohodnikom je omo-
gočeno, da na mobilnem telefonu 

vklopijo GPS-lokacijo in sledijo bar-
vi poti, ki jo želijo prehoditi, njihova 
trenutna lokacija se ob tem osvežuje 
tudi na zemljevidu. 

Označene so razgledne točke, zna-
menitosti ob poti ter vinogradniške 
kmetije, prav tako so na voljo pove-
zave do spletnih strani ponudnikov in 
njihove ponudbe ter možnosti vklopa 
navigacije v privzeti mobilni aplikaci-
ji. Za lažjo izbiro poti lahko pohodniki 
pregledajo splošne podatke o vsaki 
poti, kot so dolžina poti, vzpon, spust 
in zahtevnost. Uporaba je mogoča 
tudi brez vklopljene GPS-lokacije, 
vendar mora v tem primeru pohodnik 
sam vedeti, kje se trenutno nahaja, 
in slediti oznakam ob poti oziroma se 
natančno orientirati na spletnem ze-
mljevidu. Poskrbljeno je tudi za tujce, 
saj se lahko celotna vsebina prevede 
v nemščino in angleščino. 

V izdelavi je tudi mobilna aplikacija z 
interaktivnim zemljevidom, kjer upo-
rabnikom ne bi bilo več potrebno ime-
ti vključenih mobilnih podatkov, saj je 
na nekaterih območjih signal slabši. 
Načrtovana je tudi nadgradnja prika-
za odpiralnih časov vinogradniških 
kmetij, neke vrste semafor, s čimer bi 
ponudnikom omogočili enostavnejše 
sporočanje pohodnikom na poti, da 
so doma tudi med tednom in so na 
voljo za sprejem ter pogostitev. 

Vinotour stopa v korak s časom v 
upanju, da nordijsko hojo med vino-
gradi približa še večjemu krogu ljudi, 
ki se bodo z veseljem vračali in oku-
šali lokalne dobrote. Dobrodošle so 
povratne informacije glede uporabe 
interaktivnega spletnega zemljevida 
na email: vinotoureu@gmail.com. 

Prijava na organizirane pohode 
Povratne informacije

vinotoureu@gmail.com
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Učenke Danaja Klampfer, Chiara Šket, Zoja Vdovič z mentorico Mari Karnet

Barbara Plečko Oberčkal in Tjaša Špindler

Dosežki s področja kemije in  
biologije v šolskem letu 2021/22

V letošnjem šolskem letu je tekmovanje  
s področja kemije potekalo na treh nivojih:  
šolskem, regijskem in državnem.

V ponedeljek zjutraj, 13. 6. 2022, 
smo se mlade raziskovalke zgodovine 
Danaja Klampfer, Chiara Šket in Zoja 
Vdovič (vse iz 8. a OŠ Kungota) z men-
torico Mari Karnet odpravile na 53. 
SREČANJE MLADIH ZGODOVINARJEV 
SLOVENIJE, ki je potekalo  na velenj-
skem gradu. Srečanje je organizirala 
Zveza prijateljev mladine Slovenije za 
mlade raziskovalce zgodovine z 21 
osnovnih šol. Raziskovalno nalogo 
Nalezljive bolezni v preteklosti in spo-
pad z njimi je ocenjevala strokovna 

komisija zgodovinarjev pod vodstvom 
dr. Nadje Terčon. Naša naloga je bila 
odlično ocenjena, zanjo smo prejele 
zlato priznanje. Nalezljive bolezni so 

skozi zgodovino poveza-
ne s higieno v ožjem in v 
širšem pomenu besede. 
Preventiva je pomemb-
nejša kot kurativa – bolje 
preprečiti, kakor lečiti. 
Že v preteklih stoletjih so 
zdravniki ugotovili, da se 
bolezni prenašajo, da je 
potrebno vir okužb zatreti 
in zaščititi najbolj ranljive 
posameznike v družbi. V 
nalogi smo predstavile, 

kako je skrb za higieno pripomogla 
k boljšemu zdravju in omejitvi na-
lezljivih bolezni, kako se je s pove-
čano skrbjo za higieno zmanjšala 

obsežnost nalezljivih bolezni, kako 
pomemben vpliv so imela obvezna 
cepljenja za odpravo nalezljivih otro-
ških bolezni, kako se je iz generacije v 
generacijo prenašala skrb za zdravje 
in higieno, ugotavljale smo tudi vzro-
ke za višjo umrljivost otrok pred stole-
tjem in upad umrljivosti. Sklepna ugo-
tovitev je bila, da so nalezljive bolezni 
zmeraj bile in bodo, ukrepi za njihovo 
omejitev in zadušitev pa so obvezni – 
tudi v našem času. 

Raziskovalno nalogo Nalezljive bolezni  
v preteklosti in spopad z njimi je  

ocenjevala strokovna komisija zgodovinarjev  
pod vodstvom dr. Nadje Terčon.

Glede na rezultate šolskega tekmo-
vanja so se na regijsko uvrstili nas-
lednji učenci: Matej Brecl, Žiga Pesrl, 
Gašper Brus iz 8. r. in Dominik Pleter-
šek iz 9. r.

Bronasto Preglovo priznanje osvoji tek-
movalec, ki je na regijskem tekmova-
nju po svojih dosežkih v zgornji tretjini 
vseh tekmovalcev v državi, in tisti, ki 

ga določi komisija glede na težavnost 
tekmovanja. Bronasto priznanje sta 
prejela Matej Brecl in Dominik Pleter-
šek. Žiga Pesrl se je uvrstil na regijsko 
tekmovanje, a žal ni tekmoval, saj je bil 
na izmenjavi s projektom Erasmus. Na 
državno tekmovanje, ki je potekalo 7. 
5. 2022 v Ljubljani, se je uvrstil Matej 
Brecl in osvojil zlato Preglovo prizna-
nje, kar je izjemno visok rezultat.

Pri tekmovanju s področja biologije 
so se učenci potegovali za Proteuso-
va priznanja. Za državno tekmovanje 
je bilo potrebno pridobiti visoko števi-
lo točk, kar je uspelo Patricku Rožiču 
(9. a). V tem šolskem letu so mora-
li učenci osvojiti snov o pajkovcih iz 
strokovnih člankov in knjig, navede-
nih v razpisu. Kar veliko povsem no-
vih spoznanj o splošnih značilnostih 

Raziskovalno delo mladih  
zgodovinarjev OŠ Kungota
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pajkovcev (zgradba telesa, življenj-
ski cikel, življenjsko okolje, prehra-
njevanje), o njihovem življenjskem 
stilu, o ekologiji in vedenju, o vlogi 
v ekosistemu, o zgodovini razisko-
vanja pajkovcev na Slovenskem, o 
naravovarstvenem statusu skupi-
ne, o gospodarskem pomenu sku-
pine in o njihovih značilnostih (pajki 
križevci, pajki skakači, klopi, pršice, 
škorpijoni, suhe južine, paščipal-
ci). Da je tekmovanje zadostovalo 
kriterijem za uvrstitev najboljših 
tekmovalcev na mednarodna tek-
movanja, je bilo v njem zajeto tudi 
poznavanje splošne učne snovi bio-
logije. Glede na zahtevnost tekmo-
vanja je Patrickova uvrstitev toliko 
večji uspeh. Iz srca mu čestitamo in 
mu želimo še veliko uspehov v pri-
hodnosti. 

V tem šolskem letu smo se prid-
ružili natečaju za najbolj izviren 
videoposnetek kemijskega posku-
sa. Natečaj z naslovom Kemija 
je zakon je organiziralo podjetje 
Mikro+Polo. Kemijski poskus so 
izvedli Neli Papec, Gala Koletnik 
in Mark Žunko iz 8. a. in osvojili 3. 
mesto. Komisija je zapisala: "Vaša 
tema je bila izvirna. Zahtevala je 
precejšnje poznavanje naravoslov-
nih ved. Zelo jasno in nazorno ste 
pojasnili severnij sij, ki večini pred-
stavlja nepojasnjeno lepoto barv. 
Sedaj vemo zakaj in kako." 

Prejeli so nagrado za celoten razred:
• vse učenke in učenci nagrajenega 

razreda (8. a OŠ Kungota) in men-
tor/mentorica prejmejo reklamno 
majico podjetja Mikro+Polo.

• OŠ Kungota prejme darilni bon/
ugodnost v vrednosti neto 50 
EUR za nakup laboratorijskega 
materiala.

Nagrade so se učenci zelo razvese-
lili. Morda bodo v bodoče še mnogi 
pristopili k izzivu. 

24. 5. 2022 smo na igrišču pred OŠ Kungota izpeljali dolgo pričakovani 
športni dan. Vse tri enote smo se po dolgem času končno spet pomerile 
v medšolskem atletskem tekmovanju od 1. do 5. razreda. Učenci so se 
lahko izkazali v štirih različnih disciplinah: v teku na 60 m, v teku preko 
ovir, v metu žvižgača in v skoku v daljino z mesta. Na koncu je vsaka 
enota zbrala razrednega predstavnika, ki se je pomeril v kraljevski disci-
plini – štafetnem teku. Prehodni pokal je ostal na matični šoli, njihova 
peterka je namreč s progo in predajami opravila najhitreje. 

Poleg dobrih športnih rezultatov so se učenci izkazali tudi z odličnim 
športnim vzdušjem, navijali so in se veselili za svoje sošolce ter prijatelje. 

Prispevke je zbrala

Mateja Vdovič
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Simona Šmajs

Šolski projekt potujemo  
in raziskujemo o Šri Lanki

V PŠ Spodnja Kungota smo v letošnjem šol-
skem letu izvedli projekt Potujemo in razisku-
jemo o Šri Lanki. Na poti raziskovanja smo 
spoznavali to daljno deželo, se navduševali 
nad sloni, batikom, čajem, glasbo in plesom, 
tržnico in ribiči. 

Zanimivosti smo strnili in jih predsta-
vili na zaključni prireditvi. Veliko tega 
bo učencem prav gotovo ostalo v le-
pem spominu. Raziskovanje je prines-
lo nove izkušnje in znanja.

ZAČELO SE JE …
S posameznimi nalogami so se 
najprej seznanili učenci, ki so obisko-
vali dejavnost, nato še preostali učen-
ci. Tako se spominja četrtošolka Lara 
Žel: »V začetku leta nas je mentorica 
povabila, da sodelujemo v dejavnosti 
Potujemo in raziskujemo Šri Lanko. 
Povedala nam je, da bomo raziskova-
li o tej deželi. Najprej smo si v urah 
dejavnosti pogledali veliko posnetkov 
in drugega materiala, nato smo izbrali 
nekaj zanimivosti, da z njimi seznani-
mo še ostale učence. To smo naredili 
na predstavitvi naše prve raziskoval-
ne naloge. Mentorica je ob projekciji 
predstavila Šri Lanko, mi pa smo jo 
predstavili s kratkim programom. Jaz 
sem se na naši predstavitvi o tej zani-
mivi deželi zelo zabavala.«

SLONI
Druga raziskovalna naloga nas je po-
peljala v svet slonov. V tednu otroka 
so učenci slone izdelovali skupaj s 
starši. Kar 69 učencev se je odzva-
lo povabilu in izdelalo slona. V času 
raziskovanja so krasili naš hodnik. O 
slonih so učenci raziskovali tudi doma 
in izbrskali veliko zanimivosti. Pri urah 
dejavnosti smo izbrali zanimivosti, ki 
smo jih predstavili vsem učencem. Vi-
ctorio Jager je najbolj navdušila prav 
ta naloga: »Pripravili smo zabavno 
predstavitev slonov. Na obrazih učen-

cev sem videla nasmehe, zato mislim, 
da nam je uspelo. Naše raziskovanje 
slonov smo predstavili tudi v radijski 

oddaji Iz šolskih klopi. V obeh predsta-
vitvah smo nastopali četrtošolci. Pri 
dejavnosti nas je bilo namreč toliko, 
da smo bili razdeljeni v dve skupini. 
Na naši zaključni predstavitvi pa so 
se v slončke oblekli naši prvošolčki 
in o njih povedali veliko zanimivega. 
Zelo jim je uspelo. Nagrajeni so bili z 
močnim aplavzom.«

GLASBA
Tretja raziskovalna naloga je bila 
namenjena raziskovanju šrilanske 
glasbe. Izak Blakaj je povedal: »Prvič 

smo šrilansko glasbo poslušali na fe-
bruarskem kulturnem dnevu. Ogledali 
smo si projekcijo, kjer smo se sez-
nanili z glasbo te dežele. Pri glasbe-
ni umetnosti smo se vsi učenci šole 
naučili pesem Kiri sudu hawa. Dobili 
smo glasbeni izziv. Pesmico Ha ha 
hari hawa smo se ob posnetkih nauči-
li sami. Pesmico smo zapeli učiteljici, 
ki nam je na pano prilepila zajčka, saj 
je to pesmica o zajčku. Večina učen-
cev si je prislužila zajčka. Uspelo je 
vsem učencem 2. in 3. razreda. Pe-
smice so peli tudi učenci pri pevskem 
zboru. Glasbo smo predstavili na naši 
zaključni prireditvi. Dodali smo še in-
strumentalno spremljavo. Najbolj so 
bili nad šrilansko glasbo navdušeni 
drugošolci, saj so jo večkrat poslušali 

Pripravili smo zabavno predstavitev slonov. 
Na obrazih učencev sem videla nasmehe, 

zato mislim, da nam je uspelo. Naše raziskovanje 
slonov smo predstavili tudi v radijski oddaji.
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v odmorih. Petošolci pa so se nau-
čili tudi kandijski ples. Tudi meni je 
ta glasba všeč. Lepo zveni, pesmice 
imajo zanimiv ritem.«

BATIK
Ustvarjanje z blagom je prišlo na vrsto 
v pomladnem času. Spoznali smo 
tehniko batik. To je posebna tehnika 
barvanja tkanine, kjer se vzorci riše-
jo z voskom, nato se tkanina večkrat 
barva. O četrti nalogi je razmišljal Ma-
tija Šnofl: »Ogledali smo si zanimivo 
predstavitev, nato smo se lotili dela. 
Najprej petošolci, ki so pri ustvarjanju 
uporabljali vosek. Tako to delajo tudi 
na Šri Lanki. Ostali razredi smo na-
mesto voska uporabili lepilo. Učenci 
prvega, drugega in tretjega razreda 
so izdelali slike za mame. Podarili so 
jih ob materinskem dnevu. Četrtošolci 
so izdelali pregrinjala za slone, ki so 
jih uporabili na prireditvi, petošolci pa 
kostume za svoj nastop. Na zaključni 
predstavitvi so to tehniko predstavili 
gledalcem. Batik se mi zdi zelo zani-
miva tehnika. In tudi zapletena. Za-
pleteno pa je vedno zanimivo.«

ČAJ
Šri Lanka je pomemben izvoznik čaja. 
O čaju veliko ve Anja Žaucer: »Najprej 
smo se s čajem seznanili četrtošolci. 
Pogledali smo si več posnetkov. Spoz-
nali smo, da je čajevec grm. Za čaj suši-
jo mlade liste. Počasi smo določili vloge, 
saj smo dobili nalogo, da čaj predstavi-
mo na prireditvi. Naša prva vaja je bila 
v telovadnici, kjer smo se zabavali in 
veliko smejali. Veliko smo vadili tudi v 
razredu. Sami smo si izdelali rekvizite, 
tudi vreče za tamilke. Nastopali smo 
pred polno dvorano. Naš zaključni na-
stop o Šri Lanki je zelo uspel, zato so 
nas učitelji za nagrado povabili na ča-
janko. Najprej je mentorica vsem učen-
cem povedala nekaj zanimivosti o čaju. 
Ogledali smo si tudi posnetek. Sledila 
je čajanka. Čaji so bili različnih okusov. 
Sledila je zabava s pravim DJ-jem. To je 
bil naš učitelj. Peli in plesali smo do de-
sete zvečer. Prespali smo v šoli, v razre-
dih. Nekateri dolgo niso mogli zaspati. 
Naslednje jutro so po nas prišli starši. 
Še dobro, da smo se na nastopu tako 
potrudili. Raziskovanje je bilo neka 
nova izkušnja, zabava pa odlična.«

ZAKLJUČNA PRIREDITEV
»Na zaključno prireditev smo se prip-

ravljali dva meseca. Nastopali smo vsi 
učenci šole. Prireditev je bila aprila za 
starše in druge sorodnike. Bilo je og-
romno gledalcev, polna telovadnica, 
ki smo jo spremenili v dvorano. Na za-
četku prireditve me je bilo zelo strah. 
Prvi so na oder stopili drugošolci in 
povedali veliko zanimivosti o Šri Lan-
ki. Za njimi so na vrsto prišli prvošolci, 
ki so predstavili slone. Tretji so bili na 
vrsti tretješolci, ki so nam predstavili 
ribiče in ribe in tržnico. Petošolci so 

govorili o batiku in zaplesali. Obla-
čila za nastop so si pobarvali sami. 
Potem smo na vrsto prišli mi, četrto-
šolci. Predstavili smo čaj, da so lahko 
gledalci spoznali pot čaja od grmička 
do skodelice. Zadnji smo bili na vrsti 
učenci, ki smo vključeni v pevski zbor. 
Peli smo pesmice v šrilanskem jeziku. 
Po prireditvi so nam gledalci namenili 
velik aplavz, zato smo bili zelo srečni. 
Nastop mi bo še dolgo ostal v spomi-
nu,« se spominja Teja Želj. To je bila 
prva prireditev po času, ki ga je zazna-
movala korona, zato smo bili obiska 
toliko bolj veseli.

PRVIČ SMO VODILE PRIREDITEV
Vodenje prireditve smo zaupali trem 
drugošolkam, ki so svoje delo odlič-
no opravile. Sofia Hameršak, Julija 
Kašman in Lana Petrinec so za šol-
ski časopis zapisale: »Učiteljica nam 
je zaupala, da smo lahko vodile pri-
reditev. Pred nastopom smo pridno 
vadile. Ko je napočil ta trenutek, smo 

imele malo treme. Potovale smo po 
Šri Lanki in iskale učence naše šole. 
Najprej smo se ustavile pri slonih. 
Nato smo se z vlakom peljale do trgo-
vine batika. Tudi na tržnico smo šle. 
Srečale smo gospoda in ga vprašale, 
če ve, kam so šli učenci naše šole. Po-
kazal nam je dokumentarec o čaju in 
nas pospremil do avtobusne postaje. 
Potem smo se peljale z avtobusom 
in pele pesem. Končno smo našle 
učence naše šole. Bili so pri učitelji-

ci glasbe. Na koncu smo slišale velik 
aplavz. Dobile smo tudi darilo, doma 
pa še pohvale. Bilo nam je lepo. Že-
limo si, da bi lahko vodile še kakšno 
prireditev.«

Prvič so se na tako velikem odru in 
pod odrskimi lučmi znašli tudi prvo-
šolci. Navdušili so z nastopom, vese-
lili so se pohval, ki so jih bili deležni. 
Naša Hana Lukman je bila po nasto-
pu zelo zgovorna: » Najbolj sem uživa-
la v blatni zabavi. Sprostila sem se, 
najprej pa me je bilo strah, da bi po-
zabila besedilo. Doma smo posnetek 
nastopa še enkrat pogledali. Komaj 
čakam, da bomo spet nastopali.«

Ob koncu šolskega leta se z veseljem 
oziramo na prehojeno pot. Uspelo 
nam je! Bogatejši smo za ustvarjal-
ne trenutke, mnoga spoznanja pa 
so nam približala deželo, ki jo na ze-
mljevidu najdemo na drugem koncu 
sveta.  
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Okvara na vozilu in zastoj
Peter Breznik

Drage sokrajanke, dragi sokrajani,
v tokratnem prispevku bi se želel do-
takniti nekaterih problematičnih situ-
acij na avtocestah (AC), kjer smo lah-
ko neposredno vpleteni sami (okvara 
na vozilu) ali pa med vožnjo naletimo 
na njih (zastoj).

OKVARA NA VOZILU

Ob okvari na vozilu (tudi če se na ar-
maturni plošči prižge rdeča opozoril-
na svetilka o delovanju motorja, pre-
drta pnevmatika ipd. ) moramo:

• takoj, že med vožnjo, vklopiti varno-
stne utripalke;

• zapeljati skrajno desno na odstavni 
pas ali v nišo za zaustavitev v sili, 
če sta na razpolago, oz. ustaviti na 
skrajnem desnem robu vozišča;

• še pred izstopom iz vozila obleči 
odsevni telovnik oz. odsevno dobro 
vidno zgornje oblačilo (živo rumeno, 
oranžno ali rdeče) z belimi odsevni-
mi trakovi;

• zavarovati oz. označiti vozilo (varno-
stni trikotnik na ustrezni razdalji za 
vozilom (vsaj 100 m oz. 150 kora-
kov). Po postavitvi varnostnega tri-
kotnika se umaknemo za varnostno 
ograjo;

• potniki morajo po zaustavitvi nemu-
doma zapustiti vozilo in se umakniti 
z vozišča (za varnostno ograjo). Pri-
poročljivo je, da imamo na dosegu 
roke več odsevnih telovnikov, tudi 
za potnike. Pozor! Ponoči se lahko 
brezskrbni skok čez varnostno ogra-
jo spremeni v skok v brezno (nadvo-
zi, mostovi, viadukti …), zato vedno 
najprej preverimo, kaj je za ograjo.

PRIKLIC POMOČI

Za priklic pomoči ob okvari, prometni 
nesreči ipd.:

• uporabimo napravo za klic v sili, če 
je v bližini;

• pokličemo na številko 1970 (PIC), 
ali asistenco, ki jo imamo na vo-
ljo, ali 112 (center za obveščanje). 
Nato za ograjo pri vozilu mirno po-
čakamo pomoč. 

NAPRAVE ZA KLIC V SILI:
Nameščene so ob robu AC in imajo 
neposredno povezavo z upravljav-
cem AC, ta pa s policijo oz. reševalno 
službo. Prednost uporabe te napra-
ve pred mobilnim telefonom je, da 
upravljavec takoj ve, kje smo. Sicer 
bomo morali razložiti, kje točno se 
nahajamo, kar lahko predstavlja te-
žavo, če se nahajamo v tujini oz. v 
neznanem okolju. 

Zaradi takšnih primerov je dobro ime-
ti na znanem mestu v vozilu telefon-
sko številko naše asistence v primeru 
okvare ali prometne nesreče. Vseka-
kor priporočam uporabo asistence, 
saj je vsak poseg v lastni režiji (tudi 
menjave pnevmatike) na AC izjemno 
nevaren. 

Prav tako vleka pokvarjenega vozila 
na AC predstavlja velik riziko za nalet 
in je izjemoma dovoljena le do najbliž-
jega izvoza.
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Varno v prometu
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ZASTOJ

Zastoji so zelo pogost pojav med vo-
žnjo po AC. Vzroki so različni (npr. 
okvara vozila, prometna nesreča, de-
lovišča, prometna konica). Ko pred 
sabo, tudi daleč spredaj, opazimo 
zastoj in ker ne vemo ne vzroka ne 
dolžine

• takoj vklopimo varnostne utripal-
ke, da opozorimo voznike za sabo 
(pustimo jih vklopljene, dokler smo 
v koloni zadnji);

• čim prej in predvsem postopno 
zmanjšujemo hitrost vožnje. Po-
stopnost zmanjševanje hitrosti iz-
jemno zmanjšuje možnost naleta 
vozil;

• pozorno spremljamo promet 
    za seboj.

REŠEVALNI PAS

V primeru ustavljanja ali zastoja pro-
meta na AC (tudi na hitri cesti) mora-
mo vozniki med kolonama vozil takoj 
vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj 
širok za varno vožnjo intervencijskih 
vozil oz. vozil s prednostjo, tudi večjih 
vozil, kot so prehospitalne enote, ga-
silska vozila ipd.

AVTOCESTA 
Z ODSTAVNIM PASOM

Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na 
levem prometnem pasu, se morajo 

razvrstiti čim bolj levo, tudi čez robno 
črto smernega vozišča. Vozila, ki se 
ustavljajo ali stojijo na ostalih prome-
tnih pasovih, pa se morajo razvrstiti 
čim bolj desno, kar pomeni tudi na 
odstavni pas.

AVTOCESTA BREZ ODSTAVNE-
GA PASU IN V PREDORU

V tem primeru ustavimo izmenično, 
in sicer tik ob levem oz. desnem robu 
smernega vozišča. Z izmenično usta-

vitvijo vzpostavimo reševalni pas za 
varno vožnjo tudi velikih intervencij-
skih vozil oz. vozil s prednostjo.
Zastoji lahko trajajo tudi več ur, zato 
je dobro imeti v avtomobilu kakšen 
napitek, v posodi za gorivo pa naj-
manj polovico količine; poleti za hla-
jenje, pozimi pa za ogrevanje kabine. 
Ves čas trajanja zastoja ostanimo v 
avtomobilu in ne hodimo po vozišču.

Želim vam veliko varno in prijetno 
prevoženih kilometrov.
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V primeru ustavljanja ali zastoja  
prometa na AC (tudi na hitri cesti)  

moramo vozniki med kolonama vozil takoj 
vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok  

za varno vožnjo intervencijskih vozil.
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Leto 1953

Leto 1984 Leto 1990

Leto 1955

Se spomnite?
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Starejši potrebujejo sanje, mladi jih 
morajo imeti. Če imaš sanje imaš cilj,  

če imaš cilj boš našel tudi pot. 
Pot pa je še dolga in strma  

vendar lepa, zato sanjaj.

MISEL

Srečko Marksl


