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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.

Veseli me, da smo t. i. covid krizo pre-
živeli relativno dobro, z le eno uradno 
potrjeno okužbo s strani NIJZ v naši 
občini. Na tem mestu še enkrat iskre-
na hvala vsem prostovoljcem Rdeče-
ga križa in Karitasa, prostovoljcem 
programa Starejši za starejše, ekipi 
civilne zaščite, gasilcem in sodelav-
cem občinske uprave ter vsem osta-
lim prostovoljcem, ki so pripomogli, 
da smo v teh izrednih razmerah za-
deve prebrodili brez hujših posledic. 
Velika zahvala gre tudi vam, drage 
občanke in občani, za dosledno upo-

števanje navodil s strani države in lo-
kalne skupnosti. Še posebej pa se bi 
na tem mestu zahvalila prostovoljnim 
šiviljam in krojaču, da so pristopili na 
pomoč takrat, ko jih je naša skupnost 
najbolj potrebovala. 

HVALA VAM V IMENU VSEH!

Naj vam ob začetku prihajajočih pole-
tnih mesecev zaželim lepo dopusto-
vanje, otrokom in mladini lepe in 
brezskrbne počitnice, vsem ostalim 
pa predvsem, da ostanete zdravi!

Spoštovane občanke in občani!
Županja, Tamara Šnofl

V četrtek, 28. 4. 2020, je županja Ob-
čine Kungota Tamara Šnofl pogostila 
prostovoljne šivilje in krojača, ki so 
bili v času covida-19 pripravljeni ne-
sebično prispevati svoj čas in znanje. 
V rekordnem času so sešili 1905 dvo-
slojnih pralnih mask, ki ste jih občani 
prejeli v poštne nabiralnike. Županja 
je prisotnim prostovoljcem podelila 
uradne zahvale in rožice, poveljnik 
štaba Civilne zaščite Občine Kungota 
Branko Zadravec pa je pohvalil pred-
vsem lepo gesto prostovoljcev, ki so 
s takim veseljem pristopili k projektu 
šivanja mask ter svoj čas in trud ne-

sebično namenili za skupno dobro. 
Maske ste šivali: Karmen Lovrenčič, 
Mirjam Berus, Andreja Jančič, Jasna 
Ros, Jelka Kolmanič, Olga Weis, Ma-
rija Golob, Brigita Urbancl, Edvard Ur-
bancl st., Jožica Karnet, Kristina Ko-
ren, Stanka Prejac, Natalija Dimnik, 
Jožica Ferk, Marica Flašker, Ana 
Kostanjšek, Alenka Leber Vračko, Da-
rinka Podgorelec, Nada Požar, Ljud-
mila Menhard, Marjetka Alter, Metka 
Mukenauer, Gabriele Hauptman; po-
magali so še številni družinski člani 
ter prostovoljci Rdečega križa in PGD 
Sp. Kungota. Hvala vsem še enkrat!

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

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

Ali je poslovni čas občine zaradi 
ukrepov spremenjen?

Občina Kungota poziva občane, da informacije o poslovnem 
času in načinih poslovanja s strankami redno spremljajo na 
spletni strani in Facebook strani Občine Kungota, saj se bodo 

le-te prilagajale sprotnim smernicam, povezanim s covidom-19. Priporočeno 
je, da skušate čim več zadev urediti tako, da se obrnete na:
- elektronski naslov: obcina@kungota.si, 
- po pošti, na naslov:  
   Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, ali
- po telefonu (številka 02 655 05 05).

 

Kaj bo z odpadlimi prireditvami?

Če bodo razmere, povezane s covidom-19, dopušča-
le, se bosta prireditvi Športnik leta in Srečanje no-
vorojenčkov izvedli še v letu 2020. Vse nadaljnje v 
letu 2020 načrtovane prireditve se bodo izvedle po 

načrtovanem urniku, če bodo razmere, povezane s covidom-19, 
to dopuščale. Če to ne bo mogoče, se bodo prestavile na nas-
lednje leto.

Mladi za lepšo Občino Kungota
Občina Kungota letos v času poletnih  
počitnic omogoča dijakom in študentom 
delovno preživljanje prostega časa.  

Rok za prijavo je bil 15. 6. 2020. S projektom MLADI ZA LEPŠO OBČINO 
KUNGOTO želi občina pri mladih spodbujati medsebojno ter medgene-
racijsko povezanost in povezanost s krajem, v katerem živijo. To je tudi 
priložnost za ustvarjanje novih poznanstev in sklepanje novih prijatelj-

stev. Eden od glavnih namenov akcije je 
spodbujanje in utrjevanje pomena čiste-
ga in urejenega okolja, v katerem živimo. 
Počitniško delo bo omogočeno predvi-
doma do 25 dijakom in 25 študentom v 
skladu s sredstvi, zagotovljenimi iz prora-
čuna občine. Delo bo zajemalo čiščenje 
okolja, košnjo, urejanje in vzdrževanje 
otroških igrišč in drugih javnih površin in 
podobno.

Občinska uprava
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Z veseljem vam sporoča-
mo, da je bila Občina Kun-
gota uspešna na razpisu 
TOTI LAS, s čimer je za 
vaški trg s tržnico Plinto-
vec in Kolopark Plintovec 
pridobila evropska nepo-
vratna sredstva v predvi-
deni višini 187.000 EUR. 
Z vzpostavitvijo vaškega 
trga se bo uredil osrednji 
park v občini, kjer se bodo 
lahko brez zapor ceste 
izvajale razne prireditve, 
kmečka tržnica, tematske 
tržnice in ostale priredi-
tve, vključno z veselim 
decembrom. Gradbena dela 
se bodo pričela predvi-
doma konec julija oz. v 
začetku avgusta 2020 

in bodo končana v roku 
3 mesecev. V tem času 
občane prosimo za potr-
pežljivost in strpnost, saj 
bo v neposredni bližini 
samega gradbišča oviran 
promet in spremenjen 
parkirni režim.

Prvi kolopark t. i. pumptrack 
v naši občini se bo pri-
čel graditi predvidoma v 
začetku julija 2020, pri 
čemer bodo gradbena 
dela trajala do konca ju-
lija 2020. Na ta način bo 
občina poskrbela za po-
membno pridobitev za re-
kreacijo mlajših generacij 
v okviru športnega parka 
v Zgornji Kungoti. 

Aprila se je pričelo urejanje obstoječe javne razsvet-
ljave v Sp. Kungoti z namenom menjave svetilnih te-
les v LED-tehnologijo v skladu z evropskimi standardi. 

S tem bomo zagotovili visoke prihranke električne 
energije, povečali varnost na cesti in bistveno pripo-
mogli k zmanjšanju ogljikovega izpusta. V Sp. Kungoti 
so se na določenih odsekih tako že preuredili kande-
labri, enako investicijo z zamenjavo obstoječih svetil z 
LED-svetili pa se v tem letu načrtuje še v Juriju. Javna 
razsvetljava v Svečini se bo v letošnjem letu urejala v 
sklopu rekonstrukcije ceste Svečina – center. V letu 
2021 bomo uredili obstoječe kandelabre in zamenjali 
obstoječo javno razsvetljavo z LED-svetili še v Zg. Kun-
goti ter Plaču. Na ta način bomo zadostili vsem predpi-
som in zagotovili visoke prihranke pri porabi električne 
energije. Ob tem bi občane seznanili, da lahko Občina 
Kungota uredi in zamenja le tisto javno razsvetljavo, ki 
je v njeni lasti oz. upravljanju, zato ne moremo zame-
njati posameznih luči ob obstoječi regionalki, ki niso v 
upravljanju oz. lasti Občine Kungota, ampak Republike 
Slovenije (npr. pri KOB-u, pred Jurijem ipd.). A smo o tej 
problematiki že seznanili upravljavca posameznih luči. 

V jeseni se bodo začela gradbena dela na odce-
pu Menhart–Grajf na Ciringi, kjer se bo položil 
primarni vodovod v dolžini 650 metrov, ki bo 
zagotovil pitno vodo šestim objektom.

Konec junija oz. v začetku julija bodo v centru Sveči-
ne zabrneli stroji. Gre za realizacijo obnove ceste skozi 
center Svečine do gradu, v dolžini 780 metrov. V sklo-
pu obnove ceste se bo uredil tudi pločnik, vodovod, fe-
kalna in meteorna kanalizacija, javna razsvetljava ter 
položila kanalizacija za optično omrežje. Ker bo zaradi 
gradbišč promet izredno obremenjen in oviran, občane 
prosimo za strpnost.

Investicije v teku
Vaški trg s tržnico Plintovec  
in Kolopark Plintovec 

Javna razsvetljava

Vodovod Ciringa

Sanacija ceste Svečina center 
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Spremljate nas lahko tudi tukaj:

/kungota.si

Maja so se pričela vzdrževalno-ob-
novitvena dela na vseh štirih občin-
skih pokopališčih. Uredila in sanira-
la se bo najnujnejša problematika:
• Sp. Kungota: ureditev ograje pri 
mrliški vežici, ureditev stopnic na 
pokopališču, ureditev vhodne ram-
pe in podobna dela;
• Zg. Kungota: ureditev stopnic v 
mrliško vežico, ureditev asfaltne poti 
na novem delu in podobna dela;

• Svečina: pranje strehe, ureditev 
žlebov in jaškov, ureditev stopnic s 
spodnje strani, odstranitev cipres 
in njihova nadomestitev z žičnato 
ograjo;
• Jurij: ureditev mrliške vežice.
V prihodnjih letih načrtujemo z do-
datnimi vzdrževalnimi deli in hor-
tikulturnimi zasaditvami izboljšati 
funkcionalnost in olepšati podobo 
vseh štirih pokopališč. Prav tako 

bomo še v letošnjem letu zaradi 
enotnega in lepšega videza pokopa-
lišč namestili enake zalivalke za pot-
rebe zalivanja nasadov na grobovih. 
Vljudno vas prosimo, da zalivalke 
po uporabi na pokopališču vrnete 
na za to namenjena stojala. Zave-
dati se moramo, da jih bodo za nami 
potrebovali še drugi obiskovalci po-
kopališča in bodo le tako dejansko 
služile svojemu namenu. 

V izvedbeni fazi je v tem trenutku in-
vesticija asfaltiranja in protiprašne 
zaščite najbolj problematičnih cestnih 
odsekov v Občini Kungota v skupni 
dolžini pribl. 12 kilometrov in vrednos-
ti 1.200.000 EUR. 

Zavedamo se, da je teh kritičnih od-
sekov še veliko več, vendar vseh ne 
moremo urediti v enem ali dveh letih. 
Z letošnjim letom smo prvič pristopili 
k celovitemu sistemskemu reševanju 
cestne problematike na območju naše 
občine in bomo z rednim vsakoletnim 
investiranjem v asfaltiranje in protip-
rašno zaščito v nekaj letih bistveno 
izboljšali stanje na naših cestah. V 
prihodnjih mesecih in z zaključkom v 
letošnjem oktobru se bodo izvedle re-
konstrukcije naslednjih odsekov:

VS ZG. KUNGOTA
• JP 695152 – odcep Marko, 
    290 m – protiprašna zaščita
• JP 695621 – Plintovec: odcep 
    Krištof Marksl, 1.430 m – asfaltiranje

• JP 695662 – odcep Točaj, 
    250 m – asfaltiranje
• JP 695421 – Čajžič, 1560 m – asfaltiranje

VS SP. KUNGOTA
• JP 695991 – odcep v hrib (Gradiška  
    III–Kirbiš–Beranič), 402 m – asfaltiranje
• JP 695081 – Šac–Hrastnik–Veliki  
    Kozjak, 480 m – asfaltiranje
• JP 695074 – Haličev drevored–
    Obreht, 310 m – asfaltiranje
• JP 695813 – odcep Gaube, 
    140 m – asfaltiranje
• JP 695841 – Velički–Mesarec, 
    716 m – asfaltiranje
• JP 695641 – konec asfalta–
    Ribniki–Sp. Dobrenje (Duhova graba), 
    1.500 m – protiprašna zaščita
• JP 695934 – Matjašič–Ul, 170 m 
    – asfaltiranje
• LC 195131 – Gradiška I–Sp. 
    Dobrenje, 873 m – asfaltiranje

VS SVEČINA
• JP 695331 – Odcep Jamšek – 
    Purgaj, 367 m – protiprašna zaščita

• JP 695412 – Novo naselje, 
    210 m – asfaltiranje
• JP 695411 – Smonig – Fijačko 
    novo naselje, 500 m – asfaltiranje
• JP 695521 – Plač–Kovačič–
    Kresnica, 772 m – asfaltiranje 

VS JURIJ
• JP 695261 – Jurij–Grušena, 
    750 m – protiprašna zaščita
• JP 695262 – odcep Vodohran–
    Grušena, 250 m – asfaltiranje
• JP 695211 – odcep Vajda–Borko, 
    300 m – protiprašna zaščita
• Nktg – cesta mimo VS Jurij, 
    120 m – asfaltiranje
• JP 695181 – Pesnica 11, 
    400 m – asfaltiranje

Operacija predstavlja investicijo v 
javno infrastrukturo in je javnega 
pomena ter ne predstavlja državne 
pomoči. Za vse motnje v cestnem 
prometu, ki bodo zaradi tega nastale, 
se opravičujemo in hkrati prosimo za 
potrpežljivost.

Vzdrževalna dela na pokopališčih

Asfaltiranje in protiprašna zaščita cest
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ZObčinska uprava

Razpis kultura/
šport/turizem

Vodovod Ciringa
Hiša vseh  
generacij

Na spletnih straneh Občine Kungota najdete Javni razpis za 
sofinanciranje programov kulture, Javni razpis za sofinanciranje 
dejavnosti društev na področju turizma v Občini Kungota in 
Javni razpis za sofinanciranje programov športa. 
Rok za oddajo razpisne dokumentacije je 7. 7. 2020 do polnoči.

V jeseni se bodo začela gradbena dela na odcepu Menhart–Grajf 
na Ciringi, kjer se bo položil primarni vodovod v dolžini 650 
metrov, ki bo zagotovil pitno vodo šestim objektom.

Hiša vseh generacij je do nadaljnjega 
ob upoštevanju zdravstvenih pripo-
ročil, povezanih s covidom-19, odpr-
ta za vse redne aktivnosti. Ko se bo 
epidemiološka slika izboljšala, bomo 
nadaljevali tudi s programom izrednih 
aktivnosti.

Civilna zaščita  
v naši občini
Za nami je pester čas, ki pa se počasi morda umirja. 
To obdobje je prineslo veliko novega, med drugim 
veliko različnih ukrepov za boj proti epidemiji. 

Naša občina je krizo odlično preživela, pravi 
naš tokratni sogovornik g. Branko Zadravec, 
poveljnik Civilne zaščite Občine Kungota. 
Gospod Zadravec vodi štab civilne zaščite že 
od leta 1993, veliko ljudi ga pozna tudi kot 

dolgoletnega prostovoljnega gasilca PGD 
Sp. Kungota. Tokratna tema je bila spopa-
danje s koronavirusom v naši občini. Vse se 
začne pri civilni zaščiti, ki je zelo pomemben 
člen, o katerem žal marsikdo ne ve veliko.

Prispevke je zbrala Maja Kolmanič.
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G. Zadravec, kdo sestavlja štab 
civilne zaščite v naši občini?

Za potrebe izredne situacije, kot je 
bila npr. razglasitev pandemije, je bil 
aktiviran štab Civilne zaščite Občine 
Kungota, ki ga zraven mene sestav-
ljajo še namestnik poveljnika Marijan 
Ragolič in člani Miran Koren, Vojko Vr-
hovec, Kristian Jančič, Matej Markuš, 
Jernej Mori in Marko Zadravec. 

Kakšne so bile naloge in pristojnosti 
civilne zaščite v času te epidemije?

Prvi sestanek ob razglasitvi epidemije 
smo sklicali 14. marca, kjer so začeli 
potekati prvi posveti glede ukrepov. V 
tem času smo izdali Odredbo o pre-
povedi kurjenja v naravnem okolju na 
območju Občine Kungota, Odredbo o 
začasni prepovedi uporabe otroških 
igral, naprav za fitnes ter športnih 

površin v lasti Občine Kungota, delili 
smo zaščitno opremo ranljivim sku-
pinam, iskali smo primerne ponudbe 
za nabavo zaščitne opreme, preverjali 
stanje na terenu (kršitve, upoštevanje 
socialnega distanciranja in protiko-
ronskih ukrepov) in  razdeljevali ma-
teriale za šivanje pralnih mask ter 
prevzemali maske na zasebnih domo-
vih šivilj. Pri vsem naštetem smo imeli 
veliko podporo občine, obeh prosto-
voljnih gasilskih društev, Rdečega kri-
ža in občinskega Karitasa ter seveda 
kungoškega režijskega obrata. 

Kako so se občani odzvali 
na krizne razmere?

Naši občani si zaslužijo vse pohva-
le, saj so se v splošnem odlično in 
vzorno odrezali pri upoštevanju vseh 
navodil. Zabeležili smo le manjši inci-
dent, ko so nas klicali iz trgovine, da 
se ljudje ne držijo časovnih okvirjev. 
Spomnim se tudi prvega vikenda, ko 
ljudje niso upoštevali odredb in so se 
še normalno družili na igriščih. Na 
srečo se je to hitro umirilo. Saj veste, 
če je odlok sprejet, se ga je potreb-
no držati. Na voljo smo imeli dežurno 
telefonsko številko, kjer smo zabele-
žili nekaj klicev informativne narave. 
Prav tako pa imamo evidentiranih 
tudi nekaj prostovoljcev, ki so bili ta-
koj pripravljeni priskočiti na pomoč. 
Res sem vesel in bi rad še enkrat po-
hvalil naše občane za razumevanje 
in upoštevanje navodil. Če bi prišel 
drugi val in če bi bili ponovno tako 
učinkoviti, z drugim valom ne bi smeli 
imeti težav. 

Kakšne so bile razmere 
v času največje »panike«?

Razmere so bile mirne, nič kaj straš-
nega. Na srečo nismo imeli nobenih 
težav. Ker smo se pravočasno organi-
zirali, je vse teklo kot po maslu. Pravo-
časno smo dobivali zaščitno opremo, 
ekipa je bila popolnoma pripravljena 
in tudi občani so sodelovali z upošte-
vanjem navodil. Tukaj se je potrebno 
zahvaliti tudi vsem prostovoljcem, ki 
so šivali pralne maske. Še ena zelo 
dobro izpeljana akcija. Nekaj dela 
smo imeli le z nenehnim opozarja-
njem o prepovedi zbiranja na javnih 
mestih.

Kakšno pa je bilo sodelovanje 
civilne zaščite z občino?

Sodelovanje je bilo na zelo visokem 
nivoju. Tukaj ne smemo pozabiti tudi 
na obe prostovoljni gasilski društvi, s 
katerimi smo odlično sodelovali. Vsi 
smo bili nenehno v kontaktu in vso 
problematiko, ki se je pojavila, smo 
reševali sproti in uspešno. Brez tako 
kvalitetnega sodelovanja ne bi bilo 
takšnih rezultatov. Še posebej se 
zahvaljujem županji Tamari Šnofl, di-
rektorju občinske uprave Dejanu Fla-
kusu in Maji Kolmanič. Mi štirje smo 
nekako vodili celotno situacijo. Je pa 
tukaj seveda še veliko drugih ljudi, ki 
si zaslužijo zahvalo, a če jih začnem 
naštevati, bo to glasilo predolgo.

Je bila ta epidemija najzahtevnejši 
izziv za civilno zaščito do sedaj?  

Po mojem mnenju ne. V preteklosti 
smo se srečali z naravnimi nesreča-
mi, kot so, recimo, poplave, ki so v 
določenem trenutku precej hujše, 
npr. ko vidiš, kako voda raste in nič 
ne moreš. Podobna zgodba so tudi 
požari. Ta koronavirus smo preživeli 
mirneje in manj stresno, saj je vse šlo 
zelo tekoče in brez težav. Pravi čas 
smo začeli, pravilno smo se odločali, 
pravilno smo reagirali, ekipa je bila iz-
redna in sodelovanje je bilo zelo kvali-
tetno.  Glede na to, da smo se srečali 
z novo situacijo, se je vse presenetlji-
vo mirno končalo. Dobili smo dosti no-
vih izkušenj. Če bi se zadeva ponovila, 
bomo še veliko bolje pripravljeni. 

Življenje v kraju

Branko Zadravec

Ta koronavirus smo preživeli mirneje in 
manj stresno, saj je vse šlo zelo tekoče in 
brez težav. Pravi čas smo začeli, pravilno 
smo se odločali, pravilno smo reagira-
li, ekipa je bila izredna in sodelovanje 
je bilo zelo kvalitetno. Glede na to, da 
smo se srečali z novo situacijo, se je vse 
presenetljivo mirno končalo.
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OBVESTILO 
Društvo za gluhe in naglušne iz Maribora obveš-
ča vse naše občane, ki imajo težave z gluhoto 
in naglušnostjo, da lahko pokličejo na številko 
02 656 3881, kjer bodo dobili vse informacije 
o društvu in o vseh ugodnostih, ki jim pripadajo.

Badminton klub Kungota

Badminton klub Kungota je nameraval 
v začetku marca 2020 organizirati že 
deseti tradicionalni mednarodni 
mladinski turnir Kungota Donut Cup 
2020, ki se ga v normalnih 
okoliščinah udeleži preko sto 
mladih iz šestih ali celo več držav. 

Naš sokrajan Drago Korade je v za-
četku marca prejel zlati znak Civilne 
zaščite RS kot priznanje za dolgo-
letno uspešno delo pri razvijanju in 
krepitvi organiziranosti in usposoblje-
nosti sil za zaščito, reševanje in po-
moč, hrabra dejanja ter raziskovalne 
dosežke na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. Gos-
poda Koradeta v kraju dobro pozna-
mo tudi kot gasilskega veterana PGD 
Sp. Kungota. Njegova bogata pot na 
področju delovanja Civilne zaščite in 
prostovoljnega gasilstva sega v leto 
1982. Med drugim je ustanovni član 
PGD Sp. Kungota in kot predavatelj 
gasilskih teoretičnih vsebin deluje v 

okviru GZ Slovenske gorice še danes. 
Kot operativni gasilec je hitel klicu na 
pomoč ne samo v naši občini, ampak 
tudi v širšem slovenskem prostoru, 
kjer je vedno spadal med najbolj 
požrtvovalne. Kot profesor obrambe 
in zaščite je g. Korade leta 2011 us-
pešno zaključil podiplomski speciali-
stični študij na Fakulteti za socialno 
delo Univerze v Ljubljani. Za svoje us-
pešno in požrtvovalno delo je prejel 
več odlikovanj, hkrati pa je pustil svoj 
pečat pri razvoju gasilstva v okviru GZ 
Slovenske gorice in širše. Če na krat-
ko povzamemo, je g. Korade nepo-
grešljiv člen naše občine. Za prejeto 
priznanje mu iskreno čestitamo. 

M. K.

Janez Stajnko

Mateja Vdovič

UŽivljenje v kraju

Zlati znak Civilne zaščite Dragu Koradetu

Delovanje šole v času epidemije 
koronavirusa covid-19

Zaradi osveščenosti s situacijo nalezljive bolezni covid-19 
smo turnir že deset dni pred uvedbo obveznih ukrepov in 
razglasitvijo epidemije sami odpovedali oziroma prestavili. 
Organizirati ga nameravamo po zaključku izredne situacije, 
 ko se bo epidemija po Evropi umirila oziroma izzvene-
la. Prav tako smo ob uvedbi zaščitnih ukrepov nemudoma  
prekinili vse športne dejavnosti, tako treninge tekmovalcev kot  
rekreativno igranje badmintona. Naše aktivnosti se nada-
ljujejo skladno z zakonskimi priporočili ter omejitvami. Tako 
se s sprostitvijo ukrepov in ob upoštevanju priporočil NIJZ 
(varna razdalja, razkuževanje, umivanje rok itd.) ponovno 
pričenjajo treningi za registrirane tekmovalce, pa tudi rekre-
ativno igranje badmintona. Vse zainteresirane občane ter  
občanke vabimo, da aktualne informacije v zvezi z delovanjem  
kluba ter aktivnostmi sproti spremljajo na spletni strani kluba  
www.badminton-kungota.com.

Tudi šolarje so doleteli ukrepi zaradi epidemije koro-
navirusa covid-19. Prvič v življenju smo se srečali s si-
tuacijo, ko nam je bilo prepovedano druženje, zbiranje 
in celo obiskovanje šole. Učitelji smo se znašli pred iz-
zivom pouka na daljavo, a dokazali smo, da zmoremo. 
Po začetnih težavah smo vzpostavili način za ažurno 
prehajanje informacij od učitelja do učencev in obra-
tno. Pouk je potekal na daljavo – ne samo 14 dni, kot 
so prvotno napovedali, ampak bistveno dlje – deve-
tošolci so se prvi vrnili v šolo, sledili so učenci prve 
triade, kmalu za tem pa še preostali učenci.
Večina šolarjev je doma delala zavzeto, pridno in 
ustvarjalno. Težave, ki so se pojavljale, smo sproti reše-
vali. Veseli smo tudi, da je bilo poskrbljeno za učence, 
ki doma niso imeli računalnika. Naši šoli so pri težavah 
z računalniki prisluhnili v podjetju Henkel – učencem 
so tako podarili kar 14 računalnikov. Na tem mestu bi 
se želeli zahvaliti staršem, ki so nam stali ob strani in 
pomagali pri izvajanju učnega procesa. Ponovno smo 
dokazali, da skupaj zmoremo več. Iskrena hvala. 
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8. 8. 2020 
Tekmovanje v dresurnem jahanju 
(ki ga letos prirejamo prvič).

12. 9. 2020 
Tekmovanje v preskakovanju ovir.

5. 9. 2020 
V novo šolsko leto na konju 
(dan odprtih vrat) za vse otroke.

PRIHAJAJOČI 
DOGODKI:

OSTALE STALNE 
RAZSTAVE:

Jahalni klub Kasco Svečina

Jahalni klub Kasco Svečina je bil zaradi 
razglasitve splošne nevarnosti in pandemije 
prisiljen odpovedati tradicionalno tekmovanje 
v preskakovanju zaprek s konji, ki je bilo 
planirano meseca maja. 

Grad Svečina vabi ljubitelje starin in ostale radovedneže na ogled  
razstave Zakladi s podstrešja. Obiskovalci si lahko ogledajo staro po-
hištvo, porcelan, steklene izdelke, tehnične predmete, različna obla-
čila, instrumente, knjige in ostalo. Prepustite se potovanju skozi čas. 

Kontakt lastnika in razstavljalca:
Miro&Gabi Hauptman, +386 (41) 589 722, hgabimiro@gmail.com
 
V okviru lanskega Kmečkega praznika je bila postavljena tudi 
nova razstava Bila je Jugoslavija, ki prikazuje različne predmete, 
blagovne znamke ter izdelke iz bivše Jugoslavije.

Kontakt:
Tine Hauptman, +386 (41) 802 718

TURISTIČNO  
DRUŠTVO SVEČINA

Vodstvo kluba se pogovarja in dogo-
varja s Konjeniško zvezo Slovenije za 
nadomestitev izpadlega tekmovanja 
in temu ustrezno išče termin. V dru-
gi polovici maja smo v klubu pričeli z 
redno izvedbo treningov v preskako-
vanju zaprek s konji in znova vzposta-

vili sistem šole jahanja. Ponovno se 
je mogoče vpisati in pričeti z jahalno 
šolo tudi za začetnike in najmlajše. 
Za vpis in več informacij je na voljo 
gospa Nataša Požar na telefonski 
številki  040 818 992. Vljudno vablje-
ni k vpisu in v družbo ljubiteljev konj.

Jernej Prišenk

Boris Keuc

U Življenje v kraju

► Predstavitev svečinskih vinskih  
     kraljic ter oblačila mariborskih  
     vinskih kraljic iz Svečine

► Razstava vezilj in  
     slikarska razstava

PETEK,  
28. 8. 2020
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Življenje v kraju

Vinogradniški muzej Kebl

Turistično društvo 
Zg. Kungota

Vinogradniški muzej na Keblu je  
do jeseni odprt vsako nedeljo od 
14.00 do 18.00. 

Pika Radmilovič

Roman Brcar, Predsednik TD Zgornja Kungota

Viničarijo odpremo po dogovoru tudi druge dni v tednu. Letos 
na Keblu ponujamo pestro izbiro vin svečinskih vinogradnikov 
in tako poskušamo pomagati pri promociji naše destinacije. 
Ob nedeljah lahko poskusite več kot dvajset različnih sort 
odličnega letnika. Pripravljamo tudi dogodka za popestritev 
poletnega časa na vinski cesti, in sicer: 

4. julij 2020 ob 17.00  
Mehurčki na Keblu – predstavitev lokalnih penin,

26. julij 2020 ob 14.00  
Postavitev klopotca s kulturnim programom.

V preteklosti smo bili navajeni, da se v Zgornji Kungoti spo-
mladi odvijajo različne prireditve. Žal smo s pojavom novega 
koronavirusa soočeni z novo realnostjo, ki nam omejuje dru-
ženje in s tem tudi organizacijo dogodkov. Gotovo se sprašuje-
te, kdaj bo naslednja prireditev, kdaj se bomo ponovno družili 
in si segli v roko. Tedensko spremljamo dogajanje, dobivamo 
priporočila NIJZ in turistične zveze glede organizacije dogod-
kov. Ko bodo srečanja znova možna, bo tudi življenje v Zgornji 
Kungoti bolj družabno. Vsekakor pa se bomo v turističnem 
društvu potrudili, da bomo v poletnih mesecih našli rešitev za 
izvedbo "S cvetjem okrašen dom". Nismo zaspali, v sodelova-
nju z Občino pripravljamo nove prireditve, ki se bodo odvijale 
na prenovljenem vaškem trgu.

Na željo številnih ljubiteljev pohodništva 
po Vinotour poteh bomo julija in avgusta 
organizirali pohode, ki bodo zaradi narave 
organizacije dogodkov malo drugačni, in 
sicer je potrebna predhodna prijava in spo-
štovanje predpisov in priporočil za zaščito 
zdravja prebivalcev.

Deseto obletnico Vinotoura bomo obeležili 
glasno, in sicer v soboto, 1. avgusta 2020, 
ob 18.00 v Ratschu (na trgu pri gasilskem 
domu – Rüsthausplatz). Jubilej bomo 
proslavili z živo glasbo in koncertom naj-
boljše tribute skupine Queen Real Tribute 
Band ter z odlično gostinsko ponudbo in 
svežimi vini. Vstopnice so že v prodaji na 
Vinotour pohodu ali v baru Panja v Svečini. 
VABLJENI!

V načrtu imamo naslednja pohoda:

► 25. julij 2020 ob 10.00 – 
     Jakobov pohod, začetek Svečina 
     (nogometno igrišče),

► 22. avgust 2020 ob 19.00 – 
     nočni pohod.

VINOTOUR 
POHODI MALO 
DRUGAČE

ZGODILO SE BO

Pika Radmilovič
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Življenje v kraju

Delovanje DU Zgornja Kungota v času epidemije covida-19

KUNGOŠKA 
PLEH MUZIKA 
v času 
karantene
Peter Breznik

V času epidemije smo bili upokojenci 
(predvsem starejši in ljudje s posebnimi 
potrebami) zelo prizadeti, saj se nismo 
smeli družiti ne med seboj ne z otroki in 
vnuki. Zaradi stanja v času epidemije smo 
bili v društvu upokojencev primorani od-
povedati sledeče prireditve in dogodke:
• občni zbor DU Zg. Kungota in 
    praznovanje materinskega dne,

• obiske na domu ob rojstnih 
    dnevih starejših upokojencev,
• obdaritev naših članov za veliko noč,
• spomladanski izlet,
• druženja v HVG in prevoze 
    z našim avtomobilom,
• rekreacijsko kegljanje in druženje,
• medgeneracijsko srečanje v Ljubljani,
• uradne ure.

Občni zbor bo junija oz. takoj ko bo do-
voljeno zbiranje večjega števila ljudi. 
Ob prenehanju ukrepov bomo nada-
ljevali z vsemi aktivnostmi. Uradne ure 
se izvajajo že od 19. 5. 2020, in sicer 
vsak torek med 9. in 12. uro v prosto-
rih DU Zg. Kungota.                       

      M. O.

Karantena je za nami in življenje se 
počasi vrača tudi v Kungoto. Tega 
smo izjemno veseli vsi člani KPM, 
saj so vse, ki se poklicno ali dopol-
nilno ukvarjajo z glasbo, z novim 
koronavirusom povezani ukrepi 
prizadeli. Zaradi natančnega upo-
števanja navodil in priporočil so od-
padle vaje, vsi naši nastopi in kon-
certi. Seveda pa KPM-jevci nismo 
sedeli križem rok. Navajam le nekaj 
od številnih aktivnosti:

▪ Ko so odpadle skupne vaje, smo 
kot veliki glasbeni zanesenjaki 
po smelo zastavljenem programu 
individualno in intenzivno vadili 
doma. Da smo kljub razdaljam os-
tali povezani, se družili in spodbu-
jali ter »skupno« igrali, je poskrbela 
aplikacija WhatsApp.  

▪ Na naše veliko razočaranje nas 
je korona ujela v času intenzivnih 
priprav na tradicionalni gala Veli-
konočni koncert KPM 2020. Oblju-
bili smo si, da ga bomo ob ugodni 
priložnosti izvedli in tako ponovno 
pričarali nepozabno doživetje.

▪ Da bi nekako vseeno obeležili 
pričetek tradicionalnega koncerta, 
ki je bil predviden 19. aprila 2020 
ob 17:00, smo točno ob uri začet-
ka koncerta na družbenih omrež-

jih Facebook in YouTube objavili 
»karantenski« video s himno KPM 
Pozdrav Kungoti kot poklon zves-
tim poslušalcem in obiskovalcem 
ter v promocijske namene našega 
turističnega področja. 

▪ Čeprav smo se 1. maja zbudili v 
karanteni, člani KPM nikakor nis-
mo pozabili na tradicionalno budni-
co, s katero smo vas razveseljevali 
pretekla leta. Letošnja je bila mal-
ce drugačna, malo manj bučna. Ob 
6:00 zjutraj smo se vsak na svojem 
domu pri odprtem oknu ali na bal-
konu z igranjem priključili vseslo-
venski prvomajski budnici »Prebu-
dimo Slovenijo«. Letošnjo budnico 
je po vsej Sloveniji sočasno igralo 
veliko glasbenikov. 

▪ Med Zg. Kungoto in Jurijem se 
nahaja zapuščena kapelica, za 
katero smo člani KPM prevzeli po-
kroviteljstvo in skrb. Pod vodstvom 
predanega člana Toneta Šnofla so 
prizadevni KPM-jevci že opravili po-
membna gradbena dela ob in na ka-
pelici in jo tako obvarovali ter prepre-
čili njeno zrušitev. Seveda se bodo 
dela nadaljevala tudi v prihodnje, 
dokler kapelica ne bo povsem obnov-
ljena. Predvidoma bo po zaključku 
del slavnostna otvoritev in blagoslov, 
na katero boste povabljeni tudi vi. 

Covid-19 v DU 
Spodnja Kungota

NI GA BILO, samoizolacija je minila, 
preživeli smo in upamo, da bo kma-
lu tako, kot je bilo. Tako kot ostali 
občani in društva iz Kungote smo 
tudi v DU Spodnja Kungota čez noč 
prekinili vse dejavnosti in druže-
nja članov. Hrabro smo izkoristili še 
zadnji dan dopuščenega zbiranja in 
druženja do 100 oseb. Tako smo 10. 
marca izvedli občni zbor in prosla-
vo za dan žena. Kljub možni groze-
či nevarnosti smo veselo zaplesali, 
zapeli in nazdravili, a vseeno se je v 
ozračju že čutila tesnoba in zadrža-
nost. Na občnem zboru smo sprejeli 
plan dogodkov za leto 2020: pet iz-
letov, dva piknika, športna srečanja 
ter rokodelske delavnice in razsta-
ve. Žal nam je virus vse postavil na 
glavo. Kar nekaj dogodkov je že od-
padlo, a mi se ne damo. Konec maja 
smo se aktivirali in takoj začeli s tež-
ko pričakovanimi druženji. Športniki 
in rokodelke so tako ob sredah po-
poldne že na delu. Čakamo na na-
vodila, kdaj bodo lahko začeli delo-
vati prostovoljci projekta Starejši za 
starejše, saj bi bila ta humanitarna 
dejavnost v tem času najpotrebnej-
ša. Čakamo tudi na sprostitev obve-
zujočih priporočil države glede avto-
busnega prevoza 50 oseb, da bomo 
lahko izpeljali kakšen izlet. 26. julija 
bomo v okviru Festivala klopotec or-
ganizirali turnir v kegljanju in razsta-
vo naših rokodelk z naslovom Aktiv-
ne kljub virusu. Festival klopotec bo, 
druženje bo, razstava bo! Srčno va-
bljeni 26. julija v Spodnjo Kungoto.

Stanislav Bukovnik
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R
V nedeljo, 5. julija, se 
bo naš gospod župnik 
Ciril Kocbek s slovesno 
mašo zahvalil za 50 let 
mašništva. 

Anica Horvat

Stojan Privšek, SPVCP                                                                                              

Življenje v kraju

Slovesnost zlate  
maše v KungotiKolesarji

Organizacijsko se pripravljamo na to 
slovesnost. Hvaležni za njegovo pa-
storalno delo, skrb za župnijo, ljudi, 
cerkev, okolico, odprtost za drugega 
se bomo ob 14. uri zbrali v cerkvi 
sv. Kunigunde v Zgornji Kungoti. Ta 
dan zlatomašnik tudi goduje, zato 
prošnja k sv. Cirilu in Metodu za nje-
govo zdravje, dobro voljo, vztrajnost 
in potrpežljivost ne bo odveč. Ker bo 
čez en mesec dočakal tudi 75 let, 
bo zahvalna daritev še močnejša.
Krajani mu čestitamo ob 50-letnici du-
hovniškega posvečenja in se mu hkrati 
zahvaljujemo za vse molitve in odpove-
di, za katere niti ne vemo, prepričani 
pa smo, da je bilo pri Bogu vse spre-
jeto in uslišano. Naša želja je, da ga 
Bog obilno blagoslovi in mu podari bo-
gastvo svojih milosti, zdravja in moči.

Resolucija nacionalnega programa 
varnosti cestnega prometa za ob-
dobje 2013–2022 obravnava ko-
lesarje kot eno izmed prioritetnih 
ciljnih skupin, ki ji posveča dodatno 
pozornost v preventivi, saj spadajo 
kolesarji med ranljivejše skupine 
udeležencev v prometu. Tehnično 
ustrezno kolo, uporaba kolesarske 
zaščitne opreme in dosledno spo-
štovanje cestno-prometnih predpi-
sov so nujni za varno kolesarjenje. 
Tehnično brezhibno kolo je pred-
pogoj za večjo varnost. Ponoči, v 
mraku in pogojih slabše vidljivosti 
morajo kolesarji nujno uporabiti 
luči in odsevna telesa. Med ko-
lesarjenjem naj kolesarji nikoli ne 
uporabljajo mobilnega telefo-
na ali slušalk za poslušanje glas-
be. Za boljšo vidnost kolesarjev je 
priporočljivo nositi oblačila svetle 
barve, uporabljati odsevni brezro-
kavnik oziroma druga odsevna te-
lesa, da bodo vozniki kolesarja prej 
opazili. Uporaba kolesarske čelade 
je za otroke in mladostnike do 18. 
leta zakonsko obvezna, njena upo-
raba pa je priporočljiva tudi za os-
tale kolesarje tako pri vsakodnev-
nem kot rekreativnem kolesarjenju, 
saj pomembno prispeva k varnosti 
kolesarja. Kolesarjenje je dokaza-
no zdrava in priljubljena družinska 
športna aktivnost. Na kolesu otrok 
pridobi vrsto spretnosti, ravnotežje, 
z vsako vožnjo kolo bolj obvladu-
je. Ker pa je tudi pri kolesarjenju 
treba upoštevati prometna pravila 

in predpise, mora otrok do štiri-
najstega leta oziroma dokler ne 
opravi kolesarskega izpita, vedno 
kolesariti v spremstvu staršev ali 
odrasle osebe.

Odrasli naj poskrbijo, da je otroko-
vo kolo brezhibno pripravljeno. 
Pomembna je ustrezna nastavitev 
sedeža in krmila glede na višino ot-
roka, preverijo naj delovanje zavor, 
sprednje in zadnje luči ter zvonca 
in poskrbijo, da so odsevniki ustre-
zno nameščeni. Otrokom dajemo 
zgled, zato je priporočljivo, da ob 
kolesarjenju z njimi tudi sami no-
simo zaščitno čelado, nikdar ne 
uporabljamo mobilnega telefona 
ali slušalk in spoštujemo vsa pro-
metna pravila.

Otrok začetnik naj preizkuša vo-
žnjo kolesa na dvorišču ali drugi 
neprometni površini. Vadi naj pred-
vsem vzdrževanje ravnotežja, usta-
vljanje, vožnjo z eno roko ter vožnjo 
čez neravnine. Vse to so nujne 
spretnosti, ki jih bo potreboval 
kasneje v prometu.

V sklopu priprav osnovnošolskih ot-
rok za kolesarski izpit bo SPVCP Ob-
čine Kungota vsem otrokom, ki so 
kandidati za kolesarski izpit, podelil 
kolesarsko čelado z namenom, da jo 
pri vožnji s kolesom redno uporablja-
jo. Da bo kolesarska čelada dosegla 
svoj namen in uporabnost, pa je se-
veda v prvi vrsti odvisno od staršev. 

Danes je svetovni dan poezije,
zunaj pa toplo sonce sije.
Sem mislila da o naravi pisala bi,
pa #ostanidoma pomembnejši se zdi.
Ko prišla je korona v vas,
prizadela je tudi nas.

Tako dolgčas mi je postalo,
da niti za šolo nič nerešenega ni ostalo.
Porabila podatke sem vse mobilne,
za pogovore s prijatelji dolge in obilne.

Nina Mohorič


