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2021 bo super

Drage občanke in občani!

To sem si rekel tudi ob vstopu v leto 
2020. Ni minilo dolgo, ko so se am-
biciozni plani in zagnanost zaleteli 
naravnost v karanteno. In spet je tu-
kaj december. Vsekakor sem vesel, 
da smo prispeli do konca tega leta, 

in prav je, da se malo oglasim. V le-
tošnjem letu smo vključno s to šte-
vilko izdali pet glasil od načrtovanih 
šest. Tako je, eno številko je odnesel 
nepredvidljivi prvi val. Tudi mi nismo 
imeli najlažjega dela. Dovolite pa, da 
se v imenu celotnega uredniškega od-
bora zahvalim vsem posameznikom, 
ki so se prijazno odzivali na naše po-
bude in prispevali različne vsebine, ki 
so sestavljale dosedanje številke gla-
sila. Cenimo vašo hitro odzivnost in 
pripravljenost za sodelovanje. Postali 
ste nepogrešljiv del glasila in veseli 
smo, da smo skupaj zgradili učinko-
vito komunikacijo. Rad bi se zahvalil 
tudi naši lektorici in grafičnemu obli-

kovalcu, ki jima tik pred izidom glasila 
naložimo nemalo dela. Vsak po svoje 
dodasta glasilu piko na i. Še enkrat 
hvala vsem! Mimogrede, naj vas še 
spomnim, da so vsa letošnja glasila 
dostopna tudi na spletni strani Obči-
ne Kungota (www.kungota.si). 

Dragi občani, ob koncu naj vam za-
želim lepe in umirjene praznike, v no-
vem letu pa zares veliko zdravja, po-
guma, optimizma in dobre volje. Leto 
2021 bo super. (Upam, da se tokrat 
nisem zmotil.)  

Za nami je leto, polno negotovosti in 
neželenih situacij, do katerih je prišlo 
zaradi novega korona virusa. Številne 
prireditve in dogodki v Občini Kungota 
so bili zaradi ukrepov s strani države 
odpovedani. Tudi osrednji dogodek z 
velikim koncertom, ob prvem prazno-
vanju enotnega skupnega občinskega 
praznika v mesecu juniju, tako ni bil 
izvedljiv. Že sedaj se pripravljamo na 
naslednje leto in zagotovo bomo vse 
nadoknadili. Ta trenutek pa je naša 
največja skrb vaše zdravje, za kar lah-
ko poskrbimo le s skupnimi močmi. 

Na tem mestu se vam želim iskreno 
zahvaliti, da ste dosledno spoštovali 
ukrepe in tako omogočili, da je Ob-
čina Kungota glede števila okuženih 
primerov še vedno pod slovenskim 
povprečjem. 
 
Verjamem, da bo leto 2021 tisto, ki 
nam bo povrnilo zaupanje in upanje v 
boljšo prihodnost, da bo leto, ko bomo 
še naprej rasli kot skupnost, pred-
vsem pa leto, ki nam bo omogočilo, 
da se ponovno srečamo, si namenimo 
stisk roke ter tople besede.

 
 
 
 
 

Bodite tudi v teh prazničnih časih preu-
darni, strpni in potrpežljivi, saj nam bo 
samo to omogočilo lepše in prijaznej-
še leto 2021. Preživite ga v krogu svo-
jih najdražjih, s toplo mislijo, hvale-
žnostjo in občutkom radosti, da imamo 
drug drugega in da ostanemo zdravi. 
Vse dobro vam želim in srečno 2021!

Marko Knehtl

Županja Tamara Šnofl
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Veseli december malo drugače

Veseli december je letos povsem drugačen, 
kot smo ga bili vajeni. Tako kot je bila  
odpovedana večina dogodkov tem letu,  
tudi decembra ni nič drugače.

Letos bi moral v naši občini potekati 
že četrti Veseli december v centru 
Zgornje Kungote. In prav letos, ko je 
v Kungoti nastal novi trg, bo treba 
počakati še vsaj eno leto, da bomo 
lahko tam s prijatelji spili kakšno 
kuhano vino. Da pa bo vseeno vsaj 
malo bolj veselo, so se na občini 
odločili, da Veseli december bo. Izpe-
ljan bo v drugačni obliki in o tem bo 
več povedal gospod Rudi Matjašič, 
podžupan Občine Kungota. 

Gospod Rudi, kako preživljate 
letošnji december? 

Trudim se, da ostajam kljub vsem 
črnim okoliščinam pozitiven, kar mi 
tudi uspeva, ker vedno razmišljam 
pozitivno. Drugače pa sem v službi 
in nato večji del doma med svojimi 
najdražjimi. Na srečo smo vsi zdravi, 
pridno upoštevamo pravila in si po-
skušamo pričarati lep december.

Kljub vsem okoliščinam pa ste 
se odločili, da boste občanom 
poskušali pričarati vsaj 
košček veselega decembra. 
Kako bo Veseli december  
potekal letos oziroma kaj  
lahko pričakujemo?

Veseli december bo izpeljan tudi letos, 
vendar bo drugačen, in sicer v virtual-
ni obliki. Ljudem želimo približati naše 
delovanje v kraju, še posebno zdaj, ko 
so zadeve takšne, kot so. Ne spimo, 
društva delajo dalje, npr. člani Kun-
goške pleh muzike, kjer sem predse-
dnik, vadimo vsak zase, ker skupnih 
vaj žal ne moremo imeti. Verjamem 
pa, da so se podobno znašli tudi v 
ostalih društvih. V tem virtualnem Ve-
selem decembru smo k sodelovanju 
povabili nekatera društva, oba farna 
župnika, ki bosta npr. vsako adventno 
nedeljo povedala kaj spodbudnega, 
obiskali smo tudi gasilce, parklje, ci-

vilno zaščito in druge. V video prispev-
kih boste lahko videli voščila, tople 
besede in drugo zanimivo vsebino. 

Na kakšne odzive ste naleteli?

Bil sem pozitivno presenečen. Po svo-
je sem vedel, da bomo zadevo izpelja-
li, ampak tako dobrega odziva nisem 
pričakoval. Prav vsi so bili za to, nihče 
ni imel pripomb in mislim, da smo vsi 
želeli pokazati občanom, da smo aktiv-
ni. Vesel sem, da ni bilo niti enega, ki 
bi zavrnil sodelovanje pri tem projektu.

Od kod ideja za vse to?

Veseli december je že del našega kra-
ja, kjer smo vedno naleteli na dobre 
odzive. Z županjo sva imela kar nekaj 
pogovorov o tem, kako to izpeljati in 
če sploh izpeljati glede na vse skupaj. 
Projekt sem nato prevzel jaz, ki pa sem 
si vse skupaj zamislil nekako igrivo in 
kratko. Ideja je, da se bomo večkrat 
tedensko javljali prek videov in s tem 
popestrili decembrsko dogajanje. 

Kje lahko vidimo  
nastale videe?

Na socialnih omrežjih, na televizijah 
BKTV in NET TV, na spletni strani 
občine in na portalu Youtube. Naj še 

Marko Knehtl

Občinska uprava
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Kungoška pleh muzika
Peter Breznik

povem, da cilj ni pokazati samo, da 
smo aktivni, ampak je to hkrati odlič-
na promocija Kungote. Naj se vidi, da 
znamo sodelovati, da smo povezani 
in da občino sestavljamo dobri ljudje. 
 
Kdo skrbi za  
produkcijo videov?

Na tem mestu bi se seveda rad zahva-
lil gospodu Stanku Selu in Marku Ma-
tjašiču za prijaznen in profesionalen 
pristop. Mislim, da je Marko prvič sam 
prevzel tako veliko zgodbo, in menim, 
da mu gre odlično. Oba sta vzela pro-
jekt zelo resno in vidi se, da živita 
za kraj. Opazil sem, da je razlika, ko 
nekaj takega ustvarja nekdo, ki živi v 
kraju, kot pa nekdo, ki ni od tukaj. 

Ali ima projekt tudi 
dobrodelno noto?

Da, smo del projekta, ki se imenu-
je Božiček za en dan, oziroma del 

dobrodelne akcije, kjer so vključe-
ni prostovoljci. Odločili smo se, da 
bomo letos namesto otrok obdarovali 
starejše, ki živijo v slabših razmerah 
in jim bosta naš obisk in majhna po-
zornost narisala nasmeh na obraz. 
V kontakt smo stopili z obema dru-
štvoma upokojencev v naši občini, 
Karitasom in Rdečim križem, kjer so 
nam namignili, kdo bi bil takšne po-
moči res potreben. Resnično želimo 
prinesti toplino decembra tja, kjer 
manjka. Seveda pa smo bili v kontak-
tu tudi z Božičkom, ki je povedal, da 
tudi na na otroke ni pozabil. 

Bi želeli za konec še kaj sporo-
čiti našim občanom?

Božični čas je zame eden najlepših 
časov v celem letu. Vse je bolj čarob-
no in to čarobnost želim tudi vsem 
občanom. Želim vam, da boste imeli 
lep božič in praznike. Pozabite na za-
mere, imejte se radi in ne pozabite, 

da bo kmalu spet posijalo sonce, ko 
bomo lahko ponovno živeli sproščeno 
in odprto. Pa seveda veliko zdravja!   

Drage sokrajanke, dragi sokrajani, 
ker se »korona« nikakor ne umakne, bi 
vas želel na kratko obvestiti o aktivnos-
tih Kungoške pleh muzike v času pan-
demije. 

• Zaradi znanih prepovedi člani KPM 
vadimo vsak na svojem domu in se z 
veseljem pripravljamo na koncerte, ko 
bomo lahko ponovno z vami. Med indi-
vidualnimi vajami smo povezani preko 
video družbenih omrežij. Vabimo vas, 
da obiščite našo Facebook stran. Zelo 
veseli bomo kakšnega všečka, komen-
tarja, delitve …

• Obsežna obnovitvena dela na ka-
pelici potekajo v skladu s »korono« in 
finančnimi (z)možnostmi. Zadnja prido-
bitev je zvon, ki smo ga dali uliti in je že 
nameščen v zvoniku kapelice. 

• Zelo pomembno: Moram priznati, da 
smo člani KPM zelo počaščeni in po-
nosni, saj nam je ravnatelj Glasbene in 
baletne šole Antona Martina Slomška 
(GBŠ AMS) iz Maribora, mag. art. Aleš 
Marčič, osebno sporočil, da bomo za-
radi zglednega medsebojnega sodelo-
vanja na glasbenem področju in zaradi 
vzpostavljanja pristnih medgeneracij-

skih vrednot prejeli častno listino, ki 
nam jo bo GBŠ podelila na eni izmed 
slovesnosti. Prav tako nas je gospod 
Marčič povabil k sodelovanju na od-
mevnem gala koncertu Pod zvezdami, 
ki bo junija 2021 v Mariboru. Za KPM 
je to veliko priznanje za predano delo in 
plemenito poslanstvo. Naj ta članek že 
pomeni povabilo na ta velik dogodek.

Drage sokrajanke, dragi sokrajani, toli-
ko o »koronskih« akcijah članov KPM. 
Ostanite zdravi.   

Spremljate nas lahko tudi tukaj:

/kungota.si

Občinska uprava



DU Zg. Kungota

Leto 2020 se bliža h koncu, 
nam pa kljub vsemu ni uspelo 
izvesti občnega zbora članov  
DU Zg. Kungota.

Še vedno aktivni člani  
badmintonskega kluba  
in tekmovalci

Ker si v klubu prizadevamo ponuditi 
celovito zadovoljstvo za telo in dušo, 
vzpostavljamo nove in negujemo 
stare stike:

• s člani drugih badmintonskih 
klubov v domači deželi (skupno nas 
je registriranih 26 klubov)  in v tujini 
z željo, da s skupno igro pridobivamo 
nove dosežke, prijatelje, spomine, 
spoznavamo druge tehnike igranja 
in kraje.

• s predstavniki Badmintonske zve-
ze Slovenije zaradi načrtovanja vseh 

aktivnosti in treningov glede na letni 
načrt turnirjev na domačih tleh in v tu-
jini in zaradi sodelovanja pri izpeljavi 
10. mednarodnega turnirja Donut cup, 
ki se bo odvijal marca 2021 v Kungoti.

• z vodstvom šole in hale Hlade za-
radi uporabe prostorov za treninge in 
turnirje.

• z vodstvom občine za podporo pri 
delovanju in organizaciji turnirjev na 
javnih površinah.
 
• z dobavitelji opreme.

• s podjetniki, ki so ključnega pome-
na za obstoj in delovanje kluba zaradi 
sponzorskih in donatorskih sredstev v 
materialni ali finančni obliki. Na tem 
mestu bi se želeli javno zahvaliti dob-
rotnikom za vso podporo in pomoč. 
Omogočate nam višji standard, razvoj 
in izpeljavo projektov. Že 9 let se igral-
ci, njihovi starši in trenerji iz Slovenije 
in vsaj osmih držav EU udeležujejo 
turnirja Donut cup v naši domači Kun-
goti. Z vašo pomočjo skrbimo za pre-
poznavnost kraja in države, predvsem 
pa smo si v tem času pridobili sloves 
in dober ugled. V letu 2021 vam že-

Jurij Rifl, Predsednik DU Zg. Kungota

Zaradi vseh zapletov okrog covida-19 smo se na 
upravnem odboru odločili, da bomo izvedli občni 
zbor za leto 2019 na daljavo s pomočjo naših 
poverjenikov. Pravila zahtevajo, da se mora na 

občnem zboru potrditi poročilo 
o delu društva in finančno 
poročilo. Člane društva DU 
Zg. Kungota bodo na domu 
obiskali naši poverjeniki s 
koledarji za prihajajoče leto 
in vas seznanili s poročilom 
o delu društva v letu 2019. 
Seznanili vas bodo tudi s 
finančnim poročilom za leto 
2019 in finančnim planom 
za leto 2021. Pri obiskih na 
domu bodo upoštevali pripo-
ročila NIJZ-a. Na koledarjih za 
leto 2021 je na zadnji strani 
natisnjen plan dela za 2021. 
Za vsa dodatna pojasnila smo 

na voljo v društveni pisarni 
vsak torek med 9. in 12. uro. 
Upamo, da se bodo razmere 
toliko normalizirale, da bomo 
lahko v prihajajočem letu 
uspešno delali in da bodo 
ponovne stekle vse aktivnosti 
programa Starejši za starejše. 
Želimo si ponovnih voženj z 
našim avtomobilom, izletov, 
pa tudi druženja v Hiši vseh 
generacij. 

Vsem članom in članicam druš- 
tva in vsem občanom Kungote 
želim vesele božične praznike 
in srečno novo leto 2021.   

Člani kluba se prilagajamo danim  
razmeram tako, da skupinsko (čeprav  
na daljavo) optimistično snujemo nove  
ideje in cilje za prihodnje leto.

ISKRENA HVALA VSEM NAŠTETIM:
OBČINA KUNGOTA, OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA, TELEKOM SLOVENIJE, TRGOVINA TUŠ Zg. Kungota, TRGOVINA IN BAR PANJA, 

TRGOVINA ZVEZDA, MESARIJA ČAS, ZELENE DOLINE, MARIBORSKI VODOVOD, PODRUŽNIČNA LEKARNA SV. KOZMA Zg. Kungota, 
DRUŽINSKA KMETIJA VDOVIČ, POŠTA SLOVENIJE, PALOMA, ŽITO, RADENSKA ADRIATIC, KAWASAKI Badminton, MAESTRAL, AJM, 

I.T. TIM, DZS, DELIKOMAT, GARB, PBE avtopralni sistemi, ŠOBER TISK,TROJANE (gostinsko podjetje), GP-TROJANE, SOLVIKS
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Življenje v kraju



Letošnje leto je pred šolarje postavilo nove 
preizkušnje. Sama sem mama dveh šoloob-
veznih otrok – četrtošolke in sedmošolke.

Nove preizkušnje šolarjev
Mateja Vdovič

limo mirno plovbo skozi vse izzive, 
uspešno poslovanje in upamo na na-
daljnje dobro sodelovanje.

Mesec december je čas, ko pogosteje 
izrazimo želje. Naš klub si v prihajajo-
če letu želi:

• čim večje število otrok, ki bi z ve-
seljem igrali badminton. 
Smo v domačem kraju, imamo izku-
šene in srčne trenerje, ki otroke učijo 

osnov igre, hkrati so s svojimi karak-
ternimi lastnostmi vzgled za odgovor-
nost, spoštovanje, redoljubnost, tova-
rištvo, disciplino in zabavo.

• vrhunske rezultate in nove člane v 
tekmovalni skupini.
V dvajsetih letih delovanja kluba je ne-
kaj otrok v vsaki generaciji s pomočjo 
odličnih trenerjev pokazalo poseben 
talent in voljo do požrtvovalnega dela. 
Ponosni smo, da imamo tudi sedaj 
številne fante in dekleta iz Kungote, 
ki so zelo uspešni tekmovalci. 

Kljub trenutnim razmeram je predza-
dnji vikend v novembru potekal med-
narodni turnir v Novem Sadu. V sta-
rostni kategoriji do 17 let smo imeli 
slovenskega predstavnika iz BK Kun-
gote. Mark Koroša je nastopal v kar 
treh finalih, od tega je dvakrat uspel 
osvojiti zlato. 

Veselimo se novih članov, ki preidejo 
iz osnov učenja v tekmovalno skupino.

• čim večje število rekreativcev.
Spoštovana bralec in bralka. V doma-
čem kraju si v letu 2021 želimo, da 
Kungočani brez daljših poti in večjih 
stroškov ostanete zdravi, ohranjate 
svoje telo gibčno, poženete kri po 
telesu, povečate nasmeh na obrazu, 
pridobite nove izkušnje in prijatelje ob 
torkih ali/in četrtkih zvečer ali kadar 
so na prostem padavine. Starostne 
omejitve za mlade po srcu ni. Vsako-
letni božični ples, ki bi ga imeli v tem 
času, bomo ob prvi priložnosti seveda 
nadoknadili.

• zasedene proste termine v špor-
tnih prostorih hale Hlade.
Vedno bolj se zavedamo, da je dru-
ženje ob igri družinskih članov, prija-
teljev, sosedov ali sodelavcev nepre-
cenljivo.

Vsem vam želimo blagoslovljene 
praznike, pozitiven pogled, upanje, 
zdravje, obilo ljubezni in osebnega 
zadovoljstva v prihajajočem letu.    

Že v prvem valu epidemije smo oku-
sili, kakšno je šolanje od doma. V 
naši družini je v pomladnih mesecih 
bilo drugače, kot je sedaj. Takrat smo 
namreč vsi člani naše družine ali de-
lali od doma ali pa se šolali od doma. 
Tokrat hodim vsak dan v službo, mož 
dela malo od doma, malo na terenu. 
Veseli smo, da imamo v hiši tudi ba-
bico, ki je naša rešilna bilka, saj nam 
veliko pomaga pri lažji organizaciji 
dneva in dopoldanski družbi, da punci 
nista sami doma.

V primerjavi s pomladnim načinom 
dela je šolanje na daljavo organizira-
no na tak način, da je učenec pri svo-
jem šolskem delu samostojnejši. Še 
pred zaprtjem šole so učitelji učence 

naučili dela s spletno učilnico, šola je 
poskrbela, da imajo učenci svoj šol-
ski e-naslov. Učence so spodbujali k 
samostojni uporabi e-učilnic. Tako so 
nam staršem odvzeli veliko breme – 
nič več ni sporočil na različnih strežni-
kih, nič več ni težav z dostopanjem do 
različnih ponudnikov videopovezav, 
otrok več ne potrebuje pomoči pri po-
šiljanju e-pošte učiteljem. Nič več ni 
zmede, kje se dobijo in kdaj se dobi-
jo, nič več ni vsakodnevnega tiskanja 
navodil in učnih listov. Vodstvo šole in 
učitelji so učencem dali jasna navodi-
la. Otrok preprosto ve, kdaj mora biti 
prisoten v določeni učilnici, takrat se z 
učiteljem dobijo pri pouku »v živo«. Na-
loge, ki jih mora otrok opraviti, učitelji 
naložijo v učilnico – tudi učenci vrne-

jo svoje opravljene naloge v učilnico. 
To so jih naučili še v šoli. Učilnice, 
za katere se je odločila OŠ Kungota, 
so pregledne in dokaj enostavne za 
uporabo. Zdaj poteka že drugi mesec 
šolanja na daljavo in za moji hčerki 
lahko trdim, da težav z uporabo učil-
nice ni več. Se pa kdaj zgodi, da zataji 
internet, a na to, žal, nimamo vpliva.

Naša sedmošolka z delom na daljavo 
nima večjih težav. Šolsko delo si sama 
organizira, sama ve, kaj mora narediti 
in do kdaj. Pri delu na daljavo ne pot-
rebuje večje podpore, kot jo je potre-
bovala, ko so še hodili k normalnemu 
pouku. Drugačna zgodba je pri naši 
četrtošolki. Vodstvo šole se je odločilo, 
da bodo mlajši učenci imeli pouk po-
poldan. Zaradi tega se je v naši družini 
popolnoma spremenila družinska ruti-
na. Razlog za izvedbo pouka popoldan 
se skriva tudi v predvidevanju, da so 
starši mlajših učencev vsaj en del pou-
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Življenje v kraju



Pomembno je le, kdo smo
Zdenka Keuc

Naslov za prispevek, ki bo moje osebno  
razmišljanje o izobraževanju na daljavo, sem si 
sposodila od Ericha Fromma (»Biti ali ne biti«).

Življenje v kraju

ka prisotni in lahko vskočijo, če tehnika 
zataji. To je sicer res, a pojavijo se druge 
organizacijske težave. Otrok naj bi imel 
kosilo pred poukom, kar je težko, če ho-
diš v službo. O tem, kaj se bo jedlo, je 
potrebno razmišljati in tudi skuhati en 
večer prej. Kot sem že omenila v uvodu, 
imamo srečo, da imamo babico, ki po-
skrbi, da so trebuščki polni in da lahko 
gre otrok sit k pouku. Še ena stvar se 
je pojavila, zelo hitro se namreč zmra-
či. Pouk se konča, ko je zunaj že trda 
tema, ki daje občutek, da je že konec 

dneva. Takrat pa se kot mama čutim 
dolžna, da otroka navdušim, da gre na 
zrak. Druženje s prijatelji ni dovoljeno, 
otroku samemu zunaj v mraku ni zani-
mivo, torej vzameš pot pod noge in greš 
z otrokom na sprehod. Nato je potreb-
no preveriti, kaj so delali pri pouku, kaj 
imajo za nalogo, na koncu sesti z otro-
kom in narediti plan dela za naslednje 
dopoldne, ko bo potrebno narediti do-
mačo nalogo. Potem pa je res že konec 
dneva, ko si zaželiš malo lastnega miru 
in trenutkov s partnerjem. Energije, 

priznam, pogosto zmanjka. 

V medijih vsakodnevno poslušamo o 
koroni in kaj vse slabega je prinesla. A 
ni vse tako zelo slabo. Moji hčerki sta 
postali samostojnejši. Korona jima je 
prinesla izkušnjo, zaradi katere sta ra-
čunalniško bolj pismeni – seveda sta 
tudi prej uporabljali telefon, računal-
nik, a šolanje na daljavo zahteva veli-
ko novih veščin. Te veščine jima bodo 
ostale za zmeraj, tudi ko o koroni ne 
bo več ne duha ne sluha.    

Poprečna starost zaposlenih v OŠ 
Kungota je 43 let. V času njihovega 
rojstva ni bilo splošno dostopnih 
računalnikov, mobilnih telefonov, sve-
tovnega spleta in socialnih omrežij. 
Poprečna starost otrok v OŠ Kungota 
je 10 let. Ko so se ti otroci rojevali, 
so jih starši dnevno fotografirali, v 
glavnem s telefoni in tablicami, eni so 
te slike dnevno objavljali na socialnih 
omrežjih, računalnik pa se je naselil 
v skoraj vsako slovensko družino. Od 
tu dalje gre razvoj v dve smeri. Eni 
starši razvoj socialnih veščin otrok z 
vrstniki negujejo in podpirajo na »star« 
način – svojim otrokom ne kupujejo 
mobilnih telefonov in računalnikov 
vsaj tja do 10. leta. Drugi temu ne 
posvečajo veliko pozornosti, otrokom 
stik s tehnologijo omogočajo brez po-
sebnih omejitev, ali pa jim tehnologija 
celo nadzoruje gibanje in delo.

Učiteljem se je tehnologija zgodila: 
pametne table, projekcije, eAsistent. 
Starši so s tem dobili vpogled v delo v 
šoli s »kavča«. Vendar – o kakšnih infor-
macijah govorimo? Prisotnost pri pou-
ku in ocene otrok. Nič pa starši ne iz-
vedo o tem, kdo so njihovi otroci, kako 

dobro sodelujejo pri pouku, kako odziv-
ni ali motivirani so, kakšen odnos ima-
jo s sošolci, učitelji. Je tehnologija res 
prispevala k boljšemu učenju/pouče-
vanju in posledično boljšemu znanju? 
Težko bi enoznačno odgovorili. Med 
nami so takšni, ki verjamejo, da nam 
tehnika odpira vsa vrata in nas dela 
vsemogočne; verjamejo, da je znanost 
dosegljiva z enim klikom na Googlu in 
da nas ta dostopnost dela vsevedne. 

In potem se zgodi »virus«. Igra narave bi 
lahko rekli. Prišli smo v navzkrižje izbi-
re: BITI ali IMETI. Da bi se izobraževanje 
lahko izvajalo, moramo imeti opremo, 
internetni signal, zagotovljene pogo-
je (elektrika, hrana, varstvo otrok). Če 
tega nimamo, postanemo nič. Nevidni. 
Žalostni, jezljivi, odrinjeni, obupani …   

Biti se nanaša na doživljanje, tega pa 
ni mogoče enostavno opisati. Vsak ot-
rok je drugačen. Kaj pomeni izraz za-
nimanje, navdušenje, zavzetost, moti-
vacija? Kaj pomeni biti dejaven? Kako 
se lahko skozi pouk na daljavo odraža 
bogastvo človeških darov, kako izka-
zati znanje? Kdaj neko šolsko delo, ki 
ga učenec opravlja, postane odtujeno, 

zanj nevredno? Kdaj ga začnemo iz-
gubljati, kdaj takšnega otroka postavi-
mo čez rob še sprejemljivega? 

Če kdaj, zdaj vsi občutimo, da otroci 
bolj kot učenje pogrešajo povezanost z 
drugimi; vsi si želijo biti sprejeti, biti del 
skupnosti. Otroci si želijo, da so slišani; 
nihče ne želi biti osamljen. Pogostost 
in moč želje, da delimo, da dajemo, se 
žrtvujemo, je v času blaginje velikokrat 
potlačena. Takrat hočemo imeti. V času 
krize pa je pomembneje biti. Veselje do 
življenja izvira iz živosti. Življenje pome-
ni »biti« in ne samo »imeti«. Zato je tudi 
v času šole na daljavo pomembno, da 
SMO. Če smo, bomo znali deliti tisto, 
kar lahko delimo, če bomo solidarni in 
razumevajoči (= sposobni empatije z 
učitelji/učenci/starši/okoljem), bomo 
lažje iskali rešitve, izgubili manj otrok 
in zato imeli več prihodnosti. IKT-opre-
ma nima srca, nima duše, vrednot, 
prepričanj, ljubezni. To so samo orodja. 
Šola in z njo vsi, ki smo vanjo vključe-
ni, pa mnogo, mnogo več! Pomagajmo 
drug drugemu, da se bodo naši učenci 
(otroci) počutili varno, sprejeto, da nam 
bodo zaupali – staršem, vzgojiteljem in 
učiteljem, skupnosti.    
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Učenci OŠ Kungota so v času pouka na daljavo izdelali koledar z naslovom 
"Razglednica mojega kraja". 13 izjemnih fotografij skritih kotičkov naše pok-
rajine, vas bo navdušilo in vas skozi leto 2021 nagovarjalo k sprehodom in 
odkrivanju lepot okolja v katerem živimo.  

Koledar stane 10 EUR in ga lahko naročite na naslovu sola@os-kungota.si 
ali pokličete na številko 02 6550 600. Celoten izkupiček od prodaje bomo 
namenili šolskemu skladu, ki bo na ta način lahko še najprej pomagal 
reševati velike in male finančne stiske naših učencev. Za naročilo  se Vam 
v naprej zahvaljujemo.    

Vožnja v zimskih razmerah
Peter Breznik

Drage sokrajanke, dragi sokrajani,
v tokratnem prometnem članku bi želel 
izpostaviti problematiko vožnje v zim-
skih razmerah. Te razmere, še posebej 
v oteženih vremenskih pogojih, zahte-
vajo od nas veliko previdnosti, pozor-
nosti, pravočasno prepoznavanje pasti 
na vozišču ter predvsem nenehno pri-
lagajanje hitrosti. Zavedajmo se tve-
ganj, ki jih prinesejo takšne razmere.

Nevarnosti, s katerimi se vozniki sre-
čujemo pozimi, so: nizke temperatu-
re, poslabšana vidljivost, nizko sonce, 
mokro vozišče, sneg na vozišču, snež-
na brozga in snežne kolesnice na vo-
zišču, poledenelo vozišče …

Slepljenje voznikov je v zimskem 
času pogosto, saj je sonce dlje časa 
relativno nizko. Ta težava je še bolj iz-
razita, če je vozišče mokro oz. zasne-
ženo, saj se sončni žarki odbijajo in 
zlahka koga spregledamo.

Poledica se lahko pojavi že, ko se 
temperature zraka in vozišča gibljejo 
okoli 0 °C. Najprej se pojavi na t. i. 
premostitvenih objektih (nadvozi, mo-
stovi, viadukti …). Vozniki bi se morali 
te nevarnosti zavedati in prilagoditi 
svoje ravnanje ter slog vožnje. 
Po poledenelem ali s snegom prekri-

tem vozišču, še posebej, če vozišče 
ni posuto, je vožnja izrazito nevarna:
• na vzponu, saj ne bomo mogli spe-

ljati. Lahko se tudi zgodi, da vozilo 
prične drseti nazaj; 

• na klancu navzdol, saj bomo 
 le s težavo ustavili.

Vozišče je zasneženo, označbe na 
vozišču niso vidne, kar lahko pomeni 
večjo težavo med vožnjo. V tem pri-
meru vozimo zelo previdno, ravnajmo 
se po pravilih cestnega prometa in po 
vertikalni prometni signalizaciji (pro-
metnih znakih).  

Snežne kolesnice na vozišču. Med 
vožnjo po zasneženem vozišču 
(predvsem na AC) je treba zraven 
prilagojenega sloga vožnje upo-
števati tudi snežne kolesnice. Pri 
prehitevanju moramo namreč biti 
izjemno pozorni, da volan obračamo 
z veliko mero občutka, menjava pro-
metnega pasu pa mora biti izvedena 
v velikem loku. 

Če je na vozišču sneg 
ali snežna brozga:
• čim manj prestavljamo in vozimo 
 z nižjimi motornimi vrtljaji;
• izogibamo se sunkovitim premikom 

in naglim spremembam hitrosti.  
Torej, nežno z volanom, s plinom, 

 z zavorami in s sklopko;
• zmanjšamo hitrost in povečamo 

varnostno razdaljo.

Elektronska pomagala/sistemi 
proti zdrsu vozila
Če imamo v avtomobilu na voljo ESP 
(elektronski stabilizacijski program), 
naj bo ta ves čas vožnje vklopljen, sa 
zmanjšuje nevarnost zdrsa vozila. Če 
je hitrost vozila prevelika, pa žal tudi 
to ne pomaga. 

Vozilo pripravimo na nizke zunanje 
temperature tako, da poskrbimo za:
• ustrezno dizelsko gorivo, še pose-

bej, če vozilo uporabljamo redko 
in imamo v posodi za gorivo še t. i. 
poletno gorivo, ki ni predvideno za 
nizke zunanje temperature;

• ustrezno tekočino za pranje stekel;
• brezhibno akumulatorsko baterijo;
• dobre zimske pnevmatike;
• motorne tekoče za nizke 
 zunanje temperature;
• najmanj polovico goriva 
 v posodi za gorivo.

Dodatna oprema, ki jo 
priporočamo za zimske razmere:
• lopata za sneg;
• strgala in razna pršila za zaledenele 

šipe in ključavnice;
• topla oblačila, za vse osebe, ki jih 

vozimo;
• verige ali verigam podobne elemente.

V avtu imejmo tudi svetilko in polnil-
nik za telefon; prav lahko pridejo tudi 
kabli za zagon motorja.  

Pred vožnjo je treba skrbno očistiti:
• led z vseh stekel in z zunanjih 

vzvratnih ogledal;
• sneg s celotnega vozila, tudi s strehe; 
• vso svetlobno opremo na vozilu.    


