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Županjin sprejem 
novorojenčkov 

Podelitev spominskega  
znaka poveljniku CZ

V sredo, 1. septembra, je županja Občine 
Kungota Tamara Šnofl pogostila naše 
najmlajše občane.  
 
V letu 2020 je naša občina postala bogatejša za 
39 novih mini občanov, od tega 17 deklic in 22 
fantkov. Na sprejem, ki je potekal v Hiši vseh ge-
neracij, so bili vabljeni vsi, vendar se je slovesno-
sti udeležilo le devet otrok s svojimi družinami. 
Županja jih je pozdravila ter izrazila veselje, da je 
sprejem v času njenega županovanja letos prvič 
izveden v taki obliki (v lanskem letu je uradni 
del namreč odpadel zaradi koronakrize). Starše 
je povprašala o pobudah in pripombah na temo 
izboljšanja kvalitete življenja mladih družin v 
naši občini. Poleg denarne nagrade v višini 100 
evrov in knjižnega darila, ki ju občina podari ob 
rojstvu, je vsak otrok prejel še simbolično darilo, 
in sicer lipo ter zalivalko s svojim imenom. Sledila 
je manjša zakuska, otroci pa so veselo kobacali, 
se plazili, nekateri že hodili ter vriskali in s tem 
polepšali popoldan v Hiši vseh generacij. 

Županja Tamara Šnofl je v začetku septembra poveljniku Civilne 
zaščite občine Kungota Branimirju Zadravcu v imenu vlade Republi-
ke Slovenije podelila Spominski znak za požrtvovalnost v boju proti 
Covid-19. Županja se je poveljniku zahvalila za ves vložen trud in 
požrtvovalnost ter pohvalila njegovo dolgoletno delo na področju ci-
vilne zaščite. Sledila je razprava na temo delovanja občinske civilne 
zaščite v prihodnosti.  
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Glasilo izhaja v slovenskem jeziku  
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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.
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Otvoritev Šerbinekove kapelice

V nedeljo, 3. oktobra, ob 16.00 se je v Juriju  
otvorila Šerbinekova kapelico, ki sta jo  
blagoslovila farni župnik g. Branko Maček  
in dekan g. Igor Ignacij Novak. 

Kapelico so pred drugo svetovno 
vojno (leta 1939) zgradili takratni 
domačini, skozi leta pa je začela 
razpadati in dobivati obliko, ki je 
na oko bila vse prej kot prijetna, 
tako da je bilo le še vprašanje 
časa, kdaj se bo porušila. Na 
pobudo županje Tamare Šnofl in 
Rudija Matjašiča se je tako začel 
projekt obnove, s katerim so želeli 
spodbuditi tudi druga društva in 
vaške skupnosti v Kungoti, da bi 
zavihali rokave in se lotili kakšne-
ga podobnega projekta. Kapelico 
je tako v sodelovanju z Občino 
Kungota prenovila Kungoška Pleh 
Muzika. O izvedenem projektu 
smo se pogovarjali s predsedni-
kom KPM in podžupanom Občine 
Kungota Rudijem Matjašičem ter 
gospodom Marjanom Markslom, ki 
je kapelico obogatil s prav poseb-
nim kipcem sv. Cecilije. 

Gospod Matjašič, kje kapelica stoji 
in zakaj ste se odločili prav zanjo?
Kapelica stoji v Grušeni, v dolini, kjer 

je pot do znamenitega srca med vino-
gradi. Za to kapelico smo se odločili, 
ker je bila ena izmed tistih v vidno naj-
slabšem stanju v Občini Kungota.

Kako je v društvu prišlo do tega, da 
ste se lotili takšnega projekta? Kdo 
je dal pobudo?

Ob pogovoru z županjo Tamaro Šnofl 
je prišla pobuda, da bi bilo lepo oz. 
»higiensko«, da ne bodo društva samo 
pričakovala in zahtevala od občine, 
ampak da se tudi sama vprašajo, kaj 
lahko občini dajo. Zaradi te nesrečne 
pandemije smo bili kot javno društvo 
prikrajšani do javnega nastopanja. V 
KPM smo se odločili in soglasno pod-
prli to zanimivo pobudo, vzeli stvar 
resno, »pljunili v roke, zavihali roka-
ve«, poiskali donatorje in se z veliko 
pomočjo občine in podporo domači-
nov lotili adaptacije. 

Kako dolgo je trajal projekt?
Težko bi opisal z dnevi, kako dolgo je 
trajalo, lahko pa povem, da smo vsak 

dan, ko smo delali na projektu, delali 
s srcem in veseljem. Zato čas tukaj ni 
tako pomemben.

Kako je bil projekt financiran  
(kako ste zbrali denar za opremo, 
material)?

Če govorimo o stroških, so številke 
premalo, da bi lahko ocenil vred-
nost vloženih sredstev, kajti veliko 
sredstev smo dobili sponzorsko od 
prijateljev, delo samo pa je bilo »pro 
bono«. Ocena vrednosti je tako rela-
tivna, kajti našega dela, ki smo ga op-
ravili z veseljem in v dobrobit ljudi, se 

ne da oceniti oziroma nima cene. 
Ta projekt smo izvedli zaradi po-
membnosti povezovanja bodisi v 
kraju, regiji, državi, kar je tudi župa-
nja pred volitvami poudarjala, bodisi 
med vaškimi skupnostmi in ljudmi. 
Tudi zato smo se odločili, da bo KPM, 
ki ima sedež v Sp. Kungoti, prenovila 
kapelico, ki stoji v Juriju. 

Komu oziroma čemu je kapelica 
posvečena?
Tukaj bi poudaril, da se je prvič v zgo-
dovini Slovenije zgodilo, da se je glas-
beno društvo oz. društvo, ki se ukvarja 
pretežno z glasbo, lotilo projekta, ki je 
bolj gradbne narave. Kapelica je pos-
večena sveti Ceciliji, mučenici, ki je za-

Marko Matjašič
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Nova Vinska  
kraljica v Svečini

Kul večer

Kmečki praznik v Svečini 
(39. po vrsti) je letos pote-
kal ukrepom primerno in 
nekoliko drugače, kot smo 
ga bili vajeni. V soboto, 25. 
septembra, je potekal tra-
dicionalni Vinotour pohod, 
nedelja pa se je začela z 
rezom vaške trte, nada-
ljevala s svečano sveto 
mašo, glavni dogodek pa 
je bil kronanje nove vinske 
kraljice, ki ga je spremljal 
kulturni program. 

Kronanje bi moralo potekati že lansko leto, vendar se 
je vse skupaj zaradi pandemije prestavilo na letošnji 
september. Jožica Gornik je tako po uspešnem in leto dni 
daljšem mandatu predala krono Luciji Mukenauer. Lucija 
je na vprašanje o novi vlogi povedala sledeče:

“Funkcija svečinske kraljice je promovirati naš okoliš in 
vina – širiti dober glas tudi malo dlje. Seveda to pomeni 
tudi udeležbo na dogodkih, povezanih z vinom, kar mi 
daje priložnost raziskovati in dodobra spoznati druge 
vinske kraje Slovenije. Želim si predvsem, da bi se 
mlajša in starejša generacija povezali pri delovanju kraja 
ter tako dopolnili poglede na razvoj kraja. Bistveno se 
mi zdi tudi vključevanje vinogradnikov iz celotne občine 
tako pri razmišljanju in željah kot tudi izvedbah različnih 
dogodkov. Skupaj smo močnejši.“ 

V četrtek, 7. oktobra, smo na OŠ Kungota otvorili prvi Kul 
večer. Z nami je bila družina Kodba, ki je četrtkov večer 
popestrila z utrinki iz svojih zanimivih popotovanj po 
visokogorju. Gospod Kodba nas je popeljal skozi pripravo, 
ki je zajemala tako motivacijo kot tudi fizično in psihično 
pripravljenost otrok. Slišali smo kar nekaj prigod, ki so jih 
z nami delili mlajši člani družine. Na koncu smo svoje zna-
nje preverili s kvizom. Kul večer smo zaključili s prijetnim 
druženjem ob domačem soku in slaščicah.
Če ste Kul večer zamudili, si ga lahko kadar koli pogleda-
te na Facebook strani OŠ Kungota. 

MK

Uredništvo Kul večera

vetnica glasbenikov in glasbe. Po nam znanih podatkih je 
to tudi prva kapelica v Sloveniji, ki je posvečena sveti Cecili-
ji. Njen kip je izdelal Marjan Marksl in vsebuje vse značilne 
elemente za sveto Cecilijo (ob desni nogi strunsko glasbilo, 
v levi roki mučeniška palma, ob levi nogi (ker je to tudi naša 
zgodba) pa je logotip KPM v obliki srca z noto). Naredili smo 
tudi zvon, na katerem je kratica KPM in letnica izdelave. 
Na kapelici pa je napis, stara ljudska modrost, ki da misli-
ti: »BLAGOR HIŠI, KJER SE PESEM SLIŠI«. To modrost smo 
izbrali zato, ker je bilo vzdušje v družinah včasih srečnejše 
in toplejše prav zaradi tega, ker so si doma prepevali in 
se na ta način skozi glasbo povezovali in komunicirali. S 
tem projektom v društvu upamo, da si bodo tudi drugi vzeli 
vzgled in se lotili kakšnega podobnega projekta.

Gospod Marksl, kdo je 
bil pobudnik za skulpturo 
in kakšne materiale ste 
uporabili pri izdelavi?
Idejo, da bi iz starega 
orodja, ki ga tukaj na de-
želi vsakdan uporabljamo, 
naredil skulpturo nekega 
svetnika, sem imel sam. 
Žal mi je, ko ljudje mečejo 
vstran staro orodje, zato 
sem za izdelavo skulpture 
Cecilije izbral lopato, moti-
ko in vile. Pri tem sem se 
spomnil na svojo mamo, 
ki je imela zelo rada svojo 
motiko in jo je uporabljala 
vsak dan, tako da sem to 

motiko tudi vgradil. Hkrati sem na tak način želel ohrani-
ti kulturno dediščino tega orodja. Tudi mladi pozabljajo, 
kakšna orodja smo včasih imeli za samooskrbo, ker se v 
današnjih dneh uporabljajo skoraj samo še stroji. 

Kakšen izziv vam je predstavljalo sodelovanje s KPM?
Ja, to je bil zame kar velik izziv – narediti svetnika iz orod-
ja. Vedno pa sem si želel, da bi orodje, ki nam služi celo 
življenje, postavil na oltar v cerkvi. Ko sva se z gospodom 
podžupanom pogovarjala, sem rekel, da bi izdelal svetni-
ka. Dogovorila sva se za sveto Cecilijo, ker lahko tako ob 
sodelovanju s KPM ubijemo dve muhi na en mah. Pri iz-
delavi sem naletel na problem, ko sem ob skoraj končani 
skulpturi opazil, da Ceciliji manjkajo lasje. Nato sem se 
spomnil, da sem v Juriju, ko so obnavljali faroško hišo, 
prejel čez 200 let stare ročno kovane žeblje in sem tako iz 
njih naredil lepe lase ter tako skulpturo zaključil.   

Naredili smo tudi zvon, na 
katerem je kratica KPM in let-

nica izdelave. Na kapelici pa je napis, 
stara ljudska modrost, ki da misliti: 
»blagor hiši, kjer se pesem sliši«.
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Življenje v kraju

Zdravo in humano

Drago Korade

Jožek Švinger, vodja pohoda pri športni sekciji DU Sp. Kungota 

13. festival Klopotec  
Sp. Kungota 2021
Ker je vsak zapis dokument nekega 
časa, sem se odločil podrobneje za-
pisati potek prvega od treh dni 13. 
festivala Klopotec v Sp. Kungoti, ki 
je bil 13. avgusta 2021 na priredit-
venem prostoru v starem jedru Sp. 
Kungote. Ob skromnejši udeležbi lju-
biteljev klopotca, vinogradniških šeg 
in navad, kot smo bili vajeni pretekla 
leta, so člani Kungoške Pleh Muzike 
pod vodstvom kapelnika zaigrali kun-
goško himno avtorja Rudija Matjašiča 
in v nadaljevanju skrbeli za glasbeni 
utrip. Druga princesa Sp. Kungote La-
ura Fižolnik in predsednik KUD Lipa 
Sp. Kungota, ki je organizator festivala 
Klopotec, pa sta povezovala program. 
Sledila je postavitev dveh klopotcev, 
ki ju je v šaljivem tonu komentiral 
idejni vodja festivala Drago Korade. 
Domači župnik in dekan Ciril Kocbek 
je nato opravil blagoslov narave in 
klopotcev. Simbolično pa je bila pre-
dana ovtarska palica dosedanjemu 
ovtarju (čuvaju) potomke Stare trte, ki 
lepo raste ob Stari preši – Janku Vujici 
(botru krajevnega klopotca).

Kot pravi pregovor, da kdor poje, zlo 
ne misli, je sledila pevsko-instrumen-
talna skupina Rožmarin iz DU Zg. 
Kungota.

Ob postavitvi klopotcev je bila osre-
dnja točka festivala kronanje tretje 
princese Sp. Kungote. V uvodnem 
delu se je dosedanja princesa Sp. 
Kungote Laura Fižolnik zahvalila za 
podporo pri izvajanju poslanstva in 
zaželela tretji princesi uspešno nada-
ljevanje te poti. Po predaji princesine 
krone in oblačila je tretja princesa Sp. 
Kungote – Mišela Kraševec iz Gradi-
ške, študentka na Medicinski fakulte-
ti v Mariboru, prebrala svoje naloge iz 
prisege in se zaobljubila, da bo dobro 
ime Sp. Kungote prenašala v domače 
in širše slovensko okolje. Predvsem 
pa je obljubila, da bo dobro skrbela za 
cepič Stare trte v Sp. Kungoti in sode-
lovala z gospodarjem Markom, skrb-
nikom Mirkom in ovtarjem Jankom. 
Po podpisu prisege je sledil aplavz, 
ki je potrjeval pravilno odločitev tretje 
princese.

Gospod Korade je na kratko predstavil 
razstavo na temo Klopotec, na koncu 
prvega dne festivala pa sta še Laura 
in Marko povabila na razstavo v žu-
pnijskih prostorih, na sobotno doga-
janje pri DU Sp. Kungota (razstava ro-
kodelske sekcije pod vodstvom Nade 
Bukovnik, kegljanje s kroglo na vrvici 
pod vodstvom Branka Purkharta, dru-
ženje) in na nedeljski pohod od Stare 
preše do novozgrajene kapelice sv. 
Antona Padovanskega v Gradiški. 

Športna sekcija pri DU Sp. Kungota sodi 
med najaktivnejše. Ob kegljanju s krog-
lo na vrvici so dejavnost razširili še na 
pohodništvo, ki ga vodi Jožek Švinger.
Letošnji 14. september je bil preču-
dovit, kot nalašč za prijeten pohod. V 
DU Sp. Kungota smo bili odločeni, da 
ta dan izkoristimo kar se da prijetno.  
Izbrali smo pot,  ob kateri živi kar ne-
kaj naših članic in članov. Nekateri so 
še zmožni priti do društva, spet dru-
gim je to onemogočeno – ena članica 
čaka na operacijo kolena, druga je že 
brez obeh nog …

Naš pohod se je pričel pri gospe Anici. 
Ko nas je opazila na dvorišču, so se 
ji od presenečenja lička tako nape-
la, da sem se zbal za njeno zdravje. 

Obojestransko veselje je bilo nepopi-
sno. Pohod smo nadaljevali do Sonje 
in Franja, ki sta nas veselo pričakala 
s pogostitvijo. Nato smo obiskali še 
našo Marico s Tončkom, ki sta nas 
tudi prijazno sprejela in pogostila. Na 
sosednjem dvorišču pa smo se že ve-
selo družili z dolgoletno članico Anico, 
ki je prav tako poskrbela za prigrizek. 
Ob dobri kapljici je stekla beseda o 
dobrih časih, ko so bili še mladi člani 
društva upokojencev. Pot smo nada-
ljevali s težjim korakom, saj smo bili 
namenjeni k članici Jožici, ki je letos 
ostala še brez druge noge. Ob priho-
du na njeno dvorišče, bilo nas je 40, 
so njej in nam tekle solze. Po krajšem 
nagovoru in predaji skromnega darila 
so sledile iskrene želje za zdravje. 

Tukaj se je naš obisk in hkrati pohod 
zaključil. Cilj pohodnikov društva je bil, 
obiskati člane društva tudi takrat, ko se 
ne pobira letna članarina. Polni dobrih 
vtisov smo se odločili nadaljevati začeto 
pot, saj smo bili pri vsakem obisku de-
ležni toplega sprejema in hvaležnosti.

Pohodniki, polni prijetnih vtisov in v 
potrditvi, da so napravili dobro deja-
nje, so odločeni nadaljevati začeto pot 
in tako vsaj malo razveseliti nemočne 
članice in člane društva. 
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Naša šola je pod mentorstvom Mari 
Karnet uspešno sodelovala v projektu, 
ki ga vodi Zavod za varstvo kulturne 
dediščine, tj. v vseslovenskem in 
evropskem projektu Dnevi evropske 
kulturne dediščine na temo Dober tek. 
Naši osmošolci so se že v preteklem 
šolskem letu pri zgodovini lotili razisko-
vanja kulinarike skozi stoletja: iskali 
so tradicionalne slovenske prehranje-
valne navade in jedi. V skupinah so 
iskali pisne vire, zbirali informacije pri 
starših, babicah in drugih informatorjih 
ter zapisovali svoje izsledke. Naredili 
so referate in slikovne predstavitve. 
Učenci so si v Mariboru ogledali razsta-
vo Praznične jedi plemičev, meščanov 
in kmetov od 15. do 20. stoletja ob in-

teraktivni mizi v Pokrajinskem muzeju 
Maribor. V šoli smo organizirali ŠOLSKI 
SIMPOZIJ – IZ BABIČINE KUHINJE DIŠI 
„DOBER TEK!“, na katerem so predsta-
vili referate:
TRADICIONALNE JEDI OB POSEBNIH 
PRILOŽNOSTIH, BABIČINA KUHINJA, 
KOLINE IN KMEČKA KUHINJA, JEDI NA 
ŽLICO, NOVE KULTURNE RASTLINE SO 
SPREMENILE EVROPSKO KUHINJO, SA-
MOSTANSKA PREHRANA V SREDNJEM 
VEKU, OD JABOLKE DO HITRE HRANE.

Povezali so se tudi s šolsko knjižni-
co, kjer so pripravili dve razstavi:
KUHARSKE KNJIGE, PREGOVORI IN 
REKI NA TEMO PREHRANE, KUHINJ-
SKE POSODE SKOZI 20. STOLETJE.

Na šolskih panojih so učenci pripravili 
še razstavo z naslovom ENERGETSKI 
NAPITKI IN NJIHOVA ŠKODLJIVOST.

V petek, 1. 10. 2021, smo imeli na 
šoli interaktivni dan, k sodelovanju pa 
smo povabili tudi goste. Na delavnicah 
so se učenci lotili priprave tradicional-
nih slovenskih jedi. Pekli smo različne 
vrste kruha in izdelovali namaze, pekli 
gibanico, zvitke (jabolčne in bučkine), 
flancate in ocvrta jabolka, izdelovali 
kašnate klobase in kuhali prekmurski 
bograč. Med potekom delavnic so 
osmošolci učence predmetne stopnje 
v šolski knjižnici vodili po razstavi 
Kuharske knjige in posoda skozi 
stoletja na Slovenskem.

Sledila je pojedina za vse osmošolce 
na zelenici ob šolskem igrišču.  
V sodelovanju z mentorico zapisala 
Mateja Vdovič 

Člani DU Zgornja Kungota smo imeli 
15. 7. 2021 redni letni občni zbor, ki 
se ga je udeležilo 140 članov in go-
stov. Zbrali smo se pod nadstreškom 
pri Hiši vseh generacij. Na zboru smo 
potrdili  poročili našega predsednika 
g. Jurija Rifla in blagajniško poročilo 
ter sprejeli plan dela in finančni plan 
za leto 2021. Kljub vsem težavam 
zaradi epidemije v letu 2020 smo 
zaključili, da je bilo preteklo leto 

uspešno. Ugodno pozitivno finančno 
stanje društva nam je omogočilo, da 
smo ob izdatni pomoči občine kupili 

nov osebni avtomobil, ki ga bomo ko-
ristili za potrebe društva za izvajanje 
programa Starejši za starejše, pa tudi 
za potrebe Karitasa in Rdečega križa. 
Občni zbor smo končali s prijetnim 
druženjem ob dobri hrani in pijači. 
Zadali smo si nalogo, da v tem letu or-
ganiziramo čim več izletov in srečanj 
ob upoštevanju pogojev PCT. V načrtu 
imamo tudi gradnjo avtomobilskega 
nadstreška pri domu upokojencev.

Člani smo si že pred leti izbrali četrtek 
kot dan, ko se srečujemo na raznih 
piknikih, izletih ali druženjih. Moram 
priznati, da smo skoraj vedno imeli 
na ta dan veliko sreče z vremenom. 
Tudi v četrtek, 23. 9. 2021, ko smo se 
odpravili na avtobusni izlet v prestol-
nico. Nismo se udeležili demonstracij, 
ki so v zadnjem času tako moderne, 
ampak smo šli na ogled mesta. Izleta 
se je udeležilo 43 članov. Najprej 
smo si ogledali cerkev sv. Frančiška 
– Plečnikovo cerkev v Šiški, ki je bila 
zgrajena med letoma 1925 in 1927 
in dokončana leta 1961, nekaj let 
po smrti našega velikega arhitekta. 
Priznati moram tudi, da je bilo kaj za 

videti in občudovati. Ogled Ljubljane 
smo izvedli drugače kot po navadi, saj 
smo si jo ogledali med vožnjo po Lju-
bljanici. Na ladjici »Rečni Pirati« smo 
imeli tudi bogato kosilo s pijačo. Na 
koncu smo se z vzpenjačo povzpeli na 
Ljubljanski grad in si ogledali mesto 
z okolico tudi iz te perspektive. Ob 
vrnitvi domov smo se kot po navadi 
ustavili na Trojanah, tako da nas je 
vonj po sveže pečenih krofih spremljal 
vse do vrnitve domov ob 19. uri. 

Naslednji četrtkov dogodek je bil 
kostanjev piknik 21. 10. 2021, prav 
tako ob upoštevanju pogojev PCT. 
Naši člani se odpravljajo na dopust v 
izolski hotel Delfin, in sicer od 9. 11. 
do 16. 11. 2021. Rezerviranih imamo 
23 dvoposteljnih sob, zato letošnje 
srečanje za martinovo odpade. Zadnji 
dogodek, ki nas letos še čaka, je 
silvestrovanje, ki ga bomo organizirali 
predvidoma 16. 12. 2021 v Zgornjem 
Partinju na turistični kmetiji Škrlec.

V svoje vrste vabimo vse upokojence, 
ki še niso člani. Lepo bi bilo, da se 
nam pridružite. 

Vesti iz DU Zgornja Kungota
M. O.

Dnevi evropske kulturne dediščine 
»dober tek!« iz babičine kuhinje

Jurij Rifl
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Kaj opažamo pri otrocih?

Bivanje v gozdu je odlična priložnost za opazo-
vanje otrok, njihove igre, rezultatov raziskovanja, 
socialnih interakcij, interesov, načinov igre in 
otrokove vloge v njej. Vsako leto je zaznati več 
otrok, ki imajo težave na področju pozornosti, 
govora in pri gibalnem razvoju. Obiskovanje 
gozda in gibanje po neravnem terenu vpliva na 
te otroke izredno blagodejno. Otroci so v gozdu 
spontani, ustvarjalni, prilagodljivi in razvijajo 
medsebojno sodelovanje. Pomembno pa je, da 
postavimo in oblikujemo gozdna pravila, ki jih 
skupaj z otroki dosledno upoštevamo. Gozd je 
matematika, narava, jezik, družba, umetnost, 
gibanje. Gozd je eno samo učenje, igra in delo. 
Otroci se obiskov gozda izredno veselijo in vsa-
kič znova sprašujejo, kdaj bomo šli spet. 

Izvajanje gozdne pedagogike  
v vrtcu pri oš kungota

V vrtcu pri OŠ Kungota smo v šolskem letu 2020/ 2021 oblikovali aktiv 
gozdnih pedagoginj, v katerega je vključenih dvanajst strokovnih delavk.

Anita Punčuh, enota vrtca Spodnja Kungota

Prav tako je vrtec pri OŠ Kungota aktivno vključen v Mre-
žo gozdnih vrtcev Slovenije, ki nam je v veliko pomoč, 
spodbudo ter strokovno oporo pri izvajanju gozdne peda-
gogike. Mreža organizira seminarje in izobraževanja, kjer 
lahko pridobivamo nova znanja, izmenjujemo izkušnje, 
spoznavamo primere dobrih praks, se medsebojno po-
vezujemo in spodbujamo. Aktiv gozdnih pedagoginj je bil 
zasnovan zato, ker se strokovne delavke vrtca zavedamo 
prednosti izvajanja te pedagogike. V Kurikulumu za vrtce 
gozdna pedagogika ni posebej izpostavljena. Vzgojitelji 
skupaj z otroki vstopamo v gozd, v prostor, ki nam ponuja 
nešteto izzivov za gibanje, raziskovanje in učenje. Gozd je 
odlična učilnica, igralnica, vedno je pripravljen, da vsto-
pimo vanj in ob vsakem obisku je drugačen, zanimiv in 
neponovljiv. 

Gozdni vrtec je vrtec, kjer otrokom med izvajanjem 
gozdne pedagogike omogočamo:
• veliko proste igre in manj vodenih, usmerjenih dejav-

nosti,
• veliko naravnega gibanja in razvoj motoričnih sposob-

nosti na svežem zraku,
• doživljanje gozda z vsemi čutili,
• bogato in spodbudno okolje za učenje, raziskovanje, 

domišljijsko igro, ustvarjanje, reševanje problemov,
• spodbujanje radovednosti in pozornega opazovanja,
• uporabo sredstev, ki jih ponuja gozd in jih otroci upora-

bijo na sebi lasten, ustvarjalen način,
• izzive na vseh področjih kurikuluma,
• zdrav življenjski slog, skrb za zdravje, krepitev kondici-

je, sprostitev,
• empatijo do narave, skrb za okolje in pozitiven odnos 

do narave,
• pozitivne socialne interakcije med otroki, sodelovanje, 

pomoč, medvrstniško učenje, samostojnost in obču-
tek, da otrok zmore sam, odgovornost.
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Drage sokrajanke, dragi sokrajani, 
v tokratnem prispevku bi želel izpo-
staviti novo, pomembno pravilo, ki 
je zajeto v Zakonu o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o pravilih 
cestnega prometa (ZPrCP-F). Na 
to temo je bilo sicer veliko govo-
ra tudi v medijih, pa vendar je v 
zvezi z njim pri voznikih kar nekaj 
nejasnosti.

Torej, novo pravilo določa, da nam 
je ob rdeči luči na semaforju, ki 
mu je dodan prometni znak Vožnja 
desno ob rdeči luči na semaforju 
dovoljeno zavijanje na desno ob 
pogoju, da je smer prosta. To po-
meni, da moramo pustiti mimo vsa 
vozila na naši levi strani ter pešce 
in kolesarje na prehodih pred 
nami. Tam, kjer tega prometnega 
znaka ni, pa rdeče luči na semafor-
ju ne smemo prevoziti.  

Zavijanje na desno pri rdeči 
luči na semaforju pa nikakor ni 
obveza. Če tega ne moremo varno 
storiti, počakajmo.

Rešitev ima pozitiven vpliv tako na 
pretočnost prometnega sistema, 
kjer okoliščine to dopuščajo, kot na 
okoljski vidik, saj s tem zmanjšuje-
mo nepotrebno ustvarjene izpuste 
čakajočih avtomobilov pred križišči. 
Vsekakor pa mora biti križišče 
primerno in izpolnjevati določene 
prometno-tehnične pogoje, da je za-
vijanje omogočeno. Marsikje v tujini 
pravilo zavijanja desno ob rdeči luči 
uporabljajo že dalj časa. Zanimivo 
pa je, da je ta rešitev pred mnogimi 
leti pri nas že obstajala; morebiti se 
bo kdo tega še spomnil.

Želim vam veliko prijetnih in varno 
prevoženih kilometrov. 

Zavijanje na desno pri rdeči luči
Peter Breznik

Na OŠ Kungota je od 11. do 13. 10. 
2021 v sklopu projekta Erasmus+ po-
tekala prva tridnevna aktivnost učenja, 
poučevanja in usposabljanja z naslo-
vom Promote your Neighbour. V projektu 
sodelujeta Sternschule Deutschlands-
berg iz Avstrije, ki je šola koordinatori-
ca, in partnerska šola OŠ Kungota. Prve 
tridnevne aktivnosti učenja, poučevanja 
in uposabljanja se je iz Sternschule ude-

ležilo 6 učencev in 2 učitelja spremlje-
valca, iz OŠ Kungota pa 7 učenk osmih 
razredov in 3 učiteljice.

Učence in učitelja spremljevalca iz 
avstrijske Sternschule smo sprejeli s 
kratkim kulturnim programom in nago-
vorom županje Tamare Šnofl ter ravna-
teljice Zdenke Keuc. Učenci obeh šol so 
se na delavnicah seznanili z osnovami  

programa Movie Maker, s pomočjo ka-
terega so pripravili del promocijskega 
video posnetka. Ogledali smo si ožje 
središču Zgornje Kungote, se podali na 
Špičnik, kjer  smo si ogledali Srce med 
vinogradi, odpravili smo se na Plač in 
se povzpeli na Plački stolp. Učenci so 
neizmerno uživali tudi v Jahalnem klu-
bu Kasco v Svečini, kjer so lahko vode-
no jezdili.

Z veseljem smo opazovali, kako so se 
pričeli učenci obeh šol sporazumevati 
tako v nemškem kot tudi angleškem 
jeziku. Poleg obeh tujih jezikov so raz-
vijali socialne spretnosti in osvajali 
nova znanja pri delu z IKT-tehnologijo. 
Na prvi tridnevni aktivnosti učenja, po-
učevanja in usposabljanja smo gradili 
"dobre temelje" promocijskega video 
posnetka, na katerih bomo v nasled-
njih dveh tridnevnih aktivnostih, ki 
bosta od 31. 1. do 2. 2. 2022 potekali 
najprej na avstrijski Sternschule v De-
utschlandsbergu in nato še maja 2022 
ponovno na OŠ Kungota, še delali.  

Koordinatorica projekta na OŠ Kungota, Nataša Satler

Projekt Erasmus+, Promote your Neighbour
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