Urednikov glas:
OD PLATAN DO
OLJK
Kondicija Potjomkinove
vasi
Je možno, da je med Koprom in Trstom naselje, ki nima
dostopa do interneta; da občinska oblast preprečuje več kot
poldrugo desetletje saniranje zamakanja nesnage z njene
parcele v šolo; da ni denarja za 50 m cevi, da bi ne bila
poplavljena hiša z vodo z občinske ceste; da mora tajnica
krajevne skupnosti (del plače prejme od pogrebnin!) plačevati
pivo klošarjem, ki pometejo vaški trg? Je, v Krajevni skupnosti
Hrvatini, koprski enklavi, ki obsega zadnje pridobljeno območje
naše države. Na jugu jo nekdanja Morganova linija, med
conama A in B Svobodnega tržaškega ozemlja, loči od
ankaranske občine, na severu z miljsko, pa meja začrtana
leta 1954. Nič čudnega, saj so se krajani odločili proti zvezi z
Ankarančani kar trikrat, kljub javni izjavi koprskega župana,
da bi se jih rad rešil. Ni povedal, da bi jih želi prej »izstradati«,
saj je samo letos na prodaj 300 parcel. V pomoč mu je lokalna
oblast, ki ji ni mar, koliko prispeva v občinski proračun in se
zadovolji že z »razširitvijo ovinka«, da bi le ne ujezili »gospoda«.
Odstranitev platan na edinem trgu v istrskem podeželju je
dvignilo na plan zatrto negodovanje. Razlog za to žalostno
dejanje je kritje stroškov pometanja. S podpisi skoraj petine
volivcev je uspelo civilni iniciativi izsiliti od sveta skupnosti
soglasno odločitev za sklic zbora krajanov z določenim dnevnim
redom.

dotacij, in svet KS je odstopil. Jeseni smo dobili novo krajevno
vodstvo. Sestavlja ga mladina, kar je najbolj pohvalno. Ker jim
ni vseeno, kako je s prihodnostjo naših vnukov, so takoj zavihali
rokave in se lotili seznanjanja s problemi, iskanja novih finančnih
virov…Odhajajoči vodja je zatrdil, da zapušča skupnost v »dobri
kondiciji«, medtem ko je njegov namestnik »položil na srce«
reševanje problemov, kot je otroško igrišče v Kolombanu.
Zakaj jih niso sami v poldrugem desetletju, saj so bili » pod
županovem dežnikom«? Pregled dokumentacije je pokazal,
da so finance v poraznem stanju in razkrito je bilo protipravno
pridobivanje sredstev..za nakup goriva za košnjo trave okoli
pokopališča, smo slišali. To je le vrh ledene gore desetletnega
zapravljanja možnosti razvoja Istrske Slovenije. Novinarji so
zapisali, da se je z območja koprske občine odselila tretjina
podjetij, raziskovalci primorske univerze pa ugotovili 500%
porast dnevnih migracij delavcev v podjetja na območju drugih
občin, 7% upad deleža kmetijskih zemljišč, litoralizacijo
razvoja….. Hrvatinčani bi dosegli razvojni preboj združeni z
Ankarančani. Nemogoče je, da bi več kot polovica prebivalcev
koprske občine, kolikor jih živi na podeželju, ustvarila le 7 %
sredstev investiranih letos v to območje. Načrti za prihodnja
leta niso boljši. Oddan je bil finančni plan, ki sedanje stanje
betonira. Prodaja oljčnika, od katerega živi kmečka družina,
nakazuje, da pohlep občinskega jedra ne jenja; medtem župan
sosednje občine navede v razpisu, da se izkupiček prodanega
vrne v lokalno skupnost. Drugače bi sprožilo srd in, javno
napovedane, represalije z Verdijeve ulice…se bo po prihodnjih
volitvah to nadaljevalo?
Franc Malečkar,
član sveta KS Hrvatini

NAGOVOR
PREDSEDNICE KS
Spoštovane krajanke in
krajani,

Oljčnik na zazidalni parceli, ki je preživel zmrzal pred skoraj
stoletjem; bo omagal pod lakomnostjo neumja?
Foto: F. Malečkar

Župan je to legitimno možnost demokratičnega odločanja
skušal izigrati s svojo vsebino razgovora, v nasprotju s 155.
členom občinskega statuta, dve uri pred lokalnim. »Zgodba o
uspehu«, ki nam jo skušali predstaviti, je izzvenela v poltretjo
uro naštevanja nerešenih problemov in sprejemanja sklepov,
naj jih svet KS reši. Da se izčrpavanje senčne strani Miljskega
polotoka ne bo ustavilo tudi po zboru krajanov, dokazuje že
zaprtje kmetijske trgovine, katere lastnik je občina. Krajani so
se začeli spraševati, kako je s porabo skromnih občinskih

še pred pol leta nisem niti pomislila, da vas bom v glasilu
nagovorila kot predsednica Krajevne skupnosti Hrvatini. Res
ne. Vsega so krive, kajpak, hrvatinske platane. Vem, da ste
verjetno te teme že
naveličani, a ne gre
drugače. Zaradi
nepotrebnega
padca
platan,
trmastega vztrajanja
prejšnje sestave
sveta o upravičenosti
poseka, zavračanju
vseh pisnih pobud
Civilne iniciative
Hrvatini
(v
nadaljevanju CIH) in
neupravičenemu
obtoževanju le-te o
nenehnem blatenju
članov sveta, so se
Predsednica sveta KS Hrvatini
naposled soglasno
Irena Muženič
odločili za odstop. V
(foto: M. Crnič)
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tistem trenutku smo, člani CIH, odstop celo obžalovali. Danes
lahko mirne vesti rečem, da je bil njihov odstop pravilna
odločitev.
Sprva smo člani CI menili, da na volitve ne bomo šli, iz razloga,
da gre le za dve leti, da se v dveh letih ne da kaj dosti spremeniti.
Glede na prispevek v zadnjem glasilu so bivši svetniki, tako
med vrsticami, dali vedeti, da so imeli izredno dober odnos z
vodstvom MOK, zaradi česar je kraj v zadnjih dveh in pol
mandatih ogromno pridobil in da morda sedaj ne bo več
tako. Napisali so krajanom: »presodite sami«. Morda sta bili
ti dve besedi ključni za preobrat, morda nismo hoteli izpasti
»kar nekaj«. Vseskozi smo prisegali v »medsebojno
sodelovanje, transparentnost, poslušanje slehernega
krajana, obveščenost, odprta vrata pisarne« in podobne
vrednote. Če sledimo tem vrednotam, kaj gre lahko narobe?
In kaj ali kdo je tista vez, zaradi katere naj bi imela KS Hrvatini
pri občinski upravi poseben status? In smo poskusili.
Volitve so mimo in sestavo sveta poznate. Ni mi povsem jasno,
zakaj je za svet KS tako nizka kandidatura in tudi ne, zakaj je
bila nizka volilna udeležba? Apatija na dogajanja v kraju, na
dogajanja v celotni državi, občutek nemoči, morda vprašanje,
ali se sploh lahko kaj spremeni, razočaranje nad politiki vseh
barv? Upam le, da bomo vsaj v našem kraju začeli delovati
drugače. Tako, kot smo člani sveta KS obljubili, da bomo povrnili
zaupanje sokrajank in sokrajanov, da bomo delali tako, kot je
prav in s tem, kar imamo. Ne bom vas dolgočasila s kronologijo
pisnih pobud CIH in negativnih odgovorov sveta KS. To je mimo.
Zdi se mi prav, da vam ob tej priložnosti pojasnim dve, zame in
svet KS trenutno pomembni zadevi. Prva se nanaša na
odstopno izjavo prejšnje sestave sveta KS v delu kjer piše:
»našo krajevno skupnost zapuščamo vdobri finančni
kondiciji«. Druga pa je kazenska ovadba sveta KS Hrvatini
pod vodstvom g. Kavrečiča zaradi suma kaznivega dejanja, ki
se nanaša na poslovanje KS. Dne 8. 7. 2016, v času odstopa,
je imela KS Hrvatini na transakcijskem računu 77.257,43
EUR. Ko to prebereš, rečeš: »Uaau, res je, KS je finančno kar
v redu!«. Po formiranju novega sveta KS smo po ustaljenem
običaju želeli imeti malo širši pogled na preteklo poslovanje.
Na videz resnično deluje vse popolno, po pregledu kontov,
postavk, razpoložljivega zneska na računu, namenske porabe
sredstev, …
Pri pregledu finančnega plana za leto 2016 in realizacije do
30. 9. 2016 ugotovimo, da je na strani odhodkov v letu 2016
načrtovan »nakup zgradb in prostorov« v znesku 78.991
EUR. Pri korekturi plana (prerazporeditvah med letom) se ta
konto zniža na 58.991 EUR. Sledi pojasnilo, da gre
spremembo sredstev pripisati nujni intervenciji na mrliški vežici
Lovran (popravilo strehe), na kontu»investicijska vzdrževanja
in izboljšave««. Prav, ampak kaj bo zdaj z namenom nakupa
nepremičnine in od kod sredstva? Dobro poslovanje preteklih
let? Pojasnjeno mi je bilo, da so ta sredstva ostala od prodaje
starega kulturnega doma v centru Hrvatinov. Kupnina je
znašala približno 73.000 EUR in vsebuje še znesek, ki ga je
krajevni skupnosti založila Mestna občina Koper za plačilo
pogodbene kazni (penali) zaradi enostranskega odstopa od
kupoprodajne pogodbe. Spomnimo, KS je odstopila od
prvotne pogodbe o prodaji starega kulturnega doma.
Pogodba je bila podpisana s strani kupca in prodajalca,

pogodbeni znesek je znašal 270.000 EUR. Kupec je izpodbijal
enostranski odstop, dobil tožbo, krajevni skupnosti pa je bila
naložena kazen za prekinitev pogodbe v znesku 47.735,12
EUR, ki ga je za KS založila Mestna občina Koper. Če torej od
prej omenjenega zneska odštejemo še ta »dolg« MOK, dobimo
to dobro finančno kondicijo. Gre torej za namerno zavajanje
krajanov in krajank, prav tako je tak odnos sila nekorekten do
nove sestave sveta KS.
Kar zadeva kazensko ovadbo članov sveta KS prejšnjega
mandata, smo že na sestanki CIH prejeli konkretne namige
o plačilu najema dvorane z gotovino – na roko. Včasih so
plačniki prejeli kot potrdilo nekakšen navaden listek, drugič
pač ne. Na eni od sej sedanjega Sveta so tak način plačevanja
izpostavili tudi mladi, kar je bilo končno jasno opozorilo, da so
zadeve šle povsem po svoje in jih je potrebno razjasniti. Oglasili
so se še nekateri drugi, ki so razložili, da so najem igrišča pod
šolo oz. poravnavo porabe električne energije plačevali z
gotovino (zneske dajali v kuverte in jih puščali v nabiralniku
KS). Ker za to nismo pristojni, naj brezgotovinsko poslovanje
preuči pristojna inštitucija. Ta naj razišče, kaj se je dejansko
dogajalo, kakšne so posledice in izreče morebitne potrebne
sankcije. Ne moremo mimo dejstva, da je bila pri tem
oškodovana mladina, saj so bili mesečni zneski najema enkrat
višji, kot celomesečna poraba električne energije igrišča.
Takšno ravnanje izkrivlja tudi podatke iz morebitnih pregledov
rentabilnosti pri oddajanju prostorov, ki so v lasti KS Hrvatini
(primer dvorane), podvomimo pa lahko tudi v korektnost letnih
izkazov.
Spoštovane krajanke in krajani; naj še enkrat povem, da bodo
vrata krajevne skupnosti vedno odprta za vse. Vse se da rešit
s skupno močjo. Pravijo, da kjer je volja je tudi moč. Naj dodam
še, da bomo veseli vsake vaše pobude, predloga in
sodelovanja – pa tudi konstruktivne kritike, če bo potrebna.
Do konca mandata si bomo člani sveta KS Hrvatini prizadevali
za kar najširši razvoj naše krajevne skupnosti. Zavedamo se,
da je pred nami še veliko izzivov in da bo treba še zelo veliko
narediti. Želimo, da bomo krajani zadovoljni in ponosni na svoj
kraj. Vemo, da se vsega ne bo dalo narediti čez noč, a z
majhnimi koraki in s skupnimi močmi zmoremo prispeti do
marsikaterega cilja. Da bo naše delo lažje, si želimo
sodelovanja z vami, krajani, kajti samo od nas vseh je odvisno,
kakšno podobo bo imel naš kraj in kakšen bo utrip življenja v
naši krajevni skupnosti.

V imenu vseh članov sveta KS Hrvatini
vsem krajankam in krajanom želim
veliko zdravja, osebne sreče in uspehov v
letu 2017!
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Iz dela sveta K.S./ Dal lavoro del consiglio della C.L.

REZULTATI VOLITEV V SVET
KS HRVATINI

»Krajevne oljke« dale 60 kg
oljk

Člani sveta KS Hrvatini so sredi novembra obrali oljke z dreves
v lasti skupnosti okoli pokopališča pri sv. Bridi. Olje bodo natočili
v stekleničke in ga uporabili kot protokolarna darila ob različnih
priložnostih.
Tekst in foto:
Miha Crnič

V 4. Volilni enoti je bila izvoljena s 24. glasovi, kot predstavnica
Italijanske narodne skupnosti. V 1., 2. in 3. VO so izvoljeni 3.
kandidati z največjim številom glasov. Hrvatini, 25. 9. 2016

KS Hrvatini solidarna z
mestom San Ginesio

Komisija za okolje, prostor in infrastrukturo

1. David Šukljan pred.
2. Roberto Marzi
3. Aleš Bošnjak
4. Robert Kogoj
Uredniški odbor Glas Hrvatinov - La voce di Crevatini

1. Franc Malečkar pred.
2. Nicoletta Casagrande
3. Mirjana Topić
Inventurna komisija

1. Roberto Marzi pred.
2. David Šukljan
3. Aleš Bošnjak
4. Sara Jurjavčič
5. Robert Kogoj
Komisija za koordinacijo društev in organizacij KS
Hrvatini

1. Sara Jurjavčič pred.
2. Irena Muženič Balentič
3. Mirjana Topić
4. Nicoletta Casagrande
5. Nika Solce

Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio, podružnica
Hrvatini v Hrvatinih, je organizirala solidarnostno pomoč za
mesto San Ginesio, ki je bil močno poškodovan med zadnjimi
potresi v osrednji Italiji. Klicu na pomoč se je odzval tudi svet
KS Hrvatini. Zbrani material so sredi novembra predstavniki
KS, na čelu s predsednico sveta Ireno Muženič Balentič, oddali
v osnovni šoli. Več posnetkov na povezavi: https://
w w w. f l i c k r. c o m / p h o t o s / m i h a _ c r n i c / a l b u m s /
72157676619932736
Tekst in foto:
Miha Crnič

Komisija za toponomastiko

1. Franc Malečkar pred.
2. Nicoletta Casagrande
3

PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma

Iz dela sveta K.S./ Dal lavoro del consiglio della C.L.

NOVINARSKA
KONFERENCA OB
IZIDU KARTE
»MILJSKI POLOTOK
PEŠ IN S KOLESOM«
Obalno planinsko društvo Koper, Uredniški odbor Glas
Hrvatinov in Občina Milje, so konec letošnjega junija sklicali
letošnje srečanje z novinarji, da bi jim predstavili turistično Miljski
pohodniški, kolesarski in naravovarstveni karti Miljs
polottok
ki polo
Dre
Miljskih
hribovv. Srečanje
peš in s kolesom ter Dr
evesni očaki Miljs
kih hribo
je potekalo v sejni sobi KS Hrvatini.
Prvo karto je izdala mesec prej občina Milje v sodelovanju z
Viaggiare Slow, Planinsko podsekcijo C.A.I. iz Milj, Obalnim
planinskim društvom iz Kopra, Slovenskim planinskim
društvom Trst, društvom Slovencev občine Milje Kiljan Ferluga
in Fameia Muggesana. Karta je bila izdana v merilu 1:20.000,
formata 85 x 60 cm in zajema območje od sv Andreja v Trstu
do Škocjanskega zatoka. Označene so trase osmih
pohodniških in dveh kolesarskih poti z opisi v štirih jezikih. O
izjemnem pomenu tega območja govori že podatek, da se
kar 6 državnih in mednarodnih poti začne na tem območju.
Žal ni označena Beblerjeva pot, ornitološki rezervat Škocjanski
zatok in pot E12, ki obkroža Sredozemsko morje.

kulturne in naravne dediščine. Nekaj od te, kot so prekrasni
razgledi, staro ognjišče in streha s skrlami v Sodnikih, so
obiskali udeleženci v pol urnem sprehodu po vasi po
predstavitvi. Udeleženci novinarske konference so izrazili željo,
da bi projekt nadgradili z izdajo vodnika.

Test in foto: Franc Malečkar

Drugi tradicionalni pohod v
spomin na sokrajana
Gregorja Abrama
Premik državne meje pred 62. leti na severna pobočja Miljskih
hribov je omogočil ohranitev izjemne kulturne in naravne
dediščine. Člani Turističnega društva Hrvatini so, v sodelovanju
s krajevno skupnostjo, ljubiteljem narave želeli predstaviti del
te dragocenosti. Predstavitev je bila ob svetovnem dnevu
hoje na drugem, tradicionalnem pohodu, poimenovanem po
Gregorju Abramu iz Premančana. Gregor Abram je bil v
vodstvu krajevne in italijanske skupnosti, ljubitelj gora, ki so ga
prezgodaj vzele medse. Tokrat je bil osrednji cilj 244 m visok
Kaštelir, najvišja točka Miljskega polotoka. Njegov arheološki
pomenu je Gregor predstavil v svoji maturitetni nalogi.
Okoli 100 pohodnikov se je zbralo v soboto, 22. Oktobra,
pred Kulturnim domom v Božičih. Prejeli so prospekt z opisom
poti. Po uvodnih nagovorih tajnika TD Željka Šafhalterja in
predsednice KS Irene Muženič Balentič ter predstavitvi
Gregorjevega dela, je skupina krenila na krožno pot pod
vodstvom treh vodičev in v spremstvu redarjev. Skozi Božiče
in Fajte so dosegli arheološki park na italijanski strani Kaštelirja.
Maria Pia Casagrande je osvetlila pomen in življenje v preko
3500 let stari utrdbi, mag. Radovan Cunja pa je opisal potek
raziskav in najpomembnejše najdbe. Skozi Korošce, kjer so
se ustavili ob zanimivih napisih na pokopališču in vodnem zajetju,
so se spustili v dolino potoka Fugnan. Obalno planinsko društvo
je zgledno pripravilo pot skozi območje Kave do Spodnjega
Cereja. Tu je bilo poskrbljeno za meritve krvnega tlaka in
okrepčilo z jabolki. Pohodniki so se vzpeli skozi Cerej do Bride,
kjer so jih pričakale dobrote domačinov.

Karta, ki jo je letos izdala občina Milje, vabi k odkrivanju
zanimivosti v zaledju obmorskih letovišč

Izbor 14 starih dreves na območju KS Hrvatini je predstavljen
na platnici A4 formata junijske številke glasila, ki jo je moč
odtrgati in zložiti v prospekt v treh kolonah. Prospekt je nastal
v sodelovanju z mag. Mladenom Prebevškom iz Zavoda za
gozdove Slovenije in je »posledica« neljubega poseka platan
na hrvatinskem trgu.
Obe karti sta brezplačni in ju je mogoče dobiti na turističnih
informacijskih centrih onkraj meje in na sedežu KS Hrvatini.
Ljubitelji spoznavanja narave »v počasnem ritmu« in gosti
nastanitvenih centrov ob obalah Miljskega polotoka so s tem
dobili v roke dva priročnika, ki jim omogočata odkrivanje
razglede sveta, ki ga je še pred četrt stoletja delila državna
meja. Gre za dragocenost ohranjene bogate, raznolike

Članice TD Hrvatini so pohodnike pogostile s čajem in
pecivom
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Društva poročajo/ Le societa’ ci segnalano
Ostal je le še sprehod mimo Gregorjevega groba, skozi edini
vaški trg zasajen z drevesi v Istrski Sloveniji do izhodišča. Tu so
se pohodniki okrepčali s toplim kosilom. Najmlajši in najstarejši
pohodnik sta prejela priznanja. Slednji je bil 85. letni g. Leander
Cunja iz Škofij. G. Cunja je velik poznavalec preteklosti naših
krajev in avtor knjige o Morganovi liniji. Njegov oče je vodil
izgradnjo hrvatinske šole.
Za uspešno izvedbo pohoda so zaslužni še Mizarstvo Ivančič,
Restavracija Jasna, Ferlež Sašo, s.p., Ballarin Radena,
Vinarstvo Dolenc, Alenka Bogatec s.p, Marušič Katarina s.p.,
PGD Hrvatini, DU Hrvatini, SI/CI Hrvatini-Crevatini, Benčič
Dušan Mira, Kmetija Srebrnič in Bife Koradin. Udeleženci so
pohvalili organizatorje, mag. R. Cunja je zapisal: …. »hvala za
odlično organiziran pohod. Dva postanka s stojnicami z
domačimi dobrotami sta bila pravi luksuz in na koncu še kosilo.
Samokritično moram priznati, da sem po nekaterih poteh šel
prvič, kar je glede na moj poklic in bližino mojega doma skoraj
neodpustljivo. Narava, po kateri smo hodili, nam je nudila toliko
zanimivosti in bogastva, da bi morala biti naša prva misel,
kako živeti z njo v sožitju, jo spoznavati in jo čim bolj neokrnjeno
ohranjati zanamcem. Sploh pa je name naredil največji vtis
opuščeni Šuštarjev kamnolom, ki je pravi mali biser«.

Tekst in sliki:
Franc Malečkar

CIVILNA INICIATIVA
HRVATINI V BOSNI IN
HERCEGOVINI
Civilna iniciativa Hrvatini je dala pobudo za ekskurzijo v Bosno
in Hercegovino, da bi spoznali nekaj njenih kulturnih in
zgodovinskih zanimivosti. Izvedba je bila zaupana agenciji
Mashatravel. Udeleženci so se od 2. do 4. septembra
odpravili po poteh in okusih mladosti, skozi grozo bratomorne
vojne, do bondovskega projekta zaklona pred atomsko vojno
vodstva Jugoslavije, industrijske arheologije socializma,
neoliberalistično - potrošniškega „znajdi se“ in kralja Matjaža….
Skozi izpraznjene vasi Posavine in „gozdičke“ belih stebričkov
na pokopališčih ob džamijah so dosegli visoške piramide,
tudi bosanske piramide, ki so ideja pisca in amaterskega
arheologa Semirja Osmanagića. Z njim so se srečali po
nabiranju energije negativnih ionov v podzemnih labirintih.
Sprehodu po večerni Baščaršiji je sledilo odkrivanje groze
triletnega obleganja Sarajeva v tunelu pod letališčem. V
Konjicu so se sprehodili skozi še vedno funkcionalni bunker, v
katerem naj bi Tito s soprogo in 350 sodelavci preživel pol
leta v primeru jedrskega napada. Spali bi na Slovenijalesovih
posteljah.

INCONTRI CULTURALI SANTA
BRIGIDA
Anche quest’anno nella splendida cornice del sagrato della
chiesa di Santa Brigida, la Comunita’ degli Italiani di Crevatini
ha festeggiato l’omonima patrona delle donne.
Durante la Santa messa officiata dal parroco Franc Šenk, ha
ricordato S. Brigida come religiosa di spicco nell’impegno per
l’unita’ della chiesa e della fede. Figura che riconduce a valori
oggi fondamentali, quali la pace, la comprensione reciproca
e il rispetto nei confronti della donna.

Udeleženci odprave v podzemlje piramid črpajo energijo
negativnih ionov iz keramičnih blokov, da bi povečali
intelektualno aktivnost.

Gruppo tamburi e danzatrici san Ginesio

All’evento si sono presentati i gruppi provenienti dalle
Comunita’ degli italiani di Rovigno di Isola, Besenghi e Dante
Alighieri e il gruppo medievale di San Ginesio. La loro
partecipazione e’ qualcosa che va oltre l’esibizione, perche’
ormai sono un appuntamento di amicizia. Ha partecipato la
Fameia Mujesana.
Testo e foto:
Nicoletta Casagrande

Po kratkih postankih v Jablanici, ob podrtem mostu opomniku
na nadčloveški napor reševanja ranjenih partizanov, so dosegli
Mostar, kjer preluknjane fasade pričajo o moriji pred dvema
desetletjema. Sledil je obisk izvira reke Buna s svetiščem vode
(napis: Tudi Mi smo vse naredili iz vode). Pravo presenečenje
je bil romantični Počitelj v amfiteatru doline Neretve s stoletnimi
platanami in stolpom kralja Matjaža (Matija Korvin), ki ga je
zasedel sredi 15. stoletja. V Medjugorju so se ohladili v senci
platan in preko kraške Zagore s številnimi vetrnicami krenili
proti domu.

Tekst in foto:
Franc Malečkar
5
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Drevesni očaki miljskih
hribov
Civilna iniciativa Hrvatini je v sodelovanju z vinsko kletjo Dolenc
iz Barižonov, v spomin na posekane platane v centru Hrvatinov,
konec maja organizirala rekreacijski pohod z namenom, da
pokažejo stoletna drevesa in opozorilom, da o poseku dreves
ne morejo odločati posamezniki. Nekaj več kot 60 pohodnikov
si je ogledalo platane na vaškem trgu v Hrvatinih, Resslov gaj
na Jurjevem hribu in zimzeleni hrast v Barižonih, hrast puhovec
in murvo v Kolombanu ter lovor, smokvovec in mandljevec v
centru Hrvatinov. Vsa ta drevesa so kasneje v sodelovanju s
KS Hrvatini predstavili tudi v lokalnem časopisu Glas Hrvatinov.

Pohodniki so se ustavili ob skoraj stoletni murvi v Kolombanu
in složno predlagali vodstvu občine, naj poskrbi za njeno
varnost
Tekst in foto: Miha Crnič

- 05.08. požar pri cerkvi v Ankaranu,
- 07.08. gozdni požar pod Elerji,
- 07.08. požar v naravnem okolju na kraškem robu,
- 07.08. požar v naravnem okolju pod Elerji,
- 08. in 09.08. požar in dežurstvo v naravnem okolju na
kraškem robu,
- 17.08. obisk gojencev centra Sonček v Fajtih,
- 21.08. črpanje vode iz rezervoarjev v Kolombanu in Barižonih,
- 23.08. odstranjevanje sršenjega gnezda v Bragetih,
- 27.08. udeležba članske ekipe na tekmovanju v Kobaridu,
- 29.08. požar v naravnem okolju pri vojašnici v Ankaranu,
- 31.08. obisk druge skupine gojencev centra Sonček v Fajtih,
- 11.09. odstranjevanje sršenjega gnezda v Kolombanu,
- 14.09. požar v naravnem okolju v Barižonih,
- 17.09. udeležba ekipe pionirk na državnem tekmovanju v
orientaciji na Golteh,
- 01.10. dan odprtih vrat za krajane KS Hrvatini,
- 01.10. udeležba mladinske ekipe na tekmovanju »Fire com
bat« v Ilirski bistrici, od koder se je ekipa vrnila z osvojenim
2. mestom,
- 04.10. obisk Vrtca Ankaran,
- 07.10. obisk OŠ Hrvatini,
- 08.10. tekmovanje pionirskih in mladinskih ekip na orientaciji
v Dekanih,
- 15.10. tekmovanje pionirskih in mladinskih ekip na orientaciji
v Babičih,
- 16.10. udeležba članov na občinski vaji »Požar na potniški
ladji«,
- 25.10. obisk OŠ Ankaran,
- 27.10. krvodajalska akcija,
- 27.10. obisk Vrtca Hrvatini,
- 28.10. sodelovanje na prireditvi »Veter v laseh« s športom
proti drogi v Ankaranu,
- 28.10. komemoracija ob dnevu mrtvih,

O DELU PGD
HRVATINI
Medtem, ko smo se v prvi polovici leta intenzivno pripravljali
na praznovanje 60. obletnice društva, nam je bilo z
intervencijami in drugimi aktivnostmi kolikor toliko prizaneseno.
Tega pa žal ne moremo trditi za obdobje po praznovanju, ki
smo ga izpeljali 10. in 11. junija. Čeprav smo upali, da si bomo
v drugi polovici leta lahko vsaj malo odpočili, saj smo veliko
energije vložili v priprave na obletnico, ter urejanje gasilskega
doma in okolice, ni bilo tako. Tukaj navajamo nekaj aktivnosti,
ki so nas polno zaposlovale:
- 18.06. smo gostili starodobnike na 20. Rallyju Adria Classic,
- 25.06. smo organizirali že 21. turnir v pandolu za »Gasilsko
plamenico«,
- 02.07. udeležba pionirskih ekip na tekmovanju »pokal
14. julij« v Dekanih,
- 09.07. intervencija zaradi neprijavljenega kurjenja v
Kolombanu,
- 22.07. travniški požar v Ankaranu,
- 23.07. požar v naravnem okolju v Ankaranu,
- 26.07. intervencija zaradi podrtega drevesa na cestišču na
Debelem rtiču,
- 29.07. obisk gojencev centra Sonček v Elerjih,
- 30.07. odstranjevanje sršenjega gnezda v Ankaranu,

- 05.11. tekmovanje treh članskih ekip na memorialu Borisa
Zavrtanika v Dolu,
- 20.11. intervencija zaradi poplave meteorne vode v
Kolombanu,
- 21.11. intervencija zaradi poplave meteorne vode na Škofijah,
- 21.11. intervencija zaradi poplave meteorne vode v Strunjanu.
Poleg navedenega smo izvajali dežurstva na nogometnih
tekmah na igrišču NK Ankaran – Hrvatini, opravili številne
vaje za tekmovanja, ki smo se jih udeležili, udeleževali smo se
obletnic in praznovanj drugih gasilskih društev in tečajev za
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gasilske specialnosti, … in verjetno smo še kaj pozabili zapisati.
S septembrom smo ponovno oživili delovanje gasilskih krožkov
na osnovnih šolah v Hrvatinih, Ankaranu in OŠ Dušana
Bordona v Kopru, na novo pa je pod našim mentorstvom
pričel delovati gasilski krožek na osnovni šoli z italijanskim učnim
jezikom v Hrvatinih.
Ker novo leto že trka na vrata naj izkoristim priložnost in se
zahvalim vsem članom in članicam, ki so pridno soustvarjali
našo letošnjo zgodbo. Posebna zahvala gre vsem operativcem
in operativkam, ki pridno vadijo, se izobražujejo in sodelujejo
na intervencijah. Zahvala gre tudi vsem petim mentorjem
mladine, ki pridno skrbijo za naš podmladek. Vsem krajankam
in krajanom pa naj v imenu članic in članov PGD Hrvatini
zaželim mirno in varno leto 2017. Predsednica Leonida
Kramar.

Avgustovski požar na
kraškem robu iz prve roke
7. avgust, nedelja, nekaj minut pred poldnevom; poziv – gozdni
požar v Elerjih. Vreme je sončno in vetrovno, popolno za
požare v naravi! Glede na mojo trenutno oddaljenost od
gasilskega doma vem, da ne bom prišla na prvi izvoz, vendar
pohitim in ulovim drugega. Na hitro zvlečem nase
intervencijsko obleko, obujem čevlje, vzamem pas, rokavice
in čelado ter tečem v GVC. Po poti se do konca opremim – še
dobro, da imamo v vasi toliko ogromnih ležečih »policajev«, ki
nas upočasnjujejo, da sem do prihoda na kraj požara že več
kot pripravljena. Naša prva ekipa z GVGP-1 je skupaj z gasilci
iz brigade in bližnjim gasilskim društvom že omejila požar, tako,
da z dodatno vodo le še pomagamo do konca pogasiti tleče
dele požarišča. In že je tu nov poziv, spet požar v naravnem
okolju, vendar tokrat precej obsežnejši, v bližini Črnega kala.
Na bližnjem hidrantu napolnimo cisterno in se odpravimo proti
sprejemnemu mestu na farmi Trček pred Hrastovljami.
Ogromni oblaki dima se vijejo nad griči v daljavi. Bolj kot smo
blizu, bolj se pričenjamo zavedati obsežnosti požara. Medtem,
ko na sprejemnem mestu čakamo v vozilu, da se poveljnik
vrne z informacijami, se pogovarjamo o tem, katera območja,
glede na videno, zajema požar. Do kod sega? Razmišljamo o
vaseh v bližini, ki so morda ogrožene, o cestah in dostopih na
območju požara in o tem, kam nas bodo razporedili. Nato se
že nekoliko lačni fantje spomnijo, da bodo zamudili kosilo in da
bi bilo morda dobro domov sporočiti, da jih ne bo, da se s tem
izognejo kakšnemu odvečnemu grdemu pogledu ob vrnitvi
domov. In končno se vrne poveljnik, ki nam pove, da bomo
nekaj časa morali počakati v Dolu pri gasilskem domu na
nadaljnja navodila. Videti je, da na sprejemnem mestu vlada
precej kaosa, saj gori na več različnih območjih in se požari
hitro širijo. Teren je precej nedostopen. Zahvaljujoč vetru, ki
piha spremenljivo, iz različnih smeri, je najbrž težko predvideti,
kako se bo ogenj širil. Ko čakamo pred gasilskim domom v
Dolu in sprašujemo tamkajšnje gasilce po informacijah, ki jih
imajo glede požara in njegove razsežnosti, pomislim na to, da
bi bilo morda pametno skočiti do toaletnih prostorov, dokler
je to še mogoče. S sestro, ki je prav tako bila na intervenciji, se
odpraviva na wc in ko se vrneva, najine ekipe in GVC-ja ni več.
Očitno so dobili navodila, kam naj se odpravijo in so seveda

šli… Nič hudega! Se jim bova priključili, ko bodo prišli nazaj po
vodo, ki jo bodo tako ali drugače kmalu porabili. Med tem
časom opazujeva pripravo bazena, iz katerega bodo
helikopterji zajemali vodo za helikoptersko gašenje in prihod
ostalih enot pred gasilski dom. In že so tu naši fantje s prazno
cisterno. Medtem, ko se GVC polni, nekdo prinese škatlo
sendvičev za »svoje« gasilce. Nekaj sendvičev ostane in jih
prijazno razdelijo med vse ostale skupine gasilcev. Tudi vsak
od nas je bil deležen nekaj grižljajev sendviča. No saj je bila ura
že čez 16., naš zadnji in edini obrok tisti dan pa je bil zajtrk. V
naglici smo si v gasilskem domu napolnili z vodo še nekaj
praznih plastenk, ki bodo prišle prav za hudo žejo med
gašenjem. S sestro sva bili sicer glede pitja ves dan bolj
zadržani. Za žensko ni ravno praktično, ko te sredi intervencije,
ko imaš na sebi enodelno intervencijsko obleko za gašenje
požarov v naravi, začne tiščati v mehurju. Medtem ko smo
gasili, smo videli ogromno kobilic, ki so bežale pred ognjem
čez cesto, fantje pa so že premišljevali o tem, kakšnega okusa
bi bile pečene kobilice. Ko smo pogasili del požara, kamor so
nas prvotno poslali, smo se vrnili v gasilski dom Dol in ponovno
napolnili cisterno. Tam so nam dodelili novo lokacijo v bližini
Črnotič in odhiteli smo tja. Bilo je zanimivo opazovati gašenje s
helikopterji slovenske vojske.

Ob prihodu na novo lokacijo smo pričeli z gašenjem. Precej je
bilo dima, nebo je bilo oranžno, kot da bi opazovali sončni
zahod, čeprav je bila ura nekaj čez 17. in sonce še ni bilo nizko.
Zaradi dima so me pekle oči. Spomnila sem se na tečaj za
gašenje požarov v naravnem okolju, ki sva ga pred nekaj tedni
s sestro opravili v Sežani. Še dobro, da se je tako obsežen
požar zgodil po tečaju, saj mislim, da bi bili s sestro v
nasprotnem primeru na takšni zelo zahtevni intervenciji precej
bolj vznemirjeni. Ko smo s pomočjo vseh prisotnih enot tudi
7
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na tem območju ustavili širjenje požara, smo se odpravili proti
glavni cesti, kjer je hidrant čakal naš GVC in GVGP1,
predstavnik iz ankaranske občine pa naše gasilce s sendviči
in vodo. Takrat se je že mračilo, ura je bila že skoraj 21. Še
dobro, da smo vsaj takrat dobili nekaj za pod zob, saj smo bili
že precej izmučeni in grozno lačni. Obilico hrane in vode, ki so
nam jo prinesli iz ankaranske občine, smo razdelili tudi
policistom, ki so bili tam zaradi zapore ceste prav tako že ves
popoldan in seveda tudi ostalim gasilcem, ki so prihajali k
hidrantu polnit svoja vozila z vodo. Nato smo dobili pozive za
naslednje jutro, saj so nas čez noč zamenjale nove enote
gasilcev, tudi iz drugih delov Slovenije.
Odpravili smo se proti sprejemnemu mestu, da se odjavimo
in za ta dan zaključimo z intervencijo na kraškem robu. Še
pred odjavo smo dobili poziv, da se je jutranji požar v Elerjih
ponovil. Z GVC-jem smo se takoj odpravili proti Elerjem, ostali
z GVGP-1 pa so se odpravili na sprejemno mesto. Ko smo
prišli v Elerje, je nekaj gasilcev iz Gasilske brigade Koper že
pogasilo večje deblo. Odpravili so se nazaj proti svojemu
gasilskemu domu, mi pa smo ostali še nekaj časa na požarni
straži. V gasilski dom smo se vrnili v poznih večernih urah,
pospravili smo opremo in pripravili vozila za ponovni izvoz. Nato
smo se končno odpravili vsak proti svojemu domu, z mislijo le
še na hladen tuš in posteljo. Tudi utrujeni smo ponosni, da
smo gasilci.
Urška Eler
PGD Hrvatini

BK HRVATINI
Delovanje našega Balinarskega kluba Hrvatini se ponaša z
aktivnim špor tnim in nenazadnje tudi kulturnim
udejstvovanjem v samem domačem kraju, aktivni pa smo
tudi drugod po Sloveniji in izven naših meja.
Samo društvo šteje nekaj več kot 50 članov, ki se aktivno
vključujejo v aktivnosti kluba in prispevajo k samemu obstoju
našega kluba. Ponosni smo na udeležbo naših članov na
različnih tekmovanjih in na dosežene naših ekip v Prvi območni
ligi. Rezultati s tekem so več kot zadovoljivi in pripomorejo k
razvoju same kakovosti balinanja. V našem klubu imamo
ustanovljeno tudi Rekreacijsko ekipo, ki se uspešno udeležuje
tekmovanj Rekreacijske lige. Letos smo ustanovili Žensko
ekipo, ki bo s tekmovanji pričela predvidoma v naslednjem
letu. Nadvse pomembni so seveda treningi, saj na samih
igriščih pridobivamo potrebno znanje in fizično kondicijo.

V našem klubu se nedvomno trudimo, da bi sebi in ostalim
krajanom dokazali, da je naše delovanje koristno in
konstruktivno. Zavedamo se namreč, da je naša naloga
ozaveščati mlade o pomenu športa in samega zdravja.
Nenazadnje pa je pomembno tudi samo druženje in duševna
rast vsakega posameznika. Na tem mestu bi se radi zahvalili
vsem, ki nas podpirate skozi vsa leta našega delovanja in
nam stojite ob strani. Brez vaše pomoči nam namreč ne bi
uspevalo. V slogi je vendarle moč. Vsem srečno 2017!

Andrej Železnik

SOLIDNO V LETU 2016
Tenis klub Hr
Hrvv atini je v iztekajočem letu svoje delovanje
usmeril v razvoj rekreativnega tenisa odraslih in začetek
uveljavljenja teniške šole za najmlajše, pri tem pa ni zanemaril
skrbi za vzdrževanje igralnih površin.
Ekipa veteranov rekreativcev nastopa že od samega začetka
tekmovanja leta 1977 v Primorski ligi. Je v Sloveniji zelo
popularna in priznana, ki jo med drugim sestavljajo tudi ekipe
iz Hrvaške Istre in zamejstva. Tako se skozi teniško igro
povezujejo z ostalimi manjšimi klubi, si izmenjujejo mnenja,
pridobivajo poznanstva in propagirajo Hrvatine kot zgledno
krajevno skupnost.
V tekmovalnem smislu je ekipa bila zelo uspešna, saj je v
pretekli zimski sezoni osvojila odlično 2. mesto, med tem pa ji
je šlo dobro tudi v poletnem ciklusu, saj se je uvrstila na končno
4. mesto.

Naši družabni prostori in same balinarske steze so odraz
našega skupnega dela. Trudimo se za njihovo urejenost in
posledično tudi za dostopnost drugim obiskovalcem. Meseca
julija smo organizirali mednarodni turnir v balinanju, katerega
se je udeležilo kar 12 ekip. Tekmovanje je potekalo v pravem
balinarskem duhu, kjer na koncu ob dobri volji ni manjkalo niti
dobre hrane in pijače.
V mesecu oktobru smo s ponosom gostili učence prve triade
iz Osnovne šole Hrvatini, katerim smo omogočilo izvedbo
športnega dne na naših igriščih. Veliko balinarskega znanja
in veščin je učencem pokazal in demonstriral Dejan Tonejc,
svetovni prvak v balinanju.

V septembrskem roku je klub že petič organiziral turnirski
memorial v spomin na preminula teniška člana z udeležbo
več kot 30 igralcev iz Obale in Bistriškega. Tega tradicionalnega
spominskega turnirja se poleg teniški prijateljev – igralcev
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udeležujejo prijatelji kot gledalci in tudi številni krajani, ki se jim
na zaključni večerji in podelitvi nagrad pridružijo tudi svojci
pokojnih.
V pripravi na dogajanje in delovanje v letu 2017 je vodstvo
kluba v sodelovanju z balinarskim društvom v preteklem
mesecu izvedlo spoznavni dan s tenisom za učence od prvega
do petega razreda OŠ Hrvatini. V prelepem dnevu so dejavni
člani kluba najmlajšim prikazali osnove učenja tega lepega
športa, pri tem pa so se v igri lahko preizkusili tudi sami.
V planu ima TK Hrvatini pospešiti vpis najmlajših v klub z
ciljem vključitve v teniško šolo, ki je resnici na ljubo v letu 2016
rahlo zamrla. Vzroki za slabši vpis v podobne teniške šole je v
celotni Sloveniji podoben, saj živimo v družbi, kjer je vsako
storitev treba plačati. Poudariti pa je potrebno, da ima TK
Hrvatini obilo posluha za težave plačnikov, saj omogoča
kandidatom brezplačno uporabo rekvizitov in najnižjo ceno za
vadbo.
Zato bodo napori društva v prihodnje usmerjeni v pridobitev
vaditelja, ki bi pospešil delovanje z mladino, seveda pa bodo
nadaljevali z planiranimi posodobitvami igralne površine.

kot pomočnica pri strežbi sodelovala mlajša županova hčerka.
Naslednji dan smo doživeli, da nam je župan skuhal in postregel
z obilnim zajtrkom. Za vse smo se zahvalili in odrinili proti domu.
Ustavili smo se v sirarni »Gorišek« v Mokronogu na degustaciji,
od kode pa nismo mogli oditi brez nakupa raznih okusnih
sirov. Sirarna deluje od leta 1992. Čreda koz francoske pasme
»srna« šteje 150 glav, tedensko namolzejo 1500 l mleka. V
nadaljevanju nas je pot pripeljala do romarske cerkve v župniji
Čatež-Zaplana, spustili smo se do izvira, kjer je po
pripovedovanju zdravilna voda.
Sledil je ogled izletniške kmetije Obolnar, lastnice Darinke
Obolnar v Dolenji vasi pri Čatežu, kjer so nam postregli z
okusnim kosilom. Naše plesalce so zasrbele pete in prostor
je bil takoj polna plesalcev in zvokov našega harmonikaša
Maksima.
Domov smo prišli rahlo utrujeni vendar zadovoljni z nastopom
in polni lepih vtisov s tega koščka Slovenije.
19. avgusta - nekateri člani TD smo se dogovorili, da
poberemo sivko na krožišču pred pokopališčem in ob
prijetnem klepetu izdelamo sivkine butarice in vrečke.

Vsem želimo uspešno novo leto.

Predsednik TK Hrvatin
Gianfranco Kozlovič

TD Hrvatini je v drugi
polovici leta izvedlo kar
nekaj aktivnosti:
2. in 3. julija - sodelovanje na 11. državnih ženskih kmečkih
igrah v Škocjanu na Dolenjskem, v dolini Radulje, dobre 3 km
od njenega izliva v Krko.
Kraj se s tem imenom prvič omenja že okrog leta 1306,
škocjanska fara pa spada med najstarejše v Sloveniji. Danes
je Škocjan središče občine z nekaj več kot 3000 prebivalci.
Po opravljeni prijavi naše ekipe, ki smo ji dali ime » ŽIŽOLE«,
smo se preselili v šotor, kjer nas je pozdravila predsednica
Zveze kmetic Slovenije, ga Irena Ule in župan občine g. Jože
Kapler. Zaželela sta nam prijetno počutje, uspešno tekmovanje
in druženje. Sledil je kratek kulturni program, v katerem je
sodelovala tudi naša folklorna skupina »OLJKA«.
Sledili so napotki za igre, opravljen je bil žreb za 7 sodnic, ki so
kontrolirale potek iger in ocenjevale nastope. Prijavilo se je
26 ekip. Tekmovalni del iger se je pričel po malici. Po skoraj
petih urah tekmovanja je komisija razglasila rezultate in vrstni
red nastopajočih ekip.
Domačini so nam postregli z okusnim kosilom in pecivom,
malo smo zaplesali ob zvokih domačega ansambla.
Župan nam je na parkirišču pred prireditvenim prostorom
predstavil lokalni konjeniški klub, nato smo odšli v sosednjo
vas Zavinek na turistično kmetijo »Kaplerjev mlin«, katerega
temelji so od leta 1783. Na posestvu je lepa restavracija s
prenočišči in še dobro ohranjen veliki leseni kozolec. Po ogledu
posestva, kratki osvežitvi in počitku, smo v jedilnici restavracije
uživali ob dobri večerji. Še posebej smo bili počaščeni, ker je

Sodelovali smo na radgonskem kmetijskem sejmu z eno
stojnico in po naročilu TIC Koper promovirali dogodek »Sladka
Istra«
11. sep
a - priredili smo piknik za člane društva v
septt embr
embra
prostorih BK Hrvatini. Ob dobri hrani z roštilja, pijači in zvokih
smo zaplesali. Članom KD smo podelili nove majice in kape.
17. in 1
8. Sep
a - na »Sladka Istra« smo bili prisotni z
18.
Septt embr
embra
eno stojnico.
15. okt
obr
a - z eno stojnico smo sodelovali na prireditvi
oktobr
obra
»Praznik olja in vina« v KS Škofije, na kateri smo delili dodatna
vabila za 2. tradicionalni pohod v spomin na Gregorja Abrama.
22. oktobra - izvedli smo pohod ob lepem vremenu.
Vsem krajankam in krajanom želimo uspešno novo leto 2017.

Športno društvo Hrvatini –
Associazione sportiva
Crevatini
Športno društvo Hrvatini - Associazione
sportiva Crevatini (skrajšano ŠD Hrvatini) je
bilo ustanovljeno na ustanovnem zboru članov
dne 09.10.2016, z namenom, da združi vse
simpatizerje športa v naši krajevni skupnosti
9
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in okolici in da ponudi organizirane oblike športnega
udejstvovanja, kot so pohodništvo, rekreacija v naravi,
planinarjenje, aerobika, pilates, fitnes, tek, nordijska hoja,
športna kinologija, streljanje in drugi športi. ŠD Hrvatini bo
imelo več športnih sekcij, za vse tiste, ki želijo biti telesno aktivni,
se bo v vsakem primeru našlo kaj zanimivega. Osnovno vodilo
društva je »Zdrav duh v zdravem telesu!« S svojimi člani se
bomo udeleževali tudi akcij, ki potekajo v okviru lokalnih
prireditev in prireditev izven regije. V prihodnosti si želimo tudi
več družabnih srečanj, ki bodo pripomogla k večji pripadnosti
društvu. Želja je veliko, motivira pa nas predvsem ugotovitev,
da je naša krajevna skupnost živa, da se gradijo nove hiše, da
se priseljujejo mlade družine, ki so zagotovilo za uporabo
obstoječih in izgradnjo novih igrišč. Prav tako nas motivira
želja, da mladim zagotovimo prostor, kjer se lahko sestajajo,
ukvarjajo s športom in se po možnosti izogibajo nevarnostim,
ki prežijo nanje v tem potrošniškem svetu. Želimo omogočiti
nenehno izpostavljene stika z naravo in s pomočjo gibalne
dejavnosti odpreti nove možnosti za ohranjanje
biopsihosocialnega ravnovesja.

Predsednica društva
Ksenja Turk Gržinič

Že sedmi večer opernih arij
v spomin Vladimirju
Koblerju v našem
kulturnem domu v izvedbi
solistov ljubljanske Opere
V našem kulturnem domu je bil letošnjega 22. oktobra v
organizaciji kulturnega društva Hrvatini tradicionalni- že sedmi
Večer opernih arij v spomin na preminulega Vladimirja
Koblerja- našega častnega krajana. Prireditev je rezultat
odličnega sodelovanja našega kulturnega društva z
ljubljansko Opero. Program so izvajali solisti SNG opera in
balet Ljubljana: sopranistka Urška Arlič Gololičič, tenorist Aljaž
Farasin, basist Peter Martinčič, mezzosopranistka Elena
Dobravec, na klavirju pa jih je spremljal Marko Hribernik, program pa je odlično povezoval Bogdan Kavrečič iz Radia Koper.
Koncertu je prisostvoval tudi umetniški vodja ljubljanske Opere gospod ROCC, ki je Andreju Vilharju obljubil sodelovanje
tudi v naslednjem letu z gostovanjem njihovega opernega
zbora. V prvi vrsti pa je sedela delegacija KS z predsednico
Ireno Muženič na čelu, kar je zelo pohvalno.
Glavni pokrovitelj koncerta je bila Mestna Občina Koper. Tako
nastopajoči kot organizator so bili z prireditvijo zadovoljni razen
z številom publike, ki je bila tudi letos premalo številna. Ali je
temu vzrok nezainteresiranost krajanov do podobnih
prireditev v našem kulturnem domu, oddaljenost Hrvatinov
od Kopra ali mogoče ker to ni Avditorij v Portorožu…milanska
Skala? Vsekakor pa je to odnos krajanov do domačega
društva, ki se vsa ta leta trudi približati ljudem to zvrst glasbe.
V okviru odličnega sodelovanja z Društvom Slovencev miljske
Občine in kulturnim društvom Istrski grmič iz Škofij je
organiziralo naše kulturno društvo Hrvatini ogled opere La
Boheme v ljubljanski Operi.

Predsednica KS Hrvatini Irena Muženič pozdravlja glavno
gostjo večera gospo Smiljo- soprogo pokojnega
Vladimirja Koblerja

Tudi tokratni že tretji ogled opernih predstav je dokaz
odličnega sodelovanja z ljubljansko operno hišo, saj so nam
omogočili ogled po ugodnejših cenah. Naše obiskovalce je
pozdravil tudi umetniški vodja opere gospod ROCC.

Andrej Vilhar
V imenu našega kulturnega društva Hrvatini želim vsem
krajanom prijetne bližajoče praznike in srečno, zdravo
novim
sve
uspešno
novvo le
letto 20
201
17.
in z no
vim sv
et om KS us
pešno no

Predsednik, Boris Benčič

DU Hrvatini je opravilo v
drugi polovici leta
naslednje aktivnosti:
30. in 3
1. julija – Na povabilo pobratenega DU Kobilje smo
31
zbrali prijave in odrinili na 7. praznik žetve. Na srečanju smo se
lepo zabavali, že sedaj se pripravljamo na 10. jubilejno
srečanje, ki bo naslednje leto pri nas.
Namestili smo se v hotelu Lipa v Lendavi, naslednji dan smo
izkoristili bazenske storitve, po kosilu pa obiskali mlin na Muri,
nakupili moko, obiskali smo še stolp »Vinarium« , s katerega
se širi lep razgled po okolici. V Dobrovniku smo obiskali tropski
vrt in si ogledali orhideje. V Trojanah smo nakupili krofe, na
Kozini pa zaključili s sladoledom.
5. do 8. septembra
septembra- izlet po Dalmaciji
Prvi dan smo odpotovali v Medjugorje, kjer si je vsak izbral
ogled kraja ali obisk romarske cerkve. Po dobri večerji smo si
izmenjali vtise. Drugi dan smo odpotovali v dolino Neretve
proti Metkoviću. Vozili smo se po kanalih med nasadi mandarin, obedovali pa v Vili Neretva. Tretji dan smo odšli na izlet v
Neum in Dubrovnik. Zadnji dan smo se pri povratku ustavili še
v Trogirju in Splitu, kjer smo si ogledali znamenitosti. Izleta se
je udeležilo 50 članov.
22. oktober
oktober- sodelovali na 2. pohodu v organizaciji TD Hrvatini,
pri pripravi smo jim nudili logistično podporo.
a - kot vsako leto smo tudi letos organizirali
11. no
embra
novvembr
martinovanje v našem kulturnem domu. Predsednik je na
začetku lepo pozdravil prisotne člane in vabljene gostepredsednico PGD Hrvatini, Leonido Kramar in predsednico
KS Hrvatini, Ireno Muženič Balentič; slednja je s kratkim
govorom pozdravila naše praznovanje.
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IZLET KRVODAJALCEV
Območno združenje RK Koper je tako kot vsako leto za
krvodajalce jubilante in prostovoljce organiziralo izlet k
prijateljem Rdečega križa na Reko, ki je bil v soboto, 17.
septembra. Odpeljali smo se z avtobusom in kombijem iz
Kopra, prvi postanek smo imeli na znanem velikem počivališču
Vrata Jadrana, od koder je lep razgled na Kvarnerski zaliv. V
Trsatu nas je pričakal vodič. Peljal nas je skozi vrtove in
zakladnice tamkajšnjega romarskega svetišča, katerega je
pred desetletjem obiskal pok. Papež Pavel II:
Spustili smo se v Reko in se sprehodili po ožjem delu centra,
bogatem z arheološkimi ostanki iz antike. Na sedežu RK Reka,
so nas pozdravili vodilni in pogostili z okusnim kosilom v njihovi
menzi. Po kratkem druženju smo se poslovili od prijaznih
gostiteljev z vabilom, da se naslednje leto srečamo na naši
obali. Peljali smo se proti utrdbi Kastav, s katere je enkraten
pogled na reški zaliv. Z izletom smo bili zadovoljni, organizatorju
hvala za strokovno voden izlet in prijetno druženje s krvodajalci
in prostovoljci. Željko Šafhalter

NAŠI UPOKOJENCI- JUBILANTI
Našim članom DU Hrvatini, ki so v letošnjem letu dopolnili
okrogli življenjski jubilej, iskreno čestitamo. Želimo jim, da bi se
še dolgo prijetno počutili v naši družbi in v krogu svojih domačih.

60 let so dopolnili:
ga. Ballarin Radena iz Hrvatinov 182 b
g. Franičevič Željko iz Kolombana 68 a
ga. Gerkšič Jerneja iz Vrtne ul. 8, Izola
ga. Lozar Marija iz Cereja 14
g. Marjanović Živoslav iz Hrvatinov 62 c
g. Pogelšek Zvonko iz Kolombana 90

70 let so dopolnili:
ga. Černetič Anica iz Hrvatinov 45
g. Gržinič Silvano iz Hrvatinov 214 e
ga. Gržinič Marija iz Hrvatinov 214 e
g. Konestabo Vinko iz Frenkove 15
ga. Paulovič Mara iz Hrvatinov 183 b
ga. Rakovič Slavica iz Cereja 35

80 let so dopolnili:
g. Bajt Jože iz Kolombana 21
ga. Čehovin Annamaria iz Hrvatinov 107 a
ga. Ferbežan Vladka iz Ivančičeve 18
g. Gomboc Jože iz Cereja 23
g. Jerman Orlando iz Hrvatinov 179 a
g. Marinič Jože iz Kolombana 40
ga. Puklavec Angela iz Hrvatinov 157 b
ga. Veber Stana iz Hrvatinov 53
ga. Zorn Adriana iz Milj

90 let so dopolnili:
ga. Bole Dragica iz Hrvatinov 181
ga. Eržen Zofija iz Cereja 20
ga. Sluga Albina iz Kolombana 75

Združenje protifašistov,
borcev za vrednote NOB
in veteranov Koper
Associazione antifascisti,
combattenti per i valori
della LLN e veterani di
Capodistria

Krajevni odbor Hrvatini
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (s kratico
ZZB NOB Slovenije) je ena najštevilčnejših civilnodružbenih
organizacij v Sloveniji. V letu 2016 je bilo registriranih 82
samostojnih enot, ki delujejo na območjih vseh upravnih enot.
Združenje ali društvo pa je razčlenjeno na krajevne
organizacije, ki jih je toliko kolikor je krajevnih skupnosti.
Naš krajevni odbor spada v Združenje borcev za vrednote
NOB Koper. Najpomembnejša naloga je skrb za so-člane,
posebej tiste, ki imajo kakršne koli težave, zaradi starosti,
bolezni, nesreč, nizkih dohodkov, ipd., organizacijo številnih
spominskih in drugih prireditev, s katerimi počastijo spomin
na padle tovariše ali pa obudijo spomine na pomembne
dogodke in ljudi iz časov NOB; varstvo kulturne dediščine iz
NOB.
Krajevna organizacija ZB Hrvatini je na rednem občnem zboru,
dne 20. aprila 2016, sprejela program dela, in sicer:
- aktivno spremljanje delovanje fašistoidnih organizacij in nanje
odločno reagirali,
- prizadevali si bomo za vključevanje novih članov,
- udeleževali se bomo prireditev, ki jih organizira naše
združenje v Kopru,
- soorganizirali bomo komemoracijo ob spominski plošči v
Hrvatinih ob dnevu mrtvih s položitvijo cvetja,
- organizirali literarni večer,
- ob izteku leta bomo obiskali naše najstarejše člane in borce,
- aktivno bomo sodelovali s Krajevno skupnostjo Hrvatini in
drugimi organizacijami v kraju
Večino nalog smo uspeli realizirati. Prisotni smo bili skoraj na
vseh pomembnih obeležjih, naj jih naštejem le nekaj: v Borštu
smo počastili spomin na junaški boj Komande mesta Koper
in herojsko smrt komandanta Franca Planinca – Frenka,
udeležili smo se spominske slovesnosti v Potoku, Pobegih –
Čežarjih, Sv. Antonu, udeležili smo se slovesnosti ob dnevu
borca na Srminu, bili v Gabrovici, Ospu in Loparju. Posebno
slovesno je bilo v Postojni, 17. 9. 2016 na veličastni proslavi ob
priključitvi in vrnitvi primorskih Slovencev pod rodno streho z
naslovom Srečna Primorska. Tudi naš prapor je vihral na
vseh prireditvah, kamor smo bili povabljeni.
Naše združenje sodeluje tudi s sosednjima državama oziroma
sorodnimi organizacijami dveh sosednjih držav, Italije in
11
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Hrvaške. Na pobudo Koprskega združenja je bila organizirana
okrogla miza o prvih protifašističnih uporih leta 1921, ki je
potekala 13. 5. 2016 v Kopru. To je le delček iz bogatega
programa dela Združenja za vrednote NOB in veteranov
Koper.
Redno smo se udeleževali sej odbora združenja v Kopru in se
seznanjali z obravnavano problematiko in sprejetimi sklepi.
Udeležili smo se tudi letnega občnega zbora združenja, 29.
marca 2016 v prostorih KS Sveti Anton na katerem so podelili
priznanja trem zaslužnim članom organizacije, med katerimi
tudi Rudiju Kocjančiču – Brunu iz Ankarana in Delfiju
Jermanu iz Ankarana za pripravo in objavo številčnih video
posnetkov in pravih reportaž z naših prireditev. Združenje
protifašistov, borcev in udeležencev NOB ter veteranov MO
Koper je sprejelo sklep in postavilo spominsko obeležje
župniku mons. Francu Malalanu, ki je s svojim ravnanjem rešil
številne ljudi, ko je preprečil požar vasi, ohranjal slovensko
besedo vse od leta 1915 dalje. Med drugo svetovno vojno pa
je celo organiziral partizansko šolo. Za vse to in še več je bil
preganjan.
Združenje za vrednote NOB je že v letošnjem letu vsaj dvakrat
prestopilo iz običajnih tirov delovanja in sicer prvič z »izjavo za
javnost«, s katero je najostreje protestiralo proti postavljanju
bodeče žice na meji slovenske Istre, drugič pa z
organiziranjem okrogle mize na temo zaščite našega
največjega pristanišča in bilo pobudnik in soorganizator
velikega protestnega zborovanja proti uničenju Luke Koper.
Leto 2016 se neizbežno bliža h koncu zato želimo vsem
članicam in članom krajevne organizacije ZB Hrvatini ter vsem
prebivalkam in prebivalcem naše krajevne skupnosti, zdravo,
sr
ečno in us
pešno 20
17.
srečno
uspešno
201

Po pooblastilu predsednika:
A. Markežič

Športno društvo K.O.M.A.
Bilo je ustanovljeno 10. 2. 2010 z namenom , da bi se naši
člani lahko rekreirali, sprostili in se družili z ostalimi športnimi
društvi na raznih športnih prireditvah.
Naše društvo šteje 10 članov. Nekaj nas je sodelavcev, ostali
so prijatelji in sorodniki. Vsi se radi ukvarjamo z športom,
predvsem v naravi, kar nas sprosti in nam daje nove energije
v teh časih, ko okoli nas prevladujejo stresne situacije.

sluh, orientacijo, ter ekipno sodelovanje. Osnovni rekvizit, ki se
uporabljajo pri airsoftu so kopije orožij, ki izstreljujejo kroglice
različnih vrst in različne teže. Replike ki jih uporabljamo so
večinoma sestavljene iz plastike ali kovine, ki jih v nobenem
primeru ne moremo predelati v pravo orožje.
Moč izstrela kroglice je nizka in ne more prebiti človeške kože,
razen iz velike bližine. Vsi sodelujoči morajo uporabljati med
igro zaščitna očala, da ne bi prišlo do poškodbe oči. Vrhunec
airsofta so »scenariji« na katerih lahko sodeluje tudi več sto
igralcev. Navadno so vpletena tudi razna terenska ali vojaška
vozila, kjer pride do izraza taktika, organizacija ter timsko delo,
kjer ima vsak igralec svojo vlogo.
Za več informacij lahko pišete na elektronski naslov:
devit.bratusa@gmail.com ali pokličete na telefon
13470.
0402
4021

ŠPORTNO IN KULTURNO
DRUŠTVO VOLT HRVATINI Associazione sportiva e
culturale Volt Crevatini
ZAČETKI IN RAZVOJ
DRUŠTVA
Trije prijatelji, oboževalci športa, še posebej nogometa, Rene
Masalin, Husein Dedič in Almir Hajdarević, vsak navijač
drugega kluba, imajo skupni interes širiti dobro voljo, šport,
kulturo, poštenost. Na malonogometnem turnirju so prišli na
idejo, da bi radi imeli svoje društvo in vizijo prenašali na vse
zainteresirane. Novembra 2015 so pričeli s pripravami na
ustanovitev društva. Potrebno papirologijo so pripravili in
oddali pristojnemu organu. Uradno je društvo odprlo vrata
aprila 2016.
Od takrat naprej delajo s polno paro. Društvo so razdelili na
dve sekciji, in sicer na NOGOMET in FOLKLORO. V kratkem
času dela, ko potegnemo črto, lahko rečemo, da niso
pričakovali takšnega odziva predvsem mladih. Prišli so
pomagati stabilizirati in razvijati društvo. Folklora (tradicionalni
plesi) šteje okoli 15 članov, ki zelo dobro deluje pod taktirko
izkušenega trenerja Suada Karamujića.

Airsoft je vojaška taktična igra, ki se je razvila iz paintballa, kot
njegova nadgradnja. Je taktična igra, kjer boste urili vaš vid,
12
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Zelo dobro je potekal tudi malonogometni turnir pred osnovno
šolo dr. Aleša Beblerja – Primoža v Hrvatinih.
Priredili smo tudi kresovanje v sodelovanju s Krajevno
skupnostjo. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem
sponzorjem in donatorjem, ki so pomagali za izpolnitev naših
ciljev v letu 2016.

- Nogometni turnir v malem nogometu, ki bo potekal
predvidoma meseca junija – julija, na igrišču pred osnovno
šolo dr. Aleša Beblerja – Primoža.
- Mednarodni folklorni večer v kulturnem domu Božiči (termin
ni predviden)
- Nudili bomo pomoč ostalim društvom in KS Hrvatini po
svojih zmožnostih
- Z nogometno ekipo se bomo udeležili ostalih turnirjev, ter se
bomo prijavili v nogometno ligo (Calcio sette 2017/2018 ali
3.MNZ Futsal liga)
- S folklorno skupino se bomo udeleževali na mednarodnih in
lokalnih prireditvah oz. druženjih.
Tudi v letu 2017 bomo delali trdo, zato Vas vabimo, da se
priključite društvu, saj Vas bomo z veseljem sprejeli.
Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate prek
a (Škd V
olt Hr
acebooka
Volt
Hrvvatini),
Facebook
E - mail-a (volt.hrvatini@gmail.com) ali pa osebno:

PLAN DELA ZA LETO 2017
Športno in kulturno društvo Volt Hrvatini - Associazione
sportiva e culturale Volt Crevatini je na zadnji seji društva
določilo plan dela za leto 2017:

Almir Hajdarević – 030/336-459
40/5
77-2
73
040/5
40/57
7-273
Husein Dedič – 0
14-222
Rene Masalin- 030/9
030/91
Almir Hajdarević, predsednik upravnega odbora

DRUŠTVA NAŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI SE PREDSTAVIJO
V naši krajevni skupnosti je kar nekaj društev in klubov. Nekatera so bolj, druga manj aktivna, delo nekaterih je opaženo, delo
drugih nekoliko manj, vsem pa je skupno to, da je njihovo življenje odvisno od članov. Od njihovega števila in od posameznikove
pripravljenosti v društvo vložiti svoj tak ali drugačen prispevek in mu tako skupaj z drugimi člani vdihniti dušo in življenje.
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Novo pri sosedih/ Nuovo dai nostri vicini
Ali ste vedeli, da imamo v kraju kar tri športna društva, da
imamo v kraju kar dve folklorni skupini? Ena deluje v okviru
Kulturnega društva, druga v okviru Športnega in kulturnega
društva Volt. Ste vedeli, da v kraju deluje Šola zdravja? Do
pred kratkim tudi mi tega nismo vedeli, zato smo se v
uredniškem odboru odločili, da bomo na enem mestu za vas
zbrali podatke o delujočih društvih, njihovih aktivnostih in
kontaktih. Na ta način boste vsi seznanjeni z njimi in imeli
kontaktne podatke v primeru, da bi se kateremu želeli
pridružiti.

Novi kanalizacijski
priključki, obnovljena
špina, pestro dogajanje v
KS Škofije

eč izgo
Takole. Zdaj ni vveč
edeli na koga se
o v, da nebi vvedeli
izgovv or
oro
lahko obrnete. Pogumno telefon v roke, ali pa napišite
elektronsko sporočilo in se pridružite tisti sredini, ki je
vam najbližja.

Najbolj nas je zaposlovala naložba v kanalizacijo in vodovod
oziroma »Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja
Škofije I. Faza – 2. etapa«, ki se je začela takoj v začetku leta
2015. V desetih mesecih je bilo izvedenih 125 hišnih priključkov
in 99 vodovodnih priključkov. To pa še vedno pomeni, da ima
od skupno 930 gospodinjstev kanalizacijski priključek le okoli
260 gospodinjstev.

Spoštovani, če katerega društva slučajno nismo omenili, to ni
bilo namerno. Žal nismo vedeli, da obstaja. Predstavite se,
pošljite vaše podatke in v naslednjem glasilu bomo omenili
tudi vas.
Za uredniški odbor: Leja Kramar

Sempre piu’ collegamenti
sulle colline di Muggia
Anche per l’anno 2015 la crisi economica si e’ fatta sentire
nella realizzazione dei lavori e delle manifestazioni. Cio’
nonostante tra l’anno 2014 e 2015 si sono svolti i lavori di
pulitura dei principali letti di scorrimento dei fiumiciattoli della
penisola muggesana del lato occidentale e la sistemazione
dei tracciati viari, che hanno permesso un rapido
collegamento con le strade della parte slovena dei Monti e
fino Ancara’n e il conseguente intensificarsi dello scorrimento
auto veicolare e pedonale con reciproca soddisfazione. Oltre
a questo, un gran numero di turisti hanno eletto la cittadina
di Muggia come inizio di vari percorsi ciclabili verso l’Istria
slovena e croata come la via per biciclette lungo il tracciato
della antica ferrovia Trieste-Parenzo (parenzana). Sempre
intensa e variegate l’attivita’ culturale portata avanti dalle
numerose associazioni operanti sul territorio con conferenze
e mostre artistiche e fotografiche, proposte in particolare
nelle sale “G. Negrisin” in piazza e al Museo di Arte Moderna
“Ugo Cara” di via Roma con la collaborazione del Comune.
Pure intenso si presenta l’impegno delle societa sportive in
campo agonistico e amatoriale. Va ricordata la tradizionale
Regata dei 3Golfi a giugno portata avanti dal Circolo della
Vela, con all’interno la ormai classica Muggia-PortoroseMuggia, che coinvolge tutte le societa’ sportive locali, legate
al mare. Pure lo storico carnevale e’ stato un punto di
riferimento anche per il 2015, esso ha avuto la sua massima
espressione la domenica 15 febbraio con la tradizionale sfilata
dei carri allegorici.
Sempre piu’ seguito l’incontro in occasione di Santa Brigida/
S. Brida nei pressi dell’omonima chiesetta sui Monti, curato
dalla Comunita’ degli Italiani di Crevatini il 18 luglio e si auspice
l’apertura di un regolare servizio di mezzi pubblici tra Muggia
e i Monti con una possibile coincidenza a Crevatini per
Capodistria e tra Lazzaretto e il sempre piu’ attivo centro di
Ancara’n.
Testo: Franco Stener

Pregled dela za leto in pol mandata sveta KS Škofije kaže kar
nekaj rezultatov. Takoj decembra 2014 smo se aktivno lotili
številnih področij, postavljali organizacijo in vsebino odborov,
delali spiske problemov in poskušali ukrepati.

Delo je ves čas spremljala naša Komisija za spremljanje
investicije, ki se je udeležila 34 operativnih sestankov in na
deloviščih opravila 600 volonterskih ur. Predstavnica
investitorja MOK se je ob zaključku del posebej zahvalila za
stalno sodelovanje, s katerim je komisija pomagala reševati
težave na terenu. Ob aktivnem sodelovanju komisije in z
dodatnimi proračunskimi sredstvi je bilo narejenih 38
priključkov več od načrtovanih, asfaltirane so bile tudi vse ceste
in trgi, kjer se je investicija izvajala. Ker se je temeljito posegalo
v vaški trg, je bila to tudi priložnost za popolno obnovitev vaške
špine, iz katere po desetletjih spet teče voda. Špino smo
renovirali po starih načrtih predvsem z lastnim delom in z
manjšim prispevkom Rižanskega vodovoda.

Obnovljena »špina« na vaškem trgu

V tem obdobju so se urejali stari in novi ekološki otoki, krajevna
skupnost je pripravila tri načrte za urejanje parkirišč, ki čakajo
na izvedbo s strani MOK. Za pokopališče Plavje, ki je služilo za
pilotni projekt, je bil pripravljen geodetski izris in na njegovi
osnovi nov kataster ter označevanje grobov. Delo se nadaljuje
na Tinjanu in potem sledi pokopališče na Škofijah, kjer so bila
pripravljena tudi nova grobna mesta.
Prepričani smo, da bi morali v zahtevni občini, kot je MOK,
uvesti in delovati na podlagi participatornega proračuna, ki
bi vsem občanom in krajem omogočil bolj pravičen in
enakomerni razvoj.
EdmondGašpar,
predsednik sveta KS Škofije
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Najmlajši - razno/ I piu’ giovani - varie

2 OTTOBRE, UNA
RICORRENZA SPECIALE:
LA FESTA DEI NONNI
Il 2 ottobre si festeggia la figura dei nonni e il loro ruolo in
famiglia e nella societa’, riconoscendo l’importanza relazionale
affettiva, educativa che si instaura in particular modo tra nonni
e nipoti. I nonni rappresentano figure insostituibili e di aiuto
fondamentale per i genitori nell’assistenza quotidiana e nella
crescita dei loro figli.
I bambini della nostra unita’ di Crevatini si sono impegnati per
realizzare una splendida giornata dedicata proprio ai loro
nonni. I piu’ piccolini si sono cimentati nei laboratori artistici.
Il gruppo dei Granchietti ha confezionando una simpatico
borsetta a forma di gufo, il gruppo dei Pesciolini ha inventato
e realizzato tanti pesciolini, mentre i bambini prescolari del
gruppo dei Gattini hanno voluto accogliere “una banda davvero
speciale” che potesse essere in grado di accompagnarli nel
canto della loro canzone “La banda dei nonni”.
Ringraziamo tutti i carissimi nonni che hanno avuto il piacere
di festeggiare insieme a noi, dando loro appuntamento al
prossimo anno!
Melania Hrvatin, educ. presc.

Minilo je leto dni, kar nas je
zapustila naša krajanka Nevenka
Prtenjača (20.4.1943 –
5.11.2015); žalujoči: mož Luka, hči
Gordana, vnukinja Maja s
sestrično Olgo.

Sonja in Janez Keber iz Fajtov
– 60 let skupnega življenja
Pred 60. leti
sta se poročila v Ljubljani
Sonja
in
Janez Keber,
ki sta leta
prišla leta
1960
z
d v e m a
otrokoma
živeti v Premančan. Štiri leta kasneje so se preselili v Fajte,
kjer sta še sedaj. Delala sta v Tomosu in Lami. Uživata v obiskih
treh vnukov in štirih pravnukov.
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POMEMBNE TELEFONSKE
ŠTEVILKE:
GASILCI: 112
POLICIJA: 113
7
1 606 72
727
031
Rajonski policist Srečko Cigula 03
49
IZGUBLJENE – NAJDENE ŽIVALI: 080 88
8849
REDARJI (ODVOZ NEPRAVILNO PARKIRANIH VOZIL):
7 286
627
Dežurni občinski redar: 041 62
7
1 49
1 63
631
497
051
Občinski inšpektorat: 05
VATINI
T HR
HRV
SKUPNOST
KRAJEVN
JEVNA
A SKUPNOS
JEVN
KRA
Uradne ure:
1.00,
pon: 08.00 do 1
11
1.00 in od 1
4.00 do 1
7.00
Sre: 08.00 do 1
11
14.00
17
1.00
Pet: 08.00 do 1
11

ZAHVALA
Zahvaljujemo se vsem krajanom in ostalim, ki
so kakorkoli pomagali pri okrasitvi in
organizaciji dogodkov v mesecu decembru.

GLAS HR
VATINO
V – LA V
OCE DI CREV
ATINI izdaja:
HRV
TINOV
VOCE
CREVA
Krajevna skupnost Hrvatini, Hrvatini 74, 6280 Ankaran;
Tel.: 05-6514800, GSM 051 672 551, E-naslov:
k.s.hrvatini@siol.net; Naklada: 770 izvodov; Tisk: Grafica
Walter, Oblikovanje: Eureka adv d.o.o.; Glavni urednik:
Franc Malečkar s pomočjo odbora: Nicoletta
Casagrande, Leja Kramar, Rozana Gomboc, Mirjana
Topič, Danijel Bubnič in Tim Mavrič; jezikovni pregled
slovenskih tekstov: Mira Šavora; pregled besedil v
italijanskem jeziku: Nicoletta Casagrande
Glasilo izhaja trikrat letno. Glasilo prejmejo krajanke in
krajani brezplačno
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