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Drugo razredni občani ali ko zmanjka soli ...

S

vetniki naše skupnosti smo imeli pospešeno uvajanje v delo. Nad skupino mladih so se zgrnili, poleg znanih težav, še številni »skeleti iz omar«, desetletja
nerešenih krivic. V tem okviru so se pripetile nerodnosti pri pripravi zadnjega glasila. Veliko prispevkom je
bilo okrajšanih ali neobjavljeni zaradi omejenega obsega glasila, »piko na i« pa so še dodali tehnični nesporazumi in predolgo čakanje na prispevke. Zato veliko
opravičilo Nicoletti Casagrande in Miri Šavora, navedeni pomotoma kot lektorici, še posebej pa piscem
prispevkov o naših najmlajših iz šol in vrtcev. Pohvala
vsem avtorjem, saj je bila to ena redkih številk glasila,
da je ostalo gradiva še skoraj za naslednjo. V tem izvodu
boste lahko prebrali vse zaostanke. So nadgrajeni, kot
je npr. sredica z glasilom osnovnošolcev. Prenovljena
je tudi grafična podoba, kar je zasluga našega mladega
sokrajana Patrika Holza iz Cereja.
Zbori krajanov so bili eni osrednjih dogodkov v prvih
mesecih letošnjega leta. Ure in ure smo beležili nezadovoljstvo. Večkrat je bilo slišano, da smo občani druge
kategorije. Kako si drugače razložiti, da občinska oblast
že desetletja ne izplača odškodnine za odvzete posesti. Ni obljubljenega nadomestila za odstopljeno parcelo
za pot, kljub razprodaji skupne lastnine. Več hiš ogroža

plaz, nekaj sto tisoč evrov je preveč za sanacijo. Pločniki so se spremenili v drsališče, da so bili pešci prisiljeni hoditi po cestišču. Z vrha občinskega podjetja pa
so sporočili, da nimajo soli! Za semedelske ulice je ni
zmanjkalo.
Vodstvo občine je izrazilo zadovoljstvo z opravljenim
delom, kljub neizvedenima dvema tretjinama zavez z
lanskega srečanja z volivci. Nekateri krajani so izrazili
strah, da bi zaradi protestov bili prikrajšani še za to, kar
dobimo iz »občinske malhe«. Kar je manj kot nič, ko
se celo plača tajnice KS »flika« s pogrebno dejavnostjo?
Finančna strokovnjakinja je pojasnila, da naša skupnost
lani ni prejela ničesar iz občinskih sredstev za naložbe.
Letos je predvidena delna sanacija dostopa do šole in
odsek ceste v Norbedih. V prihodnjem, volilnem, letu
bo zgrajena kolesarka pot od pokopališča do križišča
v Bridi. Je to pravo razmerje s sredstvi, ki jih krajani
prispevamo v občinsko blagajno? Predviden je obseg
prodaje parcel v vrednosti šestih milijonov evrov.
V poročilu predsednice sveta KS spoznavamo, da skušajo mladi rešiti, kar je v njihovih močeh, s prostovoljnim
delom, zbiranjem podpisov, zato jih ne pustimo same!
Franc Malečkar, član sveta KS Hrvatini

Delo sveta KS
T

akoj po sprejemu zahtevne naloge vodenje
KS, smo vsi svetniki zavihali rokave in se
lotili dela.
Realizacija dela sveta KS
(oktober 2016 - marec 2017)
Do konca meseca marca smo imeli 6 rednih
sej sveta, 5 korespondenčnih sej, kjer je bilo
sprejetih več kot 40 sklepov. Osvežili smo cenik najema dvorane v KD v Božičih in objavili
razpis za najem gostinskega lokala prav tako
v Božičih. Naredili smo nekaj bistvenih potez,
ki bodo pripomogle, da bomo letos zmanjšali odhodke in dvignili prihodke. V decembru
je svet KS na MOK poslal prioritetne plane
naše KS, ki pa bodo realizirani le, če jih odobri
MOK.
Med najnujnejše projekte v našem kraju smo
izpostavili ureditev infrastrukture v celotnem
kraju, dokončanje slemenske ceste v smeri
Fajtov in Kolombana in popravilo ceste, ki
pelje mimo gasilskega doma. Na prvo mesto pa smo postavili projekt, ki sem ga imela
možnost osebno predstaviti županu in sicer
varno pot v šolo med slovensko in italijansko
šolo v Božičih in popravilo zidu pri šolskem
igrišču. To težavo so KS velikokrat izpostavili
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starši z vodstvom OŠ Hrvatini. MOK je takoj pristopila k
težavi in na veliko veselje vseh se varna pot že uporablja,
zid pa je saniran. Lahko pa se pohvalimo s postavitvijo
košev za smeti in pasje iztrebke ob slemenski cesti, obenem smo zaprosili še za nekaj klopi, ki bodo marsikateremu
starejšemu krajanu nudile oddih na poti v ali iz trgovine.
Delo komisij

- nakup opreme za vzdrževanje okolice in poslovnih objektov v lasti KS,
- ograditev prostora pod spominsko ploščo na sedežu KS,
- sanacija zaščitne mreže na igrišču pod šolo,
- pomoč OŠ Hrvatini pri ureditvi »vrtička ob šoli«,
- zaščita obeh starih pralnic (Hrvatini, Cerej) kot»kulturno dediščino«,
- bankomat.

Komisija za okolje in prostor, ki jo vodi podpresednik
David Šukljan, se je na prošnje krajanov s člani komisije
odpravil na teren, kjer so bili največji problemi povezani
z izlivi meteornih in/ali fekalnih voda, javno razsvetljavo
in s slabo vzdrževanimi cestami. Nekaj manjših težav bo
rešila KS, za večje pa smo se obrnili na MOK z več kot 10
različnimi dopisi.

Naše delo in finančno stanje bosta najmanj 2 x letno objavljena v Glasu Hrvatinov in 2x letno na zboru krajanov. Za
konec , pa bi se rada še posebej zahvalila vsem krajanom,
ki aktivno sodelujejo z našimi komisijami, obenem pa vabim vse, ki bi nam radi tako ali drugače pomagali, da se
zglasijo na sedežu KS. Veseli vas bomo.

Komisija za koordinacijo društev in organizacij pod vodstvom Sare Jurjavčič je speljala kar nekaj zanimivih dogodkov v kraju, s katerimi skušamo zbližati krajane in jim
polepšati bivanje v. Zahvala gre vsekakor vsem društvom,
šolam, vrtcem in krajanom, ki so pomagali pri uresničitvi
teh projektov.

Predsednica KS, Irena Muženič Balentić

Stanje na računu KS Hrvatini (dan 31. 3. 2017):
79.817,13€ (od tega dolg do MOK 47.735,12€)

Plani v letu 2017
V letošnjem letu si nismo zadali velikopoteznih projektov,
saj previdno razpolagamo z javnim denarjem, ker želimo
najprej pridobiti realne podatke, koliko prihodkov steka
na naš račun. Vsekakor pa moramo opraviti nekaj nujnih
del, kot so:
- popravilo/vzdrževanje dotrajanega stavbnega pohištva
v KD v Božičih,

_______________________________________________________________________________________
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Ureditev vrta za učence

O

Za 8. marec

b dnevu žena so predsednica KS Hrvatini
Irena Muženič B., svetnici Sara Jurjavčič in
Mirjana Topič zjutraj na vaškem trgu delile rožice
našim krajankam. Obiskale so tudi oba vrtca in
šoli, kjer so bile učiteljice in vzgojiteljice prijetno presenečene. Z majhnimi pisanimi cvetovi so
priklicale obdarovankam nasmešek na obraz.

S

pomočjo KS se je obdelala površina pod šolo, ki se
bo uporabljala za zelenjavno sadni vrtiček, kjer bodo
učenci pridobivala znanja, ki so za obstoj človeštva bistvenega pomena. V aprilu pa bo speljana AKCIJA, kjer
bomo lahko vsi krajani zbirali semena, sadike, rožice inn
sadno drevje za učence, da bo vrt zaživel še letos.

Pustovanje 2017

K

rajevna skupnost Hrvatini je v sodelovanju s skupino Škicet in TD, v soboto, 25.02.2017 organizirala pustno rajanje v Kulturnem domu Božiči. Zbor
pustnih mask je bil ob 16.00 uri v centru Hrvatinov. Društvo Škicet je pripravilo pustni voz s katerim je tekmovalo
na 9. Istrskem karnevalu v Kopru, kjer je zasedlo zavidljivo
3. mesto. Po povorki so se vsi udeleženci pustnega voza
"JRM Mornarica" napotili proti Hrvatinom. Ko so se vse
pustne šeme zbrale, je pričela povorka z »Jugoslovensko
ratno mornarico« na čelu. Okoli 16:45 je pustna povorka le prispela do Kulturnega doma Božiči, kjer se je začelo dvourno pustno rajanje. Ob zvokih energične glasbe,
okusnih krofih, toplega čaja za najmlajše in kuhančka za
odrasle so se pustne šeme zabavale do večera.

cu« v Hrvatinih. Zaradi svojega slovesa je imel kar tri govorce, ki so mu očitali veliko krivd, med njimi tudi posek
petih zdravih platan. Ostala je le »tolažba«, da je za seboj
pustil potomce, ki se redno zadržujejo v državnem zboru.

V sredo pa smo se vsi žalujoči poslovili od Pusta na »pla-

Tekst: Mirjana Topić

Krajevna skupnost Hrvatini se zahvaljuje vsem, ki so pri
organizaciji pomagali. Posebne zahvale gredo skupini
Škicet za pripravo odlične povorke, TD za izposojo mask,
gostilnam Koradin, Pri Anni, Jasna 2, Milanu Rutarju in
Čedomirju Dinčiću za fotografiranje, osnovni šoli Hrvatini
ter vrtcu Semedela za izdelova okraskov za KD, krajanom,
ki so pomagali pri okraševanju dvorane, in vsem, ki ste se
prireditve udeležili. Potrudili se bomo, da bo podobnih
dogodkov, kjer se bodo krajani družili v Hrvatinih še več.

_______________________________________________________________________________________
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Razstava Jurija Kobeta

V

mesecu kulture, ko se pomlad približuje in se približujejo dnevi polni topline, se je ta dogodek tako
nežno ponudil našemu kraju, da smo ga utrgali kot šopek
prvih zvončkov.

tile mogočne ladje. Prepletanje neizrazito mediteranskih
barv, ki so na trenutke puščale stroge linije, so v nas obiskovalcih poustvarjale edinstvene zgodbe in podžigale radost in domišljijo.

Imeti ljudi v kraju, ki radodarno delijo svojo umetniško
nadarjenost, ljudi, ki velikodušno ponudijo svoje prostore in imeti osebo, ki z veseljem te ljudi poveže in ustvari ta dogodek, je tisto, kar si lahko le želimo. Vzhičeni
smo izkoristili to priložnost in jo z veseljem delili s svojimi krajani. Da, in še tisočkrat da takšnim in podobnim
projektom, ki nam krajanom ponujajo novo dimenzijo
razumevanja umetnosti, druženja in izmenjave mnenj.

Kot predsednici KS Hrvatini se mi je ob tej čudoviti energiji, ki je nastala med razstavljenimi slikami in obiskovalci porodila ideja, da se morajo taki projekti obdržati
v kraju in obenem ponuditi možnost ostalim ljudem, ki
bodo na tak ali drugačen način želeli prispevati k dvigovanju kulture v našem kraju.

Razstava, ki je bila odlično obiskana, je sprva popeljala
v umetnost skozi zvoke mladih glasbenikov, ki so nam
priredili veličastno uverturo v Kobetove slike. Slednje
so našo domišljijo popeljale preko Hrvatinskih gričkov
vse tja do morja, kjer so se v večernem obzorju boho-

Za odlično izpeljan projekt gre zahvala arhitektu Juriju
Kobetu, ki je razstavil svoje slike, lastniku razstavnega
prostora Mateju Peroša in vsekakor Andreju Vilharju, ki
je bil idejni vodja.
Tekst: Irena Muženič B.

Iskrena spoved

V

decembru je KS Hrvatini gostila v KD Božiči
gledališko igro Iskrena spoved, kjer sta nastopala priljubljena lika znane serije »Ena žlahtna štorija« znana kot župnik Bonifacij in Marija.
Kljub manjšemu obisku, smo se gledalci pošteno nasmejali in uživali v predstavi. Po končani predstavi pa
sta se Maja Blagovič in Milan Vodopivec rade volje
sestala s svojimi oboževalci in nam ob kozarčku kuhančka pripovedovala prigode iz vsakdanjega življenja, ki je bilo, kot smo pričakovali pestro in polno
komičnih trenutkov.
Tekst: Irena Muženič B.
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Gibanje danes - za več zdravja in
okretnosti jutri!

D

Društvo »Šola zdravja« (skupina Hrvatini)

andanes se vsak na svoj način trudimo k večji telesni aktivnosti, vendar kljub temu še vedno premalo. Že samo okolje
in razmere v katerih živimo in delamo, nas silijo v to, da preveč sedimo in ne omogočamo telesu kontinuirane telesne
dejavnosti, s katero lahko bistveno zmanjšamo ogroženost za nastanek in napredovanje kroničnih obolenj.

»S polurno vsakodnevno redno in zmerno telesno vadbo
lahko veliko naredimo za svoje zdravje in dobro počutje,
vendar pa je pomembno, da smo dejavni res VSAK DAN
in v vseh starostnih obdobjih,« je poudarila vodja sektorja
za zdravje pri Ministrstvu za zdravje RS, ga. Vesna Kerstin
Petrič.
Prav zaradi tega zavedanja je Ministrstvo za zdravje podprlo program ŠOLA ZDRAVJA po metodi Nikolaya Grishin,
dr.med. kot odličen primer, kako se lahko skupnost samoorganizira in omogoči ljudem postopne spremembe
v življenjskem slogu. To pa hkrati pomeni več gibanja,
druženja in prijetnega preživljanja prostega časa, posledično pa boljše zdravje in počutje.
Program z nazivom »Vsak trenutek je lahko nov začetek«
se izvaja v okviru Društva ŠOLA ZDRAVJA, katerega je osnovna aktivnost JUTRANJA TELOVADBA »1000 gibov«,
ki je primerna prav za vsakogar.
V 30. minutah na zraku, na prostem, razgibamo v kombinaciji z ritmičnim dihanjem vse dele telesa, od prstov na
rokah do prstov na nogah, s čimer dosežemo veliko boljšo
gibljivost telesa in zmanjšamo bolečine. Vaje so enostavne
in primerne za vse ljudi, ki res srčno želijo narediti nekaj
več za svoje zdravje in ne iščejo izgovorov za to odločitev.
Te telovadbe ne moremo primerjati z nobeno drugo
telovadbo, ker je posebej naštudirana v skladu s fiziko in
statiko telesa. Njena posebnost je poleg neverjetnega pov-

ečanja gibljivosti in ravnotežja, tudi odpravljanje venskega
in limfnega zastoja v organizmu, ki povzroča zakrčenost
notranjih organov in posledično motnje v njihovem delovanju.
Program je že 10 let razširjen po vsej Sloveniji in je dostopen vsakomur ne glede na starost, spol ali družbeno
ekonomski položaj in se brezplačno izvaja pod strokovno
usposobljenim vodstvom. Vsak dan ne glede na vremenske razmere se preko 2000 telovadcev in telovadk, ki jih
zaznamujejo oranžne majice, že ob 7:30 zbere na cca 110.
lokacijah posameznih krajev Slovenije in polurno vadbo
za krepitev telesa in uma izkoristijo hkrati tudi za prijetno
druženje.
Skupina ŠOLA ZDRAVJA, Hrvatini, se je pod vodstvom
Mirke Sedmak formirala 9. maja 2016 in si za lokacijo vadbe izbrala prostor pred Gasilskim domom Hrvatini. Tam se
v soncu, dežju ali burji zberemo od oktobra dalje ob 8:00,
od aprila dalje pa bomo urnik vadbe uskladili z drugimi
slovenskimi skupinami in začenjali ob 7:30. Počitek in
spanje si privoščimo le ob nedeljah in praznikih, pa seveda
tudi takrat, ko so vremenske razmere res neprimerne.
Zelo bi bili veseli in počaščeni, če bi se nam k jutranji
telovadbi pridružilo čim več krajanov naše Krajevne skupnosti (obeh spolov) in bi s tem spoznali, kako prijetna je
lahko telovadba na prostem. Čas, ki ga namenite tej vadbi vam bo dvojno povrnjen, ker boste zaradi povečane
energije in zmogljivosti lahko še več doprinesli k vsakodnevnemu delu.

Dragi krajani in krajanke,
ne iščite izgovorov v času
in drugih obveznostih in se
nam pridružite v čim večjem številu vsak dan (razen nedelje in praznikov)

točno ob 8:00

pred Gasilskim domom
Hrvatini.

_______________________________________________________________________________________
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Rune

M

oje zveste spremljevalke že kar nekaj časa. Ampak
kaj sploh so rune? Če poguglamo bomo prebrali, da
so rune stara germanska pisava. Ime za runsko abecedo je
FUTHARK (sestavljen je iz prvih črk run). Ime vsake črke
ima poseben pomen. V svojem času so bile način za pisanje poezije, za razlaganje prihodnosti, nikoli pa govoreči
jezik. Verjemite mi, da so več kot pisava. Rune so šepetalke
skrivnosti, ki nosijo v sebi zdravilne vibracije.
Odinu, ki je bil v nordijski mitologiji vrhovni bog, gre
zahvala, da človeštvo pozna rune. Po legendi je Odin visel
devet noči na Yggdrasilu-drevesu Sveta. Bil je ranjen, brez
pomoči. Preden je padel, je na tleh zagledal rune in jih z
zadnjimi močmi pobral.
Sama delam z nordijskimi runami. Teh je 25. Vsaka runa
ima svojo vibracijo, število, zgodbo in barvo. Vsaka runa je
prepletena z določenim astrološkim znamenjem in planetom. Vse rune skupaj tvorijo Orakelj. Potrebno je vedeti,
da Orakelj sprašujemo za nasvet, ne pa za napovedovanje
prihodnosti. Rune uporabljam, ko sem v dvomih kako naprej, katero smer ubrati, torej kot pomoč v sedanjosti. Rune
nam nudijo nov, drugačen in raznolik pogled na samo situacijo, na dan problem. Njihovi odgovori me vedno znova
presenetijo, kajti rune podajo odgovor, ki je v danem trenutku najprimernejši zate, ne pa tisti, ki si ga želiš slišati.
Od tebe je odvisno, če ga boš sprejel in upošteval, ali ga
zavrnil in pozabil nanj.
Kako poteka »prerokovanje« z runami?
Pred samim delom z runami se energetsko povežem z
njimi. Nato stranko prosim, naj postavi vprašanje runam
in iz mošnjička izbere tri rune. Sledi razlaga. Večkrat se
poslužujem ''readingu'' na daljavo, saj vsi ne morejo priti fizično do mene. Potek je podoben, le da se prej energetsko povežem še s stranko in v njenem imenu izberem
rune. ''Readingi'' na daljavo so že marsikoga presenetili, saj
stranka prav tako občuti energijo run kot, da bi bila fizično
prisotna.
Kje se še vse uporablja rune?
SLIKA USODE
Sliko usode se dela samo enkrat v življenju. Pri izvajanju
zastavimo šest vprašanj in izvlečemo šest run. Slika usode
nam pomaga pri samospremembah, pri pregledu našega

življenja. Ko enkrat realiziramo svojo sliko usode, opazimo kako se Rune med seboj povezujejo in navezujejo ena
na drugo. Slika usode nam razkrije, kaj je bistvo vsakega
človeka, zakaj sploh se rodi, kakšna je usoda človeka, kakšne so njegove sposobnosti in kaj sta njegov preizkus,
težava v tem življenju.
RUNSKI TALISMAN
Talisman je predmet narejen za izbrano osebo in za točno
določen namen, ki nam pomaga pri uresničevanju namer,
zamisli, v odnosih, pri zdravljenju ... Skratka na vseh področjih, kjer začutimo, da ni harmonije energij. Je vzorec
energije, ki privlači in upravlja z energijo, za katerega je bil
zasnovan. Njegova zasnova, priprava in aktiviranje, so dejavnosti, ki aktivirajo latentne energije, ki se lahko končno
svobodno izražajo. Pripadajo nam osebno kot naše ime, in
so zato bistveni del našega bitja. Sama delam talismane iz
lesa, kamenčkov in kristalov. Vedno uporabljam več run
skupaj, da tvorijo zanimiv vzorec. Pri izdelavi runskih talismanov se je treba osredotočiti na trenutek in, da se ga
zavedamo. Le tako bo vsa energija usmerjena v kreacijo
talismana in njegov pomen.
RAZLAGA IMENA
Z runami se lahko poigramo tudi pri razlagi imen. Črke
imena pretvorimo v rune in razdelimo ime na tri dele.
Vsak del imena predstavlja določeno obdobje v življenju
(otroštvo, srednja leta, starost). Na tak način lahko izvemo,
kaj nam določeno življenjsko obdobje prinaša.
MEDITACIJA Z RUNAMI
Če želimo meditirati z runami, moramo poznati pomen
vsake rune posebej. Vsak dan izberete eno runo, na katero želite meditirati (priporočam, da začnete s prvo runo
v abecedi in nadaljujte po vrsti do zadnje). S tretjim očesom vizualizirate runo in počasi ponavljajte njeno ime.
Meditacija lahko traja od 15 minut do ene ure. Pred meditacijo pokličite boga Odina, z neskončnim spoštovanjem
in ponižnostjo, saj boste le tako preprečili mešanje drugih
božanstev ali duhovnih bitji. Odin vas usmerja in pomaga
pri iskanju notranjega sveta. Po koncu meditacije se mu
tudi zahvalite za pomoč in podporo.
Center Plejade 040/843/522

_______________________________________________________________________________________
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Srebrna značka balinarske zveze Slovenije
krajanu Lucijanu Lahu - Lučku

L

ucijan Lah - Lučko je začel aktivno
balinarsko pot leta 1996 ob izgradnji prvega štiri steznega balinišča
na Obali. V naslednjih letih je svoje
delo nadaljeval kot igralec in klubski
funkcionar ter skrbel za finančno stabilnost in raznolike projekte domačega kluba ter dograditve vse potrebne
infrastrukture za nastopanje kluba na
vseh ravneh tekmovanj. Leta 2001 je
zasedel mesto pomočnika tehničnega
vodje društva ter bil glavni pobudnik
širitve in dograditve klubskih prostorov, kjer je prispeval levji delež pri
gojitvi odličnih prijateljskih odnosov
z balinarji bližnjih italijanskih, zamejskih in hrvaških klubov. Ob vstopu
Slovenije v Evropsko unijo je leta 2004

Društvo
upokojencev
Hrvatini
uspešno na
športnih igrah

Ob tej priložnosti pozivamo vse, ki so
zainteresirani za zastopanje društva na
športnih igrah, da se prijavijo referentu
za športne aktivnosti pri DU Hrvatini
Centu Vojtehu na GSM: 031 649 702.

Več na spletni strani BZS:
http://www.balinarska-zveza.si/
index.php/novice/89-balinarski-utrinki/444-balinarji-leta-2016

Knjige v slovenskem jeziku
v knjižnici v Miljah

P

o tem, ko so zaprli javno
knjižnico v nekdanjem
kulturnem domu v centru
Hrvatinov, si krajani naše
skupnosti lahko izposodimo
knjige najbliže v Miljah. Knjižnica »E. Guglia« se nahaja
v novi stavbi v parku Giardini Europa in je odprta vse
dni, razen nedelje. Obiskovalce sprejema od torka do
sobote od 9.00 do 13.00, v
ponedeljkih, sredah in petkih
popoldan od 14.30 do 18.30;
kontaktni telefon: 00386
(0)40 3360425.

Z

veza društev upokojencev Mestne
občine Koper je organizirala jesenske
športne igre, ki so bile v soboto, 19. novembra 2016, v prostorih Centra dnevnih
aktivnosti za starejše občane v Kopru.
Program je potekal v osmih panogah: pikado, briškola, tarok, šah, igranje ploščic
ter reševanje križank za ženske in moške.
Naše društvo je prijavilo tekmovalce za
pikado, briškolo, tarok in igranje ploščic.
V igranju briškole je ekipa v sestavi Šafhalter – Franičevič osvojila 1. mesto med
trinajstimi, naša druga ekipa v sestavi
Hrvatin – Števak pa 4. mesto. Ostali tekmovalci se niso uvrstili v finalne boje.
Naše društvo je v skupni razvrstitvi zasedlo 4. mesto. Pred podelitvijo medalj
so se članice centra predstavile s skečem
o zdravem gibanju za starostnike.

organiziral mednarodni Festival balinanja. Kot igralec je svoj največji uspeh zabeležil leta 2004, ko je na državnem prvenstvu v natančnem zbijanju
zasedel 8. mesto. V letih 2009 in 2010
je izvedel promocijsko balinarsko
tekmovanje “Vaški večeri” v centru
Hrvatinov, kjer so teden dni potekala
otroška tekmovanja ob glasbi in zabavi. Izpostavimo lahko še vzgojo nekaterih igralcev, ki uspešno nastopajo v
državnih ligah.

(slika in tekst: F. Malečkar)

Še dve vestički:
- Kulturno društvo Hrvatini ima novo vodstvo. Na zadnjem občnem zboru so za predsednico izvolili Sonjo Kocjan. Kontaktni podatki društva ostanejo enaki, kot so objavljeni na naslednji strani.
- Turistično društvo Hrvatini od OZ dalje vodi Željko Šafhalter.

_______________________________________________________________________________________
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PGD Hrvatini – na kratko
L

etošnje leto se je za operativce pričelo zelo pestro. Med
tem, ko smo v preteklem letu zabeležili 28 intervencij,
smo jih v letošnjih prvih treh mesecih že 15, predvsem na
račun vremenskih razmer:
- 17.01. smo posredovali večkrat. Najprej, ko je veter
odkrival streho v Cereju, nato smo odstranili podrto drevo
na Jadranski cesti v Ankaranu, odstranili smo tudi podrto
drevo v Bragetih in na koncu obrezali del drevesa, ki se je
nagnilo nad streho stanovanjske hiše v centru Hrvatinov,
- 18.01. smo posredovali, ko je veter odkrival streho v centru Hrvatinov,
- 24.01. smo posredovali, ko je veter odkrival streho in nagnil drevesa pri OŠ Hrvatini,
- 01.02. smo posredovali, ko je veter odkrival streho na
Jadranski cesti v Ankaranu,
- 05.02. smo izčrpali in preusmerili meteorne vode, ki so
zalivale prostore NK Ankaran-Hrvatini,
- 15.02. smo posredovali pri manjšem požaru ob OŠ Hrvatini,
- 19.02. smo pogasili požar v naravi pri mejnem prehodu
Kaštelir,
- 20.02. smo na Lazaretu odstranili sršenje gnezdo,
- 25.02. smo posredovali pri dimniškem požaru v Ankaranu,
- 09.03. smo posredovali pri požaru dveh zabojnikov za
smeti v Ankaranu,
- 14.03. smo pomagali pri iskanju pogrešane osebe na območju Puč,
- 31.03. smo odstranili kačo, ki se je zavlekla v motorni
prostor vozila Centra Sonček v Elerjih.

Ne glede na večje število intervencij, nismo zanemarili lastnega usposabljanja. Urili smo se na rednih, planiranih vajah, na katerih se urimo v gasilski taktiki pri posredovanju
ob požarih ter na dodatnih vajah, kjer smo se urili v prvi
pomoči.
Kljub obilici dela je naša skupina »Škicet« našla čas za pripravo pustnega voza, s katerim je sodelovala na pustnih povorkah v Kopru in Portorožu, ogledali pa ste si ga lahko
tudi na povorki, ki je iz centra Hrvatinov krenila na pustno
rajanje v Kulturni dom v Božičih. Skupina »Škicet« je na
povorki v Portorožu zasedla 1. mesto.
Kot veste, smo že pred nekaj leti na fasadi gasilskega doma
odstopili prostor za avtomatski defibrilator. Že ves čas odkar
je tam, zori misel, da je treba o njegovi uporabi seznaniti
čim več krajanov, da bi znali z njim rokovati in ga s pridom
uporabiti. Misel je končno dozorela, zato 15. 04. 2017 ob
09:00 uri v gasilskem domu pripravljamo delavnico za vse
krajane, na katerih se boste pobliže spoznali s temeljnimi
postopki oživljanja in uporabo avtomatskega defibrilatorja.
Raziskave pravijo, da večina ljudi ne pomaga zaradi strahu.
Strahu pa se znebimo le tako, da pridobimo potrebno znanje na delavnicah, zato pridite v čim večjem številu, da se
skupaj znebimo strahu in da bomo pomagali, če in ko bo to
potrebno. Saj veste: »Kdor reši eno življenje, reši cel svet«.
		
		
Predsednica PGD Hrvatini
		Leonida KRAMAR

Kontakti društev v naši krajevni skupnosti
Društvo

Predsednik

Kontaktna oseba

Tel. številka

Elektronski naslov

Balinarski klub Hrvatini

ŽELEZNIK Andrej

ŽELEZNIK Andrej

031-335-683

bkhrvatini@gmail.com

Društvo upokojencev Hrvatini

ŠAFHALTER Željko

ŠAFHALTER Željko

051-359-676

SEDMAK Mirka

051-631-396

drustvo.upokojencev@
hrvatini.si

KOCJAN Sonja

070 179 900

VILHAR Andrej
FUNA Ivan

041-415-424
030-241-676

KRAMAR Leonida

041-307-308

info@pgd-hrvatini.si

Šola zdravja, skupina Hrvatini
Kuturno društvo Hrvatini

KOCJAN Sonja

MePZ Adriatic
Folklorna skupina Oljka

sonja.kocjan@gmail.com

Prostovoljno gasilsko društvo
Hrvatini - Società volontari
vigili del fuoco di Crevatini

KRAMAR Leonida

Športno društvo Hrvatini

TURK GRŽINIČ Ksenja TURK GRŽINIČ Ksenja

051-654-752

ksenja@spike.si

Športno društvo K.O.M.A. Associazione sportiva K.O.M.A.

BRATUŠA Devit

BRATUŠA Devit

040-213-470

devit.bratusa@gmail.com

DEDIĆ Husein

040-577-273

volt.hrvatini@gmail.com

Športno in kulturno društvo Volt DEDIĆ Husein
Hrvatini - Associazione sportiva
e culturale Volt Hrvatini
Teniški klub Hrvatini

KOZLOVIČ Gianfranco KOZLOVIČ Gianfranco

041-765-305

Turistično društvo Hrvatini Associazione turistica di
Crevatini

ROZMAN Dušanka

FERLEŽ Vilma

031-625-764

vilma.ferlez@gmail.com

Združenje protifašistov, borcev
za vrednote NOB in veteranov
Koper, KO Hrvatini

BANKO Zdravko

KAČIČ Marica

070-597-446

marica.kacic@gmail.com

_______________________________________________________________________________________

Učenke in učenci OŠ dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini krajanom
Učenke in učenci OŠ dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini krajanom
Leto 1, številka 1, april 2017, priloga Glasu Hrvatinov
Leto 1, številka 1, april 2017, priloga Glasu Hrvatinov

Spoštovane, spoštovani,

LIST IZ ŠOLSKIH KLOPI
LIST IZ ŠOLSKIH KLOPI

»NE ZA ŠOLO, ZA ŽIVLJENJE SE UČIMO.«

Spoštovane,
spoštovani,
tudi
letošnje šolsko
leto smo»NE
začeli
zanosom,
s pričakovanji,
polni
upanja in načrtov. Naša prioriteta je
(Seneka)
ZAz ŠOLO,
ZA ŽIVLJENJE
SE UČIMO.«
izvajanje pouka, s katerim bomo dosegli kakovostno raven znanja. Zato med samo učno vsebino vnašamo
tudi letošnje šolsko leto smo začeli z zanosom, s pričakovanji, polni
upanja in načrtov. Naša prioriteta je
(Seneka)
aktivnosti za razvijanje kritičnega razmišljanja in gibanje za aktiviranje miselnih procesov. Skrbimo za dvig
izvajanje pouka, s katerim bomo dosegli kakovostno raven znanja. Zato med samo učno vsebino vnašamo
digitalno-matematične
bralne, naravoslovne
pismenosti.
»Zdrava
šola« smo
aktivnosti
za razvijanje pismenosti,
kritičnega razmišljanja
in gibanjeinzajezikovne
aktiviranje
miselnihKot
procesov.
Skrbimo
za dvig
usmerjeni k programom za promocijo zdravja, predvsem zdrave prehrane, gibanja in duševnega zdravja.
digitalno-matematične pismenosti, bralne, naravoslovne in jezikovne pismenosti. Kot »Zdrava šola« smo
Posebna pozornost je namenjena tudi trajnostnemu razvoju z ozaveščanjem pomembnosti ohranjanja čistega
usmerjeni k programom za promocijo zdravja, predvsem zdrave prehrane, gibanja in duševnega zdravja.
in zdravega okolja ter skrbi za učinkovito rabo energije.
Posebna pozornost je namenjena tudi trajnostnemu razvoju z ozaveščanjem pomembnosti ohranjanja čistega
in
zdravega
okolja terčasih,
skrbivza
učinkovito
rabo energije.
V teh
nepredvidljivih
katerih
se je znašla
naša družba in vsi mi kot posamezniki, se je potrebno zavedati,
da je šola tista organizacija, v kateri s pozitivnim in prijaznim odnosom odpiramo svoja vrata. Tako so naša
V teh nepredvidljivih časih, v katerih se je znašla naša družba in vsi mi kot posamezniki, se je potrebno zavedati,
vrata
odprta
vsem,
ne glede na
položaj,
v katereminseprijaznim
je kdo znašel.
Pogumno
potrkajte,
in prisluhnili
da
je šola
tista
organizacija,
v kateri
s pozitivnim
odnosom
odpiramo
svojapovejte
vrata. Tako
so naša
bomo ter pomagali.
»Ne za šolo, za življenje se učimo!« (Seneka)
vrata odprta vsem, ne glede na položaj, v katerem se je kdo znašel. Pogumno potrkajte, povejte in prisluhnili
bomo ter pomagali.
»Ne za šolo, za življenje se učimo!« (Seneka)
Aleksandra Pobega, v. d. ravnateljice

V NOVO ŠOLSKO LETO …
V NOVO
ŠOLSKO
Vstop v letošnje
šolsko
leto LETO
je bil …
na naši šoli

slovesen in poseben.
Vstop v letošnje šolsko leto je bil na naši šoli
slovesen
in poseben.
Samostojno
hrvatinsko šolo letos obiskuje 115
učencev v devetih oddelkih.
Samostojno hrvatinsko šolo letos obiskuje 115
učencev
v devetih
Med njimi
je 14 oddelkih.
prvošolcev. Vsi učenci so se že
dodobra navadili na vse novosti, zlasti pa so vsi
Med njimi je 14 prvošolcev. Vsi učenci so se že
ponosni na telovadnico, ki je opremljena z večino
dodobra navadili na vse novosti, zlasti pa so vsi
sodobne telovadne opreme in orodij.
ponosni na telovadnico, ki je opremljena z večino
sodobne telovadne opreme in orodij.

Letošnji prvošolci.
Letošnji POČETI
prvošolci. PODVIGE
BRATI POMENI
POMENI
POČETIspodbujamo,
PODVIGE da bi
ŠolarjeBRATI
z različnimi
dejavnostmi

televizijo, računalnik in telefon zamenjali za knjigo.
Šolarje z različnimi dejavnostmi spodbujamo, da bi
Želimo si, da bi jim privzgojili branje kot vrednoto za
televizijo, računalnik in telefon zamenjali za knjigo.
življenje, zato izvajamo vrsto aktivnosti z namenom
Želimo si, da bi jim privzgojili branje kot vrednoto za
spodbujanja branja. Med drugim smo izvedli:
življenje, zato izvajamo vrsto aktivnosti z namenom
spodbujanja branja. Med drugim smo izvedli:

Aleksandra Pobega, v. d. ravnateljice

 Bralno delavnico za prvošolce
Vsako leto je prav poseben dogodek na šoli sprejem
 Bralno delavnico za prvošolce
prvošolcev v šolsko knjižnico. Da jim dan ostane v
Vsako leto je prav poseben dogodek na šoli sprejem
posebnem spominu, pripravimo niz dejavnosti, ki
prvošolcev v šolsko knjižnico. Da jim dan ostane v
vodijo do glavnega dogodka – vpisa v knjižnico in
posebnem spominu, pripravimo niz dejavnosti, ki
popoldanskega obiska bralne urice, ki poteka skupaj
vodijo do glavnega dogodka – vpisa v knjižnico in
s starši. Letos so učenci skupaj s starši prisluhnili
popoldanskega obiska bralne urice, ki poteka skupaj
zgodbi Martina ni več strah in po njej tudi
s starši. Letos so učenci skupaj s starši prisluhnili
poustvarjali. Ne le učenci, aktivni so bili tudi starši,
zgodbi Martina ni več strah in po njej tudi
ki so za svoje otroke izdelali »bučni klik«, ki bo
poustvarjali. Ne le učenci, aktivni so bili tudi starši,
njihovim nadobudnežem pomagal premagovati
ki so za svoje otroke izdelali »bučni klik«, ki bo
strahove v šoli in v vsakdanjem življenju.
njihovim nadobudnežem pomagal premagovati
strahove v šoli in v vsakdanjem življenju.

Skupaj so prisluhnili zgodbi Martina ni več strah.
so RASTEM
prisluhnili zgodbi
Martina ni več strah.
 Skupaj
Projekt
S KNJIGO

Sedmošolci
Projekt smo
RASTEM
S KNJIGO
v okviru
vseslovenskega projekta

Rastem s knjigo obiskali knjigarno in antikvariat
Sedmošolci smo v okviru vseslovenskega projekta
Libris, kjer smo spoznavali različne nosilce medijev.
Rastem s knjigo obiskali knjigarno in antikvariat
Sledil je obisk knjigarne Dom knjige, kjer so nam
Libris, kjer smo spoznavali različne nosilce medijev.
predstavili pot knjige od avtorja do knjigarne.
Sledil je obisk knjigarne Dom knjige, kjer so nam
predstavili pot knjige od avtorja do knjigarne.

S ŠPORTOM V NASMEJAN DAN


Z domačini smo balinali in igrali tenis

28. oktobra smo imeli učenci od 1. do 5. razreda
športni dan. Peš smo se odpravili do hrvatinskega
igrišča in se razporedili v dve skupini. Medtem ko je
ena skupina tekmovala v balinanju, je druga skupina
igrala tenis. Balin krogle, loparje in žogice so nam
izposodili na igrišču.
V knjigarni.

Za konec smo odšli še v Oddelek za mlade bralce,
kjer smo spregovorili o pomenu branju ter o knjigi
Kit na plaži, ki smo jo kot nagrado za sodelovanje v
projektu ter kot motivacijo za branje dobili v dar ob
odhodu.
Zapisal: Liam Poniš



Projekt BERIMO Z ROVKO

Petošolci smo se, skupaj s še desetimi obalnimi
šolami, priključili bralnemu projektu Berimo z
Rovko, ki ga je organiziral Oddelek za mlade bralce
Osrednje knjižnice Srečka Vilharja. S tekmovanjem,
torej branjem knjig, smo pričeli 10. oktobra in je
trajalo vse tja do 8. februarja. Z branjem smo
zaključili, zaslužene nagrade pa bomo dobili na
zaključni prireditvi. Bralni projekt nam je bil zelo
všeč in radi smo brali, saj so bile izbrane knjige res
odlične. Pohvalno je, da so te knjige brali tudi tisti
učenci, ki se jim drugače ne ljubi preveč brati.

Balinanje je zabavna igra, za katero je potrebna
natančnost in predvsem previdnost, saj so krogle
težke in lahko se pripeti tudi kakšna neljuba
poškodba. Igra je med učenci manj znana in zato se
nas je večina priključila tenisu. Ob zaključku
športnega dne nas je čakalo še presenečenje.
Spoznali smo balinarskega svetovnega prvaka,
gospoda Dejana Tonejca. Vsakemu od nas je podelil
avtogram. Športni dan je bil drugačen in zanimiv in
kot vedno je minil zelo hitro.

Zapisala: Eva Malečkar



Petošolci smo brali z Rovko.
Zapisale: Zala Birsa, Eva Malečkar in Pika Rejc Mekota

AKCIJA: »Podarimo dobro knjigo za življenje«
Spoštovani krajani, ob tej priložnosti bi vas želeli
pozvati k sodelovanju pri zbiranju otroškega in
mladinskega leposlovja ter poučne in aktualne
referenčne literature (slovarji, enciklopedije), primerne
starostni stopnji naših učencev.
Knjige naj bodo vsebinsko primerne, ohranjene in
aktualne. Z njimi bomo dopolnili šolsko in razredne
knjižnice ter z novim, zanimivim in raznolikim izborom
pozitivno vplivali na branje. HVALA!

Veter v laseh – s športom proti zasvojenosti

Pred jesenskimi počitnicami smo imeli učenci od 6.
do 9. razreda športni dan, poimenovan Veter v
laseh. Zjutraj smo se peš odpravili v Adrio Ankaran.
Dan je bil ravno pravšnji za to, da smo ga preživeli
sproščeno in na svežem zraku ob obilici aktivnosti,
ki jih je organiziralo Športno društvo Ankaran.
Učenci smo bili razdeljeni v skupine. Aktivnosti so
potekale po postajah, kjer smo se preizkusili v
športnih in obšportnih dejavnostih ter med seboj
tudi tekmovali oz. »lovili vetrolovčke«. Reševali smo
kvize, se preizkušali v zmogljivostnih in spretnostnih
nalogah, veliko smo se naučili tudi o zdravem
načinu življenja. Posebej zanimivo nam je bilo, ko so
nam pokazali, kako oživljamo človeka s pomočjo
defibrilatorja. Ob tem smo se zabavali ter se naučili
mnogo novih stvari. Ugotovili smo, da lahko
preživimo dan tudi brez sodobne elektronike, saj

smo se zabavali, ne da bi sploh pomislili na naše
telefone, tablice in računalnike. Dan pred
počitnicami je bil tako dan veselja, smeha, igrive
zabave in sproščenega druženja ob športu.

smo brez palačink, a smo se vsaj naučili, kako
pogasiti goreče olje v ponvi. Gasilci so nam nato
pokazali še gasilski avto in gasilski dom. Ob prihodu
v šolo smo izdelali gasilski avto. Bo kdo med nami
gasilec, ko bo velik? JAAAAA!!!

Zdrava hrana in šport z roko v roki!
Zapisala: Rene Dedić Vagaja



Hrvatinski učenci v šoli v naravi

V tednu od 28. 11. do 2. 12. 2016 so učenci 6. in 7.
razreda preživeli pouk nekoliko drugače. Potekal je
v CŠOD Peca na Koroškem. Učenci so imeli vsak dan
različne športne, naravoslovne in družabne
aktivnosti. Preizkusili so se v adrenalinskem parku,
streljanju z lokom, spoznali nov šport disk golf in se
seznanili s »pecakečingom« (orientacija z GPS-i v
naravi). V koroških gozdovih so spoznavali njihovo
naravo, skrb za okolje, obiskali rudnik svinca in cinka
v Mežici, večere pa so si popestrili z družabnimi
aktivnostmi, kot so pantomima, talenti in ples. V
domu so se imeli učenci zelo lepo in so se med
seboj veliko družili. Na žalost je teden prehitro minil
in prišel je čas za odhod domov.

Pri gasilcih.



Učenci smo se zjutraj zbrali pred šolo in se poklonili
spominu na dr. Aleša Beblerja Primoža, čigar ime
nosi naša šola. Pred spomenik z njegovim imenom
smo dali cvetje, petošolka Eva pa je zrecitirala
pesem. Nato smo se odpravili še do spominske
plošče v centru Hrvatinov. Tudi tam smo v spomin
padlim za svobodo poklonili cvetje, s sošolko Zalo
pa sva recitirali pesmi. Letos smo se odločili, da ob
dnevu spomina na mrtve ne bomo prižgali sveč in
tako prispevali k vseslovenski akciji – prižgi svečo
manj, saj vemo, da preveč obremenjujejo okolje.
Zapisala: Ema Ivković

Ugani, kaj je to?


Utrinek iz šole v naravi.

POVEZUJEMO SE Z DOMAČIM OKOLJEM


Gori! Gori!

Teden otroka so nam popestrili naši gasilci, člani
PGD Hrvatini. Povabili so nas pred gasilski dom in
nam povedali marsikaj zanimivega. Prinesli so tudi
ponev, da spečemo palačinke. Kljub mrzlemu
vremenu nam je bilo zelo vroče. Zagorelo je! Ostali

Poklon pred praznikom vseh svetih

Večje so kot race,
bele kot labodi,
po dvorišču našem
pet jih v vrsti hodi.

Ko dete kriči,
ga brž pomiri,
jo vleče in vleče,
pa iz nje nič ne priteče.

Neskončna modrina,
nemirna gladina,
rakov, hobotnic in rib
domovina.

Skakalnica sredi obraza
pozimi je čisto rdeča od mraza.
Napisala: Zala Birsa

Združili prijetno s koristnim

Prednovoletni čas je čas druženja in praznovanja, pa
tudi okraševanja. Zaželeli smo si, da bi se v tem času
več družili. Odločili smo se, da bi na obisk povabili
»sosede«, in sicer vrstnike iz hrvatinske podružnične
italijanske šole Scuola elementare Pier Paolo
Vergerio il Vecchio, da bi se bolje spoznali in skupaj
naredili kaj zanimivega, obenem pa bi se oboji še
dodatno preizkušali v sporazumevanju v jeziku
okolja.
Za učence obeh šol smo organizirali »delovno
srečanje«. Ob druženju smo izdelovali okraske, s

katerimi smo praznično polepšali šolo. Marsikomu
med nami pa bo ta dan ostal v prijetnem spominu
tudi zato, ker smo stkali nova prijateljstva.

Učenci so ustvarjali skupaj.



Predstavi Napo in Hrup je za ušesa strup

Naša šola sledi ciljem mreže Zdravih šol in ciljem
trajnostnega razvoja, zato smo se odločili učencem
popestriti pouk s predstavama o osnovah varnosti in
zdravja pri delu.
Učenci 1. triade so si ogledali predstavo »Napo v
kraljestvu nevarnih snovi«, učenci 2. triade pa
predstavo »Hrup je za ušesa strup«. Napo je učence
med drugim opozoril na to, da morajo bili pazljivi pri
ravnanju z nevarnimi snovmi, zlasti pozorni pa
morajo biti na piktograme na embalaži.
V predstavi o škodljivem hrupu nam je profesor
Štefan najprej s pomočjo modela pokazal zgradbo
ušesa, nato pa prikazal, kaj vse lahko poškoduje
uho, kako lahko zaradi preglasne glasbe postanemo
naglušni ali celo gluhi. Ker je zelo dobro igral več
različnih oseb, nam je ura s profesorjem Štefanom
hitro minila, pa še naučili smo se nekaj novega.
Učencem sta bili predstavi zelo všeč.
Zapisala: Nejc Kocjančič in
koordinatorka Suzana Bizjak Šenekar

Ugani, kaj je to?
Po loncu meša, se vrti,
da se hrana ne prismodi.

Neslišen, neznaten, a velik falot,
skozi jabolko sočno utira si pot.

Ozki in dolgi umetni zobje vsak dan raziščejo naše lase.
Jo roka drži, jo metla žgečka, ko vse naloži, bolj čista so tla.
Napisala: Sofia Štravs

Bi za svojo dejavnost potrebovali telovadnico ali
učilnico? Sporočamo vam, da imamo še nekaj prostih
terminov za vadbo v telovadnici in možnost oddaje
učilnic. Informacije dobite na šoli. Tel: 05 651 46 70 ali
e-naslov: os.hrvatini@guest.arnes.si
VABLJENI!



Večerni sprehod z lučkami in ples

Čarobni december je bil poln različnih dejavnosti.
Učenci od 1. do 5. razreda smo se odpravili na prav
poseben sprehod. Pred šolo smo si prižgali svoje
lučke – lanternice in se odpravili na nočni sprehod
proti centru Hrvatinov. Tam smo se pridružili
ostalim krajanom in po nastopu pevskega zbora
prižgali iskrice, lučke na novoletni jelki ter priklicali
palčke in Božička. Kljub hladnemu večeru, nam je
bilo toplo.
Ker so bili včasih na šoli zelo aktualni šolski plesi, so
letošnji devetošolci ponovno obudili to tradicijo in
za učence višjih razredov organizirali ples.



Radi nastopamo in sodelujemo

Učenci smo nastopili na prireditvi ob prazniku KS
Hrvatini, pred božično-novoletnimi počitnicami pa
smo obeležili še dan samostojnosti in enotnosti. V
mesecu februarju smo na šoli pripravili prireditev ob
kulturnem prazniku, s katero smo počastili spomin
na pesnika Franceta Prešerna, v marcu pa smo
povabili na prireditev vse krajanke in se jim tako
poklonili ob dvojnem praznovanju – dnevu žena in
materinskem dnevu.

Obeležitev kulturnega praznika.



Na obisku v Luki Koper

V januarju smo se petošolci odpravili na ekskurzijo v
Luko Koper. Naš vodič, Branko Matič, nam je
povedal, da so Luko Koper zgradili leta 1957,
železnico pa deset let kasneje. Ogledali smo si
različne terminale za skladiščenje najrazličnejšega
tovora od hlodovine, sipkega in tekočega tovora do
avtomobilov, sadja, živine ter vse do kontejnerskega
terminala. V Luki Koper uporabljajo številne stroje,
kot npr. sesalne bagre, dvigala, viličarje, žerjave ter
vlačilce. Za skladiščenje tega blaga so zgradili
skladišča, garažne hiše, silose, nadstrešnice,
hladilnice, cisterne, hleve … Ko se je naša ekskurzija
končala, smo se z avtobusom odpeljali nazaj v šolo.
Zapisala: Mia Baumkircher

Še več zanimivega branja vas čaka na šolski spletni strani in v junijski številki glasila ŠOLSKI VALOVI.
Prijetno branje vam želimo učenci in učitelji ter mentorica novinarskega krožka Mateja Tomažič Jakac.

Glas krajanov / La voce dei cittadini
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Hrvatini: vas v zelenju,
ali dolgočasno
spalno naselje?

Če želimo ohraniti naš hrib, kot ga poznamo, in kot eno
najlepših in najatraktivnejših življenjskih okolij na slovenski obali, si moramo prizadevati, da omejimo rast novih
hiš in nadaljnjo širitev razpršene gradnje. Vsi skupaj
moramo odpreti oči in ozavestiti ta problem ter potem
začeti terjati odgovore in rešitve od odgovornih.
Tekst: Tim Mavrič

Pred

časom je prebivalce Miljskega hriba
vznemirila zgodba družine Srebrnič. Družina iz Barižonov, ki že dlje časa tudi vodi uspešno turistično kmetijo, je imela dolga leta v najemu kmetijsko parcelo
v bližini svojega doma, ki pa jo je pravi lastnik – občina,
prodal na dražbi in to kupcu – nepremičninskemu skladu,
ki jo bo najbrž kmalu tudi pozidal. Srebrničevi so seveda
glasno protestirali, sam pa ob tem dogodku želim nekaj
povedati o širši sliki glede pozidave kmetijskih zemljišč v
naši krajevni skupnosti in tudi širše.
Sem študent zgodovine in umetnostne zgodovine s posebno strastjo do arhitekture in urbanizma in so mi tovrstne
teme še posebej blizu. V slovenski urbanistični stroki
obstaja široko strinjanje, da je osrednji problem slovenske rabe prostora razpršena gradnja. To pomeni gradnjo
posameznih novih hiš na razpršenih kmetijskih parcelah s
čimer nastajajo razpotegnjena razpršena naselja, namesto
da bi gradili hiše v strjenih in urejenih naseljih. Razpršena gradnja se je razširila od 60-ih let naprej, ko socialistične oblasti zaradi velike rasti prebivalstva niso uspele
dovolj hitro zgradit dovolj stanovanj v mestih in so tako
dovolile gradnjo hiš v lastni režiji skoraj vsepovsod. Od
osamosvojitve dalje pa se ta pojav še bolj širi, čeprav se je
rast prebivalstva že povsem umirila. Razpršena gradnja je
prinesla cel kup problemov. Zaradi razpršeno postavljenih
stavb sta precej dražja gradnja in vzdrževanje osnovne
infrastrukture – vodovodov, kanalizacij, cest (daljše trase
cevi in kablov). Zaradi razpršene gradnje se prebivalci
odločijo za uporabo avtomobilov, saj živijo daleč od avtobusnih postaj. Istočasno pa je avtobusni prevoz zaradi
tega težje organizirati, saj z avtobusom ni mogoče doseči
vseh območij naselja enakovredno. Tako se povečuje število avtomobilov med prebivalstvom, kar pomeni tudi več
prometa, več hrupa, več izpustov CO2, več potrebnega
prostora za parkiranje in nenazadnje precej večje obremenitve za družinske proračune. Poleg tega taka gradnja
tudi uničuje tradicionalen izgled istrske tradicionalne krajine, ki jo imamo vsi radi. Kljub temu se pa ne zavedamo,
da jo z nekritičnim grajenjem hiš vsepovprek, tudi uničujemo in kazimo. Pogled na lepe zelene njive, zidove, terase, drevesa in grmovje je zagotovo lepše, če ni vmes še hiš
raznih oblik in barv. Razpršena gradnja velikokrat uniči
najbolj kvalitetno kmetijsko zemljo, ki bi jo lahko uporabili za pridelavo domače hrane. Hrvatini so precej klasičen
primer razpršene gradnje, saj namesto strjenih vaških jeder imamo hiše razpršene po celotnem slemenu Miljskega
hriba. Nekoč – v časih ko ni bilo druge izbire, zaradi velike
rasti prebivalstva – je bilo to nujno potrebno. Danes pa se
lahko temu izognemo in skušamo delati na tem, da trend
razpršene gradnje umirimo ali celo obrnemo. Menim, da
bi si za to morali prizadevati vsi krajani, saj gre nenazadnje
za identiteto našega hriba. Želimo ohraniti Hrvatine kot
istrsko vas sredi značilne istrske krajine? Med zeleno naravo, ki jo sestavljajo njive, gozdovi, vinogradi in sadovnjaki? Ali si mogoče želimo živeti v takih Hrvatinih, kjer bo
vse pozidano s hišami in bo od pristne narave in krajine
ostalo bolj malo?

Ostanke ulic gručastih zaselkov lahko zasledimo še
v Božičih. S tem pismom krajana želimo vzpodbuditi razmišljanje o bodočnosti naše skupnosti, kaj
zapuščamo otrokom, kako si predstavljamo prihodnost … (foto: F. Malečkar)
V uredništvu glasila bomo veseli vaših mnenj,
predlogov.
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Kaštelir nad Elerji

rvatini so v zadnjih desetletjih dobili precej sodobno podobo, ob tem pa se velikokrat ne zavedamo, da v našem
kraju in na splošno v Miljskih hribih imamo še številne dragocene ostanke preteklosti in celo iz časa prazgodovine.

Radi

bi vam predstavili enega
izmed teh: Kaštelir nad
Elerji. Preden opišemo sam kaštelir,
pa je nujno prej povedati nekaj besed
o kaštelirski kulturi na splošno. Kaštelirska kultura je skupno ime za ljudstva, ki so živela na Krasu in v Istri v
obdobju srednje bronaste dobe, torej
med letoma 1600 in 1000 pr. n. š. Ker
so ta ljudstva živela v času pred zapisano besedo, ki je prišla na naše območje šele v 1. stoletju pr.n.š., o njih
vemo zelo malo, torej le tisto kar lahko sklepamo na podlagi arheoloških
najdb. Najbolj osnovna značilnost
teh ljudstev je bila ta, da so svoja
naselja postavljala na vrhovih gričev
in jih obdajala z debelimi kamnitimi obzidji. Taka naselja imenujemo
»gradišča« oz. v domačem istrskem
narečju »kaštelirji«. Teh je bilo na
našem ozemlju ogromno, skoraj na
vsakem hribu lahko zasledimo njihove ostanke. Razširjeni so na severu
vse do Vipavske doline, na vzhodu pa
do Brkinov. Med najbolj znanimi na
krasu sta kaštelirja Slivno in Repentabor nad Trstom, pri Komnu imamo
ohranjeno gradišče v Volčjem Gradu,
v Istri pa je bil pred kratkim odkrit
veliki kaštelir nad Kortami. Italjanski arheolog Carlo Marchesetti, ki je
kaštelirje raziskoval med obema vojnama, jih je na našem ozemlju naštel
prek 400. Ponekod so arheologi našli tudi kamnite temelje hiš, ki so bile
znotraj kaštelirjev (same hiše so po
vsej verjetnosti bile lesene), drugod
pa tudi grobove prebivalcev kaštelir-

jev. Predstavniki kaštelirske kulture
so večinoma pokopavali svoje mrtve
v posamezne zemeljske gomile (delno
so obdali njihova trupla tudi s kamnitimi škrlami). Kaštelirska kultura se
tako povsem razlikuje od kulture, ki je
istočasno živela na območju celinske
Slovenije, kjer so večinoma poznali
naselja v ravninah in ob rekah, kjer so
bila ta obdana z lesenimi ogradami.
Kaštelir (it. Monte Castellier) je ime
vrha visokega 244 m. n. v., ki se nahaja
med Elerji in Korošci (it. S. Barbara)
v Italiji. Točno po njem poteka državna meja med Slovenijo in Italijo. Kot
že samo ime hriba pove, je tu nekoč
stal bronasto dobni kaštelir. To je en
izmed pomembnejših kaštelirjev v
Slovenski Istri, predvsem zato, ker je
bil med prvimi raziskanimi. Raziskave
se tu omenjajo prvič v letu 1870 v
časopisu »La Provincia«, leta 1889 pa
je tu sondažne izkope izvajal tržaški
arheolog nemškega rodu Ludwig Karl
Moser. Med obema vojnama je tukaj
izkopaval Carlo Marchesetti, vendar
o njegovih najdbah nimamo informacij. Kasneje v povojnem obdobju
pa so se izvajale raziskave predvsem
na italijanski strani kaštelirja. Tu je
v letu 1976 izkopavanja vodil arheolog Antonio Radmilli, od leta 1985
naprej pa je več let sistematične raziskave izvajalo tržaško nadzorništvo
za spomeniško varstvo, in ravno na
podlagi poročil teh izkopavanj imamo
največ informacij o razvoju naselbine.
Trenutno se na italijanski strani ureja

območje v arheološki park, medtem
ko slovenska stran kaštelirja ostaja v
glavnem neraziskana in zaraščena z
gozdom.
Raziskave so razkrile, da ni bil kaštelir
poseljen le v bronasti dobi, ampak se je
naselitev na njem obdržala skozi celo
železno dobo in skozi celoten čas rimskega imperija. V pozni antiki je z vdori
različnih ljudstev in z umikom rimske
države ostala naselbina zapuščena in
tako je tudi počasi propadla. V bronasti dobi je bilo naselje majhno in
obdano z močnim enojnim obzidjem,
ki je bilo široko 2,5m in visoko 2m.
Znotraj tega obzidja so stale iz lesa in
drugih naravnih materialov izdelane
hiške, v obzidju pa so bila velika vrata,
katerih ostanki so ravno tako bili najdeni med izkopavanji. Naselje naj bi
imelo podobno strukturo kot sočasna naselja v prazgodovinski Grčiji in
drugod v Sredozemlju. V železni dobi
se je število prebivalstva povečalo in
naselje se je razširilo s še enim širšim
obzidnim pasom, to obzidje pa ni bilo
tako močno kot starejše bronastodobno. Iz tega časa so našli številne temelje lesenih hiš in tudi veliko ostankov
keramike – črepinj posod in ostankov
glinene peči za njihovo izdelovanje.
Še ena pogosta najdba so bile kosti
domačih živali (ovce, govedo) in morskih sadežev (školjke), kar označuje,
da so se prebivalci kaštelirja preživljali
predvsem z živinorejo in ribolovom v
morju. Kovinskih najdb iz teh obdobij
je zelo malo, je pa zanimivo, da so na
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območju nekoliko nižje pod kaštelirjem našli pokopališče
iz železne dobe, ki je najbrž pripadalo prebivalcem kaštelirja. V njem so našli 34 žganih grobov (v železni dobi so
pogosteje trupla umrlih zažigali na grmadah), kjer so bili
žgani ostanki položeni v kompozicije kamnitih plošč ali v
lončene posode. V grobovih so našli tudi številne kovinske
predmete (sponke, uhane, pasne spone, gumbe ...).
Naselbina je ostala naseljena tudi v času po prihodu Rimljanov, saj so ti utrjen kaštelir izkoristili kot pomembno nadzorno točko nad škofijskim prelazom, ki je v tistih časih
predstavljal osrednjo prometno povezavo med Italijo in
Istro. Na slovenski strani kaštelirja so v predvojnem času
našli ostanke rimske ville rustice (velike rimske kmetije),
na severni strani pa je ob naselju stalo veliko tlakovano
območje trapezaste oblike, ki je mogoče služilo verskim
obredom. Najdenih je bilo več kosov kamna z latinskimi
napisi in tudi ostanek tegule (opečnatega zidaka) z žigom
proizvajalca. Prebivalci so ostali v naselju vse do 4. stoletja
našega štetja, za tem pa je kaštelir propadel in zarasel ga je
gozd. Posebej zanimiva najdba iz rimskega obdobja so kosi
kamnite plošče, kjer je bilo na eni strani prikazano žrtvovanje bika, na drugi strani pa obred, kjer sodeluje svečenik
s krokarjevo glavo. Šlo naj bi za ostanek Mitreja, svetišča
boga sonca z imenom Mitra, ki so ga predvsem v obdobju
poznega cesarstva precej častili rimski vojaki in kar mogoče

Nova poslovodkinja v
Mercatorju

E

n lep pozdrav. Naj se najprej predstavim, sem Tina
Golja iz Dekanov. Poleg službe končujem še pomorsko šolo. V prostem času rada hodim v naravo ter se
ukvarjam z gasilstvom. V Mercatorju sem tri leta, kjer
sem napredovala do položaja poslovodje. Domačini ste
me lepo sprejeli in tega res nisem pričakovala. To se mi
zdi zelo pomembno. Počasi spoznavam krajane ter se
navajam na novo delovno okolje. Upam, da mi na začetku oprostite kakšen »kiks« v trgovini. V prihodnje pa
se bomo potrudili izboljšati kvaliteto dela in uvesti boljšo in večjo ponudbo izdelkov. Čim bolj se bomo tudi
trudili za dober odnos do naših strank. No, se vidimo v
Mercatorju.

V miljskem arheološkem
muzeju je razstavljena
verjetno najpomembnejša arheološka izkopanina na Miljskem polotoku,
dvostranski relief z upodobitvami Mitrovega
kulta, ki je bil na osi. Najbližja podobna najdba je
v Bosni.
(foto: Franc Malečkar)

nakazuje na to, da je postal v tem obdobju kaštelir dejansko
vojaška postojanka. Še posebej pomemben je lik krokarja,
saj se na Mitreju ta žival ne pojavi nikjer drugje v Italiji in
predstavlja pravo posebnost. Na podlagi vseh najdb torej
lahko rečemo, da je Miljski hrib že v prazgodovinskih časih
imel pomembno naselitveno vlogo in v rimskih časih tudi
vojaško vlogo.
Tekst: Tim Mavrič

Zima na hribu
L

etošnjo zimo si bomo zapomnili po burji, ki je sredi januarja presegla 145 km/uro, kar se je odrazilo
v naši skupnosti z razmetanimi smetnjaki, polomljenimi drevesi … Podobno nevšečen je bil tudi neočiščeni led s pločnikov slemenske ceste. Lepša plati zime
na našem hribu pa je bila romantika kapnikov v premančanskem Šuštarjevem kamnolomu.
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Predtekmovalni koncert
Pihalnega orkestra Koper
K

er godbenike Pihalnega orkestra Koper Krajevna skupnost Hrvatini vedno znova prijetno sprejme, z veseljem izpeljemo kakšen koncert v njihovem kulturnem domu. Tako smo tudi v nedeljo, 2. aprila, stopili na njihov oder in še zadnjič pred tekmovanjem nastopili za publiko. Najprej smo zaigrali tekmovalni skladbi, nato pa še nekaj lahkotnejših, ki so bile publiki gotovo bolj pri srcu, nekateri pa so ob kakšni morda
tudi prepevali. Godbeniki smo večino pozornosti
namenili tekmovalnemu delu programa, saj je bila
to za nas nekakšna generalka. V nedeljo 9. aprila se
namreč odpravljamo na mednarodno tekmovanje
pihalnih orkestrov pri Gardskem jezeru. Nazadnje
smo godbeniki Kopra tekmovali v Angliji, kjer smo
z nekdanjim dirigentom Nejcem Sukljanom osvojili 3. mesto in prejeli nekaj posebnih nagrad. Letos
se prvič udeležujemo tekmovanja z novim dirigentom, Hrvatinčanom Borutom Vatovcem. Čakata
nas še dve vaji, nato pa odhod v Italijo. Dali bomo
vse od sebe, a ne glede na izid nam tekmovanje
predstavlja bogato izkušnjo.
Tekst: Taja Pajmon Rak
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Kronist naše skupnosti: Miha Crnič

D

omnevam, da ni krajana, ki ni opazil na prireditvah visokega možakarja srednjih let, ki se je »skrival«
za fotoaparatom in, da ni bralca Primorskih novic, ki ni opazil ob vesteh iz Miljskega polotoka na
koncu v oklepaju CM. To je naš sokrajan Miha Crnič iz Kolombana.

N

a spletni strani: http://slovensko-morje.net/ lahko
preberemo: V 70-ih letih je aktivno deloval v Zvezi
mladine Slovenije, kjer je skrbel za informiranje javnosti.
Že v tistih letih je pisal za časopis TV 15, Primorske novice in kasneje, ko se je zaposlil na Tomosovem inštitutu, še
za delavski časopis TOMOS Koper. To so bila leta klasične
fotografije, ko je bilo na razvito fotografijo potrebno čakati
tudi teden dni. Na srečo takrat časopisi niso bili dnevniki.
V državni upravi, kjer je delal kasneje, ni bilo veliko časa
za pisano besedo in fotografijo. Kljub temu mu novinarska
žilica ni dala miru, tako da je leta 2000 ustanovil spletni portal slovensko-morje.net, kjer je aktivno spremljal
dogajanja na morju in turizmu. Takrat je ponovno začel
fotografirati in pisati za Slovenske novice, Primorske novice, Delo in navtične revije v Sloveniji in tujini, da različnih
spletnih strani niti ne omenjamo. S fotografijo je prisoten v
različnih lokalnih časopisih v koprski občini. S svojim tretjim očesom spremlja različna društva, glasbene skupine in
dogajanja v celotni Istri, saj je mnenja, da različni dogodki
ne smejo iti v pozabo.Novičarski portal slovensko-morje.
net je zaradi objektivnih razlogov v letu 2016 prenehal delovati. Sedaj služi le kot povezava na foto albume različnih
dogodkov širom Slovenije.
Miha nam lahko poveš o sebi, družini, tvojem delu …
Pred pol stoletja sva prišla z mamo z Gorenjske, da bi se
pridružila očetu, ki je bil zadolžen za gradnjo obmejnihstražnic. Sem poročen, imam dve hčerki in štiri vnuke. Sem
član ARRL in ZRS - svetovnega in slovenskega združenja
radioamaterjev; FIJET - Svetovnega združenja turističnih
novinarjev in piscev; IPA - mednarodnega policijskega
združenja; združenja SEVER in Rdečega križa, Zveze slovenskih častnikov,sem član domačega turističnega društvu
in KUD Pod borom iz Ankarana, ki ga vodi Hrvatinčanka.
Mihova delovna soba je polna pokalov in medalj z radioamaterskih tekmovanj, na steni visi nagrada Turistični
nagelj, priznanje KS Hrvatini, visoka odlikovanja radioamaterjev Italije in občin Abano Terme ter Crikvenica za
nesebično zbiranje na tone oblačil, hrane, igrač..za begunce
v začetku 90. let prejšnjega stoletja, za kar so ga nagradile
tudi organizacije Rdečega križa Slovenije, Hrvaške in Italije, priznanje Ministrstva za notranje zadeve za hrabro dejanje, ko je rešil iz morja utapljajočega se voznika avtomobila, idr.
Med prvim obiskom pri tebi me je presenetil zgledno
urejen arhiv glasil in člankov o naši skupnosti. Imaš

Miha v delovnem kabinetu, obdan z računalniki, radio zvezami pa tudi stenami pokritimi s številnimi priznanji …
približen podatek, koliko je tega, koliko je od tega izšlo
izpod »tvoje tipkovnice«?
Od leta 1973 se je nabralo na tisoče objav v vseh slovenskih
časopisih in revijah, še posebej tistih specializiranih o turizmu in vrhunskem jadranju. Na portalu slovensko-morje.net sem spremljal dogodke na Miljskem polotoku in
ekološko problematiko, izpostavil bi uplinjevalnike v
Tržaškem zalivu …
Ker bo kmalu pol stoletja, ko si kronist in lahko rečemo
najboljši poznavalec dogajanja ne samo na območju KS
Hrvatini, kakšno je tvoje mnenje o razvoju, spremembah
v tem času?
Premalo je narejenega, naj omenim samo slemensko cesto, ki je še po desetletjih obljubljanj nimamo. Počasi se
spreminja na bolje; zavedam se, da se ni mogoče vsega
narediti naenkrat.
Kako vidiš dogajanje v prihodnjih letih, kaj bi se moralo
spremeniti, da bi se Miljski hribi hitreje razvijali?
Pogrešam povezanost med društvi in samimi krajani; skupaj bi lahko veliko naredili.
Hvala za razgovor in obilo zdravja tebi in tvojim in
uživanja z vnučki, v upanju, da ti ne zmanjka energije
slediti in zapisovati dogodke iz naše skupnosti.
Zapisal in fotografiral: Franc Malečkar
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Laboratorio sui diritti e doveri dei bambini
ferito. Infatti non tutti i bambini sanno, e spesso neppure
molti adulti, che a ogni diritto corrisponde un dovere, e che
è proprio il dovere a garantire il rispetto dei nostri diritti.

L'amicizia vien creando

I

n occasione della Giornata internazionale dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza che si celebra il 20
novembre in tutto il mondo, sono stati organizzati
presso la Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il
Vecchio Capodistria, Sezione periferica di Crevatini, in
collaborazione con la Comunità degli Italiani di Crevatini,
due laboratori per gli alunni dalla I alla V classe, dedicati
ai diritti e ai doveri dei bambini.

L'avvicinarsi delle festività natalizie preannuncia un
periodo in cui potersi ritrovare per parlare, scambiarsi
idee e produrre assieme piccole cose che creano negli
interni quell'atmosfera calda e magica che piace a grandi
e piccoli. Il 30 novembre 2016, la SE Aleš Bebler – Primož
e la SE Pier Paolo Vergerio il Vecchio hanno organizzato
un momento di incontro per gli alunni delle classi dalla I
alla V. Il laboratorio creativo ha proposto diverse attività
per sviluppare la manualità e la creatività non chè una
collaborazione reciproca tra i partecipanti. Negli spazi
della SE Aleš Bebler – Primož, suddivisi per classi, abbiamo
sperimentato e condiviso il piacere di creare decorazioni
personali e originali con le quali saranno addobbate le
nostre due scuole. Ringraziamo gli alunni e le maestre per
la calorosa accoglienza!

I laboratori, tenuti da Liviana Poropat, hanno offerto agli
alunni momenti di riflessione sui valori importanti e uno
spunto per capire che un diritto violato è un sentimento Testi e foto: Mateja Janc

Ste pozabili na pomemben dogodek?
pokličite in pomagali vam bomo!

+386 (0) 41 671 534

Negozio di fiori - Florist’s shop
GEAFLOR d.o.o.
Istrska cesta 49
6000 Koper
gsm: +386 (0) 41 671 534
tel.: +386 (0) 5 639 75 33
info@cvetlicarnagea.si
www.cvetlicarnagea.si
www.dostavacvetja.net
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Opravičilo g. Neviju Kavrečiču

D

ne 22. 3. 2017 smo prejeli vaš »Predlog za objavo
popravka v nagovoru predsednice KS v glasilu Glas
Hrvatinov št. 2 - december 2016«, kjer je govora o prodaji
starega zadružnega doma v Hrvatinih. Takrat sem se sklicevala na podatke medija Žurnal, ki pa so bili napačni.
Kot predsednica in podpisnica nagovora se čutim
dolžna dati naslednje pojasnilo: V mojem nagovoru je
res naveden napačen znesek 270.000 € (pravilen znesek je
27.000.000,00 SIT oziroma 112.669,00€), in da do podpisa
pogodbe res ni prišlo, kljub temu, da je bil kupec izbran,
kar je razvidno iz Zapisnika odpiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika.

Od lanske pomladi so nas zapustili naši krajani:
26.5.2016
SARAŽIN SILVA
29.6.2016
SREBOT KAROLINA
26.7.2016
ČAKARUN SNEŽANA
27.7.2016
IVELJA AMBROZ
6.8.2016
PAHOR PERINA
26.8.2016
KORUZA HENRIK
5.9.2016
CREVATIN FERDINAND
10.9.2016
GORUP ANICA
12.10.2016
KEŠ ANTON
15.10.2016
NEDOH PAVEL
14. 11. 2016
BIRSA ZDRAVKO
18. 12. 2016
PRELEC IVAN

G. Kavrečič, za navedene netočne informacije v decembrskem glasilu se vam opravičujem. Morda bi bilo prav,
da bi takrat dopis z enako vsebino (predvsem glede vaše
ocene o več znakih kaznivih dejanj obrekovanja, žaljive
obdolžitve in očitanja z namenom zaničevanja), prejeli
tudi mediji in še kdo. Imate pa prav, zadeva je stara, a
nesporno vpliva na slabo finančno situacijo KS. Zavedam
se, da se lahko tudi meni oz. tej sestavi sveta zgodi kakšna
civilna iniciativa. Upam le, da bom takrat zmogla krajanom predstaviti dejstva in razlago, zakaj smo, kaj storili
tako in ne drugače. To sem jim dolžna.
S spoštovanjem,
Irena Muženič Balentić
Vir:
www.zurnal24.si/zaradi-nje-v-izvrsbo-clanek-106304

STOJANOVIĆ VJEKOSLAVA
SAMSA DANILO
MARKELJ JOŽEF
POLES JOŽE
CVAR NEDA
TOMIČ LJUBA
BATELIČ IZIDOR
PUPIS TILKA
ŠORI FRANC

2. 1. 2017
9. 1. 2017
17. 1. 2017
20. 1. 2017
23. 2. 2017
23. 2. 2017
24. 2. 2017
26. 2. 2017
2. 3. 2017

Obdržali jih bomo v lepem
spominu, želimo jim miren
počitek. Svojcem izrekamo
iskreno sožalje.

Nudimo vse vrste frizerskih storitev po ugodnih cenah.
Pridite in se prepričajte!
Delovni čas:
ponedeljek in torek od 8.00 - 14.00
sreda, četrtek in petek od 13.00 - 19.00
sobota 8.00 - 14.00
nedelje in prazniki zaprto
telefon 031326506 (Sonja Vaupotič)

- 30 %

Vse stranke s tem kupončkom
prejmejo 30% popust v
frizerskem salonu!
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Napovednik dogodkov

O

rganizacija dogodkov od organizatorja zahteva veliko truda in ne malo krat tudi kakšno neprespano noč. Največja
nagrada organizatorju je dobro obiskan dogodek. Da ne bodo dogodki, ki jih organizirajo društva v naši KS neopaženo
šli mimo nas in bili sami sebi namen, vas vabimo, da se jih tudi vi udeležite v čim večjem številu. Le na ta način se bomo
česa novega naučili, se med seboj spoznali, stkali morda nove prijateljske vezi in le na ta način bo naš prelepi kraj ponovno
zaživel v prijetnih druženjih krajanov.

APRIL:

15.04.2017 ob 09.00: Predstavitev temeljnih postopkov
oživljanja (TPO) in uporaba defibrilatorjaza vse krajane
v gasilskem domu (PGD Hrvatini),
22.04.2017 ob 10.00: »Očistimo naš kraj« čistilna
akcija ob dnevu zemlje (KS Hrvatini in društva KS),
dobimo se pred Kulturnim domom Hrvatini v Božičih
in zaključimo ob približno 14.30 s pogostitvijo pred
gasilskim domom v Hrvatinih,
22.04.2017 ob 10.30: Spretnostna vožnja Tomosovih
motorjev TOMOS 2017, v okviru srečanja Adria Classic
pred gasilskim domom,
30.04.2017 ob 20.00: – Kresovanje (KŠD Volt),

Vsak dan do konca aprila se na sedežu KS

Hrvatini in v Osnovni šoli Hrvatini zbirajo sadike
okrasnih dreves in grmovnic, ter semena zelenjave,
cvetlic in dišavnic za zelenjavno sadni ekološki
vrtiček, kjer bodo učenci pridobivali znanja, ki so
bistvenega pomena za človeški obstoj.

MAJ:

13.05.2017 ob 11.00: lutkovna predstava »Pasje življenje«,
Matija Solce, v Kulturnem domu Hrvatini v Božičih,

JUNIJ:

10.06.2017 ob 11.00: lutkovna predstava »Mišje zgodbe«,
lutkovne skupine Bobek, v KD Hrvatini v Božičih,
10.06.2017 ob 10.00: 22. turnir v pandolu za »Gasilsko
plamenico« (PGD Hrvatini),
22. – 24.06.2017: Malo nogometni turnir na igrišču pod
OŠ Hrvatini (KŠD Volt),
- ogled manj znanih točk Trsta (TD Hrvatini),
- Predstavitev dejavnosti lokalnih pridelovalcev vina,
olja, rož in obrtnikov (TD Hrvatini).

JULIJ:

15.07.2017 ob 09.00: Mednarodni balinarski turnir (BK
Hrvatini),
22.07.2017: prireditev »Srečanje kultur« na Bridi
(Italijanska skupnost Hrvatini).

SEPTEMBER:

- Mednarodno druženje folklornih skupin v Kulturnem
domu Hrvatini v Božičih (KŠD Volt),
- organizacija prireditve »Hrvatinska noč« (TD
Hrvatini),

OKTOBER:

07.10.2017 od 09.00 ure: dan odprtih vrat PGD Hrvatini,
21.10.2017: 3. tradicionalni pohod v spomin na Gregorja
Abrama.

POTUJOČA KNJIŽNICA:

16.05.2017 in 30.05.2017 od 14.00 do 15.50:
pred Kulturnim domom Hrvatini v Božičih,
16.05.2017 in 30.05.2017 od 16.00 do 18.00:
pred gasilskim domom v Hrvatinih.
13.06. 2017 od 14.00 do 15:50:
pred Kulturnim domom Hrvatini v Božičih,
13.06.2017 od 16.00 do 18:00:
pred gasilskim domom v Hrvatinih,
05.09.2017 in 19. 09. 2017 od 14.00 do 15.50:
pred Kulturnim domom Hrvatini v Božičih,
05.09.2017 in 19. 09. 2017 od 16.00 do 18.00:
pred gasilskim domom v Hrvatinih.
03.10.2017 in 17.10.2017 od 14.00 do 15.50:
pred Kulturnim domom Hrvatini v Božičih,
03.10.2017 in 17.10.2017 od 16.00 do 18.00:
pred gasilskim domom v Hrvatinih,
14.11.2017 in 28.11.2017 od 14.00 do 15.50:
pred Kulturnim domom Hrvatini v Božičih
14.11.2017 in 28.11.2017 od 16.00 do 18.00:
pred gasilskim domom v Hrvatinih.
12.12.2017 od 14.00 do 15.50:
pred Kulturnim domom Hrvatini v Božičih,
12.12.2017 od 16.00 do 18.00:
pred gasilskim domom v Hrvatinih.
Vsak dan od 08.00 do 08.30 ure, od ponedeljka
do sobote, razen ob praznikih, poteka na
dvorišču gasilskega doma telovadba za oba spola
in vse starosti, pod okriljem Šole zdravja.

V kolikor bi se datumi ali ure prireditev
spremenili, boste o tem pravočasno obveščeni,
prav tako boste pravočasno obveščeni o
natančnejših datumih prireditev iz napovednika,
ki trenutno še niso znani.
Napovednik sestavila: Leonida Kramar

POMEMBNE
GASILCI: 112

TELEFONSKE

ŠTEVILKE:

POLICIJA: 113
Rajonski policist Srečko Cigula 031 606 727
IZGUBLJENE – NAJDENE ŽIVALI:
080 8849
Občinski inšpektorat:
051 631 497
ODVOZ NEPRAVILNO PARKIRANIH VOZIL:
Dežurni občinski redar
041 627 286
KRAJEVNA SKUPNOST HRVATINI
Uradne ure:
Ponedeljek: 08.00 do 11.00
Sreda: 08.00 do 11.00 in od 14.00 do 17.00
Petek: 08.00 do 11.00
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STUDIO PATRICIJA

Regentova 2b, 6280 Ankaran, tel. 041-565-672

AKCIJA V MESECU APRILU
- FEN FRIZURA - 10 EUR

__________________________________________

GLAS HRVATINOV – LA VOCE DI CREVATINI
Izdaja:
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: DTP STUDIO, Damijan Čeh s.p, Sežana; Grafično oblikovanje in prelom: Patrik Holz;
Glavni urednik: Franc Malečkar s pomočjo odbora: Nicoletta Casagrande, Leonida Kramar, Rozana Gomboc,
Mirjana Topić, Daniel Bubnič, Miha Crnič in Tim Mavrič; jezikovni pregled slovenskih tekstov: Patrik Holz;
fotografija na naslovnici: Miha Crnič.
Članke za naslednjo številko oddajte do sredine novembra na naslov izdajatelja. Prispevki naj bodo kratki in jedrnati
(ena tipkana stran, pisava Times New Roman, velikost pisave 12 pt), podpisani in z navedbo avtorja fotografij.

Glasilo izhaja dvakrat letno. Glasilo prejmejo krajanke in krajani brezplačno.

