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Spoštovane krajanke in krajani.
  
V decembru sva bila s podpredsednikom Davidom  
Šukljanom povabljena  na MOK, da predstaviva  
razvojni plan za našo krajevno skupnost za 2018 
- 2019 katerega financira občina. Z veseljem  
predstavljam pomembnejše projekte, ki so  
umeščeni v plan dela MOK:
1. Sofinanciranje  izgradnje GD Hrvatini, ki ga  
izvaja PDG Hrvatini, vrednost cca 30.000 €;
2. Obnova slemenske ceste smer Kolomban s  
pripadajočim pločnikom in kolesarko potjo;
3. Rekonstrukcija vozišča mimo GD, ureditev 
pločnika, odvodnjavanje in javna razsvetljava;
4.   Ureditev dostopnih poti v zaselkih;
5. Izgradnja manjkajočega kanalizacijskega  

omrežja Fajti, Brageti, Hrvatini (izgradnja 
2020/2021). Vrednost naložbe 700.000 €;
6. Izgradnja manjkajočega kanalizacijskega  
omrežja Kolomban (izgradnja 2020/2021).  
Vrednost naložbe 1.650.000 €; 
7. Izgradnja manjkajočega kanalizacijskega  
omrežja Kolomban proti Cereju, Božiči (izgradnja 
2020/2021). Vrednost naložbe 750.000 €.
 
Stanje na računu Krajevne skupnosti Hrvatini: 

Predsednica KS Hrvatini 
Irena Muženič Balentić
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17. 11. 2017        86.711,12 € 
16. 04. 2018        89.338,30 €

13.12.2017 ob 18.00 uri je bil drugi Zbor Krajanov 
KS Hrvatini v letu 2017. Pričetek zbora je bil ob 18. 
uri s sledečim dnevnim redom; imenovanje organov 
zbora krajanov; predstavitev projekta kanalizacijskega  
sistema na območju Fajti, Brageti in Hrvatini ob  
italijanski šoli, v aglomeracij Hrvatini in naseljem 
pod Kolombanom proti Cereju in Božičem ter proti  
Premančanu; predlog ureditve parkirnega prostora  
poleg otroškega igrišča v borovem gozdičku za  
potrebe krajanov v centru Hrvatinov; predstavitev 
programa brezplačnega psihosocialnega svetovanja za 
socialno ogrožene občane MOK ter pobude in mnenja  
krajanov. Povabljeni gostje so bili župan MOK g.  
Boris Popovič, predstavnik JP Marjetica d.o.o. Goran  
Štrancar ter projektant Iztok Kleibencetl iz podjetja 
Isan12.

Pri drugi točki dnevnega reda je g. Štrancar s pomočjo 
g. Kleibencetla predstavil projekt kanalizacijskega  
sistema na območju KS Hrvatini. Krajanom sta  
poskušala čim bolj nazorno predstaviti načrte s  
pomočjo projektorja. Velika večina krajanov je  
podala pripombo na slabo in nerazumljivo  
predstavitev projekta. Namen predstavitve je bil 

seznaniti krajane z dejstvom, da je potrebno pridobiti  
še dodatne služnosti za izdajo vse potrebne  
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
na kar bo MOK pristopila k pripravi prijave na razpis  
evropskih nepovratnih sredstev. Zaradi nejasne  
predstavitve so obljubili, da bodo projekt še enkrat 
predstavili, takrat bolj razumljivo. 

Tretja točka dnevnega reda je bil predlog ureditve 
parkirišča v borovem gozdičku za potrebe krajanov 
v centru Hrvatinov. Krajani so podali mnenje, da se 
bojijo, da bi se na parkirišču zadrževali nepridipravi 
predvsem v nočnem času. Predsednica KS Hrvatini 
ga. Muženič Balentić je predlagala sklic delnega zbora  
krajanov samo za območje centra Hrvatinov, na  
katerega bi povabili tudi zaposlene v centru Hrvatinov,  
da podajo svoje mnenje in predloge.  

Predstavitev programa brezplačnega psihosocialnega  
svetovanja za socialno ogrožene občane MOK je  
odpadel zaradi nepričakovane odsotnosti predavatel-
jice. Zbor krajanov KS Hrvatini se je zaključil ob 21.20.
 
Mirjana Topić

Poročilo zbora krajanov  
(13. 12. 2017)
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Zamenjava azbestnih kritin

Na podlagi Sklepa št. 3. zbora krajanov 
z dne 31. 3. 2017, je bila po gospodinjstvih 

posredovana  anketa za evidentiranje zainte- 
resiranih krajanov za zamenjavo azbestne 
kritine z drugim materialom. Na podlagi prejetih 
anket smo zainteresirane krajane v decembru  
povabili v prostore  gasilskega doma, kjer je  
potekalo predavanje o možnostih zamen- 
jave materiala, ki vsebuje azbest.Predstavniki  
KS so se ob koncu predavanja dogovorili s 
krajani, da bodo pomagali pri iskanju izvajalca, 
ki bi nevarne odpadke odpeljal in obenem 
poiskali krovca, ki bi namestil nove kritine.  
Predaval je g. Davor Kravanja iz EKO SKLADA 
(Slovenski okoljski javni sklad).
Predsednica KS Hrvatini  
Irena Muženič Balentić

Tudi ta december smo obeležili »Krajevni praznik«.  
Program je bil raznovrsten in odličen, saj so bili najmlajši  

nastopajoči otroci vrtca, najstarejši pa že kar v zrelih letih.  
Ob izmenjavi različnih generacij  nas je prepričal program, kjer 
smo se nasmejali ob komediji, sprostili ob petju in veselo zaploskali  
našim plesalcem. Ob koncu nas je po dolgem času razveselil 
mešani pevski zbor ADRIATIC, s katerim je zapela vsa dvorana.  

Predsednica KS Hrvatini Irena Muženič Balentić
Fotografije: Miha Črnic

Praznik Krajevne skupnosti Hrvatini
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Ponovno smo se zbrali, da skupaj odženemo dolgo 
zimo. KS Hrvatini je s pomočjo društva Škicet,  vrtca  

Semedela in OŠ. Dr. Aleš Bebler Primož organizirala  
pustno rajanje.  Vsi željni rajanja smo se dobi-
li na našem »placu« kjer smo v povorki krenili v KD  
Hrvatini. Naša dvorana se je za pust spremenila v barvito  
veliko dnevno sobo, polno balonov in pustnih okraskov. 
Gostili smo čarodeja Tonija, ki  nam je dokazal,  
da je zelena ruta lahko tudi rumene barve. Otroci  
so bili nad čarovniškimi vragolijami navdušeni.  

Ker je zunaj pihala močna burja in je zima kazala svoje 

zobe, smo se med rajanjem okrepili s slastnimi krofi in 
toplimi napitki. 

Po končanem nastopu Čarodeja Tonija je nastopil čas za 
ples. Videli smo, da princeske še vedno najbolje plešejo, 
batmani, kavboji in klovni pa jim pridno sledijo.

Da je pustovanje uspelo, so nam dokazali veseli in razigrani  
otroški obrazi. Vsekakor bomo naslednje leto pustovanje 
ponovili.

Sara Jurjavčič

Pustovanje 2018

KS Hrvatini je podjetju Marjetica izdala naročilnico  
za ureditev mateornih vod, ki bi vsaj za silo omilile  
težave nekaterim krajanom. Celotne težave z  
meteornimi vodami bodo odpravljene šele z izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja.

MOK je v Premančanu naročila saniranje večjih 
poškodb cestišča in čiščenje obcestnih jarkov, da ob 
večjem deževju voda ne bi poplavljala ceste.
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D e j a v n o s t i  d r u š t v a  u p o k o j e n c e v 
H r v a t i n i

Kakor vsako leto, je tudi letos DU Hrvatini izpeljalo tradicionalno martinovanje v KD Božiči. Udeležilo se        
oga je 80 članov, ki so se ob dobri glasbi veselo vrteli in uživali.  

V začetku decembra smo se člani društva odpravili na ogled adventnega sejma v Zagreb. Hrvaška metropola  
sodi med najbolj slikovita mesta v srednji Evropi. Po prihodu smo si ogledali glavne znamenitosti mesta v  
spremstvu lokalne vodičke. Sprehodili smo se po najdaljši zagrebški ulici Ilici do znamenitega trga bana Jelačiča. 
Nato smo nadaljevali ogled Markovega trga in cerkve svetega Marka, simbola Zagreba. Obiskali smo Banske 

dvore, kjer je sedež hrvaške vlade. V predelu 
Kaptol smo si ogledali mestno katedralo, ki je 
prava neogotska lepotica. Po vodenih ogledih  
smo se sprehodili med številnimi stojnicami  
predbožičnega sejma. Številne stojnice so 
ponujale predbožična darila, pecivo, pisane 
okraske in spominke, ki jih izdelujejo  
rokodelci iz Zagreba in okolice. Uživali smo v 
okusnih specialitetah in se ogreli s skodelico  
kuhanega vina ali vroče čokolade. Zadnji 
dve leti je bil Zagreb proglašen za najlepše 
okrašeno mesto v Evropi.
Konec leta so naši poverjeniki obiskali naše 
starostnike in jih obdarili s priložnostnimi 
darili.
DU Hrvatini je letos 8. Marca 2018 v prostorih  
KD Božiči izvedlo že 39. redni občni zbor.  
Prebrana so bila vsa poročila in načrti, ki so 
jih delegati potrdili. Člani so izrazili željo po 
enodnevnih izletih po naši lepi Sloveniji. UO 
društva se bo potrudil in pripravil predloge 
za izlete, s katerimi bodo naši poverjeniki v 
začetku aprila seznanili člane. DU vabi v svoje  
vrste nove člane, četudi še niso upokojeni. 
Sveže ideje in prevzem katere od funkcij v  
organih društva bodo vsekakor dobrodošle. V 
letu 2020 namreč poteče mandat sedanjemu  
predsedniku. Naslednje leto bomo obeleži-
li 40. obletnico obstoja društva. Za ta do-
godek bomo pripravili pester program, zato 
so novi člani še posebej dobrodošli. Pristo-
pno izjavo  dobite pri poverjenikih društva. 
 
Željko Šafhalter

Društva porocajo / Le societa' ci segnalano
_______________________________________________________________________________________

 

URNIK - ORARIO
SREDA - NEDELJA
MERCOLEDI - DOMENICA 11-23

Gostilna “Pri Anni”, Giraldi Anna Maria s.p., Hrvatini 66, 6280 Ankaran

tel.: +386 (0) 64119940, +386 (0) 59041971
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Turistično društvo Hrvatini je v petek, 16. marca  
2018 izvedlo 21. redni občni zbor, ki se je pričel 

ob 18:30 uri v prostorih restavracije "Jasna 2" 
v Božičih. Zbora se je udeležilo 12 članov.  
Prebrana so bila poročila za preteklo leto in načrti  
za tekoče leto. Letošnji občni zbor je bil tudi  
volilni. V ta namen je UO izdelal izjavo o  
kandidaturi, ki v Pravilniku o delu in organizaciji 
TDH, v 26. členu določa število članov upravnega  
odbora. Od 7. članov sta se 2 člana odločila, da 
izstopita, ostalih 5 pa je kandidaturo potrdilo.  
V razpravi se nihče od prisotnih ni odločil, da  
nadomesti 2 izpraznjeni mesti, zato je predsednik 
na pobudo enega od članov predlagal, da se zaradi  
manjšega števila članov društva število članov 
UO zmanjša iz 7 na 5 članov. Predlog so delegati 
soglasno potrdili. Predsednik je zadolžen, da na 

upravni enoti Koper uredi spremembo 26. člena  
Pravilnika.  Ob tej priložnosti TD Hrvatini vabi 
nove, mlajše krajane, da se nam pridružijo in nam 
s seboj prinesejo nove ideje, da bi lahko s skupnimi  
močmi izpolnili začrtane naloge. Predvsem  
vabimo krajanke, ki rade pečejo peciva. Ena 
glavnih aktivnosti društva v okviru MOK je  
namreč udeležba na prireditvah, kjer predstavlja-
mo tradicionalna peciva in ostale dobrote našega 
podeželja.

Članu, ki je na dan izvedbe občnega zbora  
praznoval rojstni dan, smo podarili torto, vsem 
prisotnim ženskam pa cvetlico.  

Željko Šafhalter

Člani Turističnega društva smo se udeležili  
pustne povorke v Kopru. Oblečeni smo bili 

v skupinsko masko „Pajki“. V tej kategoriji smo 
po oceni komisije zasedli prvo mesto. Pustno 
rajanje smo nadaljevali na trgu v Hrvatinih. 
Prejeli smo pohvalo od Zveze kmetic Slovenije. 
Predsednik je pohvalil vse, ki so sodelovali pri 
pripravi mask in pri sami pustni povorki.

Dne 29. 11. 2017 smo izvedli tradicionalne 
otroške delavnice v družabnem prostoru  

ob Poldi baru. Otroci so s pomočjo mamic 
izdelovali novoletne voščilnice ter okraševali 
smrekice. Zbralo se nas je kar lepo število. Peli 
smo času primerne pesmice, postregli smo si s 
čajem in piškoti. 

V družabnem prostoru poleg Poldi bara 
se že nekaj časa izvaja tečaj diatonične  

harmonike. Tečajniki so imeli že prvi samostojni  
nastop v Gračišču. Zainteresirane vabimo, da se 
nam pridružijo.

Iz dela Turističnega društva Hrvatini

Pustna povorka

Prednovoletne 
otroške delavnice

Tečaj diatonične  
harmonike
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3 0  l e t  p e v s k e g a  z b o ra  
M e P Z  A d r i a t i c

Ob gradnji sedanjega kulturnega 
doma se je pojavilo vprašanje,  

kakšne aktivnosti bodo v njem. Vprašal 
sem prijatelja maestra Vladimirja  
Koblerja, dirigenta ljubljanske Opere, 
če nam pri tem lahko pomaga? Obljubil  
je vodenje mešanega pevskega zbora, 
soproga Smilja pa je ob tem dejala, da 
ga bo držala za jezik - in tako je tudi 
bilo.

Prvo vajo smo imeli 6. oktobra 1987, 
prvi nastop pa je bil pod umetniškim 
vodjem V. Koblerja 12.2.1988  v  
osnovni šoli dr. Aleš Bebler - Pri-
mož. Zbor je uspešno vodil 3 leta in 
njegove zasluge so, da imamo vsa leta 
obstoja zbora odlično sodelovanje z 
ljubljansko Opero. Za zasluge v KS 
Hrvatini je bil imenovan za častnega 
krajana. Njemu v spomin prirejamo 
vsako leto oktobra koncert opernih 
solistov. Kasneje so kot zborovodje  
našo zgodbo pomagali graditi še  
Bogdana Barota, Miran Bordon,  
Mirjana Gvozdenac, od leta 2002 pa 
je naš umetniški vodja Mario Petvar. 
Krajši čas so nam kot korepetitorji  
pomagali še: Marisa Maier Spon-
za, Igor Smolnik, Vladimir Korošec, 
Valter lo Nigro ter Tatjana Čeh.

V 30 letih bogatega in odmevnega 
delovanja v Sloveniji in tujini smo 
velikokrat nastopali poleg Milj, Trsta,  
Doline, Gropade, Bazovice, italijanske  
Gorice tudi v Ferrari v okviru  

pobratenja z via Bologna. Bili smo v 
Marcelini pri Rimu, Vicenzi, Bielli,  
Tonari na Sardeniji, kamor smo bili 
povabljeni na revijo ljudskih pesmi, 
kjer smo predstavili slovensko ljudsko  
pesem s poudarkom na Istri. Večkrat 
smo nastopali v San Ginesiu na  
različnih  prireditvah samostojno ali 
s tamkajšnjim zborom Bonagiunta.  
Najodmevnejše je bilo naše prvo  
gostovanje takoj po osamosvojitvi, ko 
smo zastavili trajnejše sodelovanje s 
San Ginesiom, ki je kasneje preraslo 
v uspešno pobratenje s Hrvatini in  
Koprom, žal pa so aktivnosti po  
tamkajšnjem potresu malo zamrle.  
V Avstriji  smo bili gostujoč zbor 
ob 50 letnici slovenskega zbora v   
Celovcu Jakobus Galus ter večkrat v St.  
Nikolaiu.  Ob sprejemu SLO v EU 
smo imeli leta 2004 svečan koncert v 
belgijskem Monsu, ki se ga je udeležil 
tudi naš veleposlanik v Bruslju. V 
sodelovanju s tamkajšnjim zborom 
ter našim Veleposlaništvom smo imeli  
dva odmevna koncerta na Danskem v 
Aarhusu. Gostovali smo še v Barceloni  
- Španija ter Grčiji,  kamor smo bili 
povabljeni s strani našega velepo-
slaništva v Atenah, kjer smo imeli 
koncerta ob slovenskem kulturnem 
prazniku in v Ameriškem šolskem 
centru, kjer smo predstavili Istro v 
pesmi, glasbi in plesu. Gostovali smo 
tudi v Puli pri Slovenskem kulturnem 
društvu Istra. 

Večkrat smo pri nas gostili zbore iz 
 Italije: iz Bielle, Marceline, San  
Ginesia, Tonare iz Sardenije (priredili  
smo jim koncert v koprskem  
gledališču, katerega se je udeležila 
tudi  generalna konzulka iz Kopra in 
zamejstva iz Gropade, Milj, Trsta. Iz 
Belgije sta pri nas večkrat gostovala  
MePZ Les Rolandins iz Monsa ter 
slovenski zbor Slomšek iz Maasmech-
elena. Iz Avstrije smo gostili zbor iz 
St. Nikolaia ter slovenski zbor Jakobus 
Galus iz Celovca. V okviru sodelovanja  
s Slovenci v tujini smo gostili zbor 
Slovenskega kulturnega društva Istra 
iz Pule.

Za zbor je značilno sodelovanje z 
orkestri: trikrat je zbor pel z Orkestrom 
slovenske policije, nekaj krat pa tudi 
z Obalnim komornim orkestrom, 
filharmoničnim orkestrom iz belgi-
jskega Ekerena (koncert v koprski 
stolnici 2005 je posnela TV Koper), 
v Veroni s filharmoničnim orkestrom 
iz Londona ter tamkajšnjim zborom, 
kjer smo izvajali  9. Bethovnovo  
simfonijo. V katedrali v Veroni pa smo 
ob spremljavi njihovega simfoničnega 
orkestra in zbora izvajali Gounodjevo 
mašo za sv. Cecilijo, kar smo ponovili  
v piranski in ankaranski cerkvi.  
Odmeven je bil nastop zbora v Miljah 
na glavnem trgu leta 1990 z orkestrom 
iz Korošcev ter opernimi solisti iz  
Ljubljane in Trsta. V letu Verdija in 
Vagnerja 2013 smo sodelovali na  



Ob 30 letnici MePZ Adriatic je bil 24.3.2018 v  
Kulturnem domu Hrvatini slavnostni koncert, na  
katerem so nastopili: MePZ Adriatic - umetniški vodja 
maestro Mario Petvar; Folklorna skupina Oljka - umetniški  
vodja Ivo Funa in Mladinska vokalna skupina Anakrousis. 
Ob tej priložnosti so bila podeljena posebna priznanja.

Gallusova priznanja so prejeli: Slavica Birsa, Irena Cunja  
in Dario Gregorich (zlato), Slavica Debelak (srebrno),  
Gordana Božič in Dalja Cunja (bronasto). Častno priznanje  
so prejeli: Cvetka Birsa, Branko Bratož, Marija Funa, Robi 
Jerman, Nada Peroša, Edvin Pohlen, Andrej Vilhar in  
Silvana Šavron.

Priznanja za 30 letno sodelovanje v zboru so prejeli: Cvetka  
Birsa, Marija Funa, Edvin Pohlen, Robi Jerman, Silvana 
Šavron in Andrej Vilhar. Za 17 letno umetniško vodenje 
zbora je priznanje prejel Mario Petvar.
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koncertu v dvorani Tripcovich v Trstu 
ter v Portoroškem avditoriju v združe-
nem zboru ob spremljavi miljskega 
orkestra. Na regijskem tekmovanju v 
Postojni smo prejeli bronasto in srebrno  
odličje. Posneli smo tudi zgoščenko.

Vseskozi smo odlično sodelovali z 
Skupnostjo Italijanov v Hrvatinih 
ter našimi zamejci v Italiji, Avstriji 
ter Belgiji. Redno smo sodelovali na 
prireditvah MOK ter KS Hrvatini. V  
30 letih delovanja smo imeli 2640 vaj, 
346 nastopov, od tega smo bili 27 krat 

na posebnih prireditvah. V teh letih se 
je v našem zboru zvrstilo 236 pevcev. 
Trudili smo se, da smo bili ob naših 
nastopih v tujini vseskozi resnični  
ambasadorji MOK in uspevalo nam 
je!

Ob jubileju se iskreno zahvaljujemo 
vsem dosedanjim pevcem, zborovod-
jem in korepetitorjem ter vsem, ki so 
nam finančno pomagali pri delu in 
naših gostovanjih ter gostovanjih dru-
gih zborov pri nas. Zahvaljujem se tudi 
obema našima osnovnima šolama,  

kjer smo in še redno vadimo.

Upam, da bo zbor ohranil dovolj pozi-
tivne energije za nadaljnje delo, saj  
nujno potrebujemo podmladek - 
sveže sile formiranih pevk in pevcev.  
Vljudno vabimo vse krajane, da se 
nam pridružite na rednih vajah ob sre-
dah in petkih ob 19.30 uri v italijanski 
OŠ Pier Paolo Vergherio, saj bomo 
z vašo pomočjo lahko nadaljevali  
bogato zgodovino zbora in razvijali 
kulturo kraja.
                                          Andrej Vilhar

     >> Zagotovili smo prostor za rekreativno igranje namiznega tenisa in šaha.     
            Vadba namiznega tenisa zaenkrat poteka ob sredah od 18. ure dalje.

                                    >> Vabimo vas na začetni in nadaljevalni    
          tečaj igranja harmonike.

 
Vse interesente vabimo, da za dodatne informacije in  

prijave pokličejo na telefonsko številko 031 625 764 
(predsednik TD Željko Šafhalter).

Turistično društvo Hrvatini obvešča 

Svečanosti so se udeležili tudi: podžupan MOK g. Alberto 
Scheriani, županja občine Milje ga. Laura Marzi in svetnica  
ga. Mirna Viola, podžupanja občine Ankaran ga. Barbara  
Švagelj,  predstavnica KS Hrvatini svetnica ga. Sara  
Jurjavčič, vodja območne izpostave JSKD Koper ga. Mateja  
Palčič, predsednica ZKD MOK ga. Darja Krkoč in ga. 
Smilja Černelč Kobler.

Prireditev so omogočili: MOK, JSKD območna izpostava 
Koper, Zveza kulturnih društev MOK, Adriatic Slovenija 
D.D., Intesa Sanpaolo Banka Koper, Krajevna skupnost  
Hrvatini,  Prostovoljno gasilsko društvo Hrvatini, Skupnost  
Italijanov Hrvatini, Vinska klet Černe Ankaran, Vinska 
klet Vojko Dolenc, Vinarstvo in kletarstvo Hrvatin Elerji, 
Cvetličarna Gea in fotograf Miha Crnič.
 
Andrej Vilhar - tajnik Kulturnega društva Hrvatini
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Ivo in Marija Funa sta svojo pot na področju  
ljubiteljske folklore začela leta 1969 v takratnem 

TD Portorož, kasneje VAL-u, kjer sta plesala dobrih 
5 let. Tu sta se spoznala in tudi začela svojo skupno  
življenjsko pot. 

Leta 1973 je bil Ivan soustanovitelj in prvi vaditelj 
Folklorne skupine STU LEDI iz Trsta, hkrati je  
nastopal z Marijo kot soplesalko. Ob 40 letnici  
skupine je kot njen prvi vodja leta 2013 prejel posebno  
priznanje. Ker se je vseskozi zavedal, da je potrebno  
ljubiteljsko kulturo privzgojiti že otrokom in  
mladostnikom, je leta 1979 ustanovil in  vodil otroško 
folklorno skupino na OŠ Hrvatini, s katero je gostoval 
v Ferrari, Anconi in drugod. 

V okviru KD Hrvatini je bila na njuno pobudo leta 
1993 ustanovljena folklorna skupina Oljka. Uspešno  
jo je vodil do leta 2000, ko je skupino spremljal na 
turnejo v Španijo. V času delovanja je folklorna  
skupina nastopila v Avstriji, Grčiji, na različnih  
folklornih  revijah. Žal je moral zaradi bolezni svoje 
delo prekiniti. Ko si je Ivo opomogel, sta z Marijo spet 
zaplesala v Folklorni skupini Val Piran. Sam ples za 
njiju ni bil dovolj, zato je jeseni leta 2012 v Hrvatinih 
ponovno zaživela Folklorna skupina Oljka in pričela  
z delom. Že februarja 2013 je skupina nastopila na 
prireditvi ob kulturnem prazniku, ki jo društva iz 
Milj, Škofij in Hrvatinov izmenično pripravljajo.  
Nastop z Valmarinkami s Škofij je požel bučen aplavz 
in tako Funovima kot tudi plesalcem vlil pogum in 
voljo za nadaljnje delo.

Ivo Funa ni samo vodja in mentor, temveč tudi redni 
plesalec. Zanj sta ljudski ples in pesem strast, sprostitev  
in obujanje starih običajev, ki so nekoč bogatili  
življenje ljudi. Folklori je predan z vsem svojim srcem 
in njegova velika želja je, da bi ljubezen do folklore 

razširil med ljudi ter tako pridobil nove plesalce. 
Spleti, ki jih izbira in jih skupina izvaja, so izključno 
iz domačega okolja slovenske Istre in okolice Trsta. 
Za folklorne nastope sam pripravi koreografijo, uči 
plesalce peti in občasno tudi kaj zaigrati.

Svoje znanje še vedno posreduje v osnovnih šolah: v 
Hrvatinih, v Kopru, v Centru za korekcijo sluha in 
govora v Portorožu. Predstavlja plese, pesmi, glasbila, 
otroške igre …, in otroci vedoželjno srkajo to znanje.

Brez Marije, ki je njegova soplesalka od prvih  
folklornih korakov, ki mu pomaga, zbira, zapisuje, 
natančno vodi evidence, pripravlja materiale, tudi 
Ivotovo delo na področju folklore verjetno ne bi bilo 
tako bogato. Kostumi folklorne skupine so stari že 
več kot 25 let in so še danes po njeni zaslugi odlično  
ohranjeni. Že v začetku je bila sprejeta odločitev, da se 
kostumi ne hranijo pri posameznih plesalcih, temveč 
v skupni garderobi. To odgovornost je sprejela Marija 
Funa in svoje delo opravlja odlično. Pranje, likanje, 
“štirkanje” in obiski pri šiviljah ter krojačih so stalnica,  
odvisna od števila nastopov skupine. In teh je bilo 
samo v zadnjih petih letih 63.

Poleg delovanja na področju folklore sta oba pevca  
MePZ Adriatic od njegove ustanovitve leta 1986. 
Marija še vedno poje in je nepogrešljiva na nastopih, 
Ivo pa se je po bolezni posvetil predvsem folklori.  
Vse našteto že vsa leta opravljata zaradi ljubezni do 
kulture in brez honorarjev ali nagrad.

Njuno delo pomeni resnično velik prispevek k ohran-
janju naše kulturne dediščine in le želimo si lahko, da 
bi med nami bilo več takih ljudi, kot sta Marija in Ivo 
Funa.
 
Sonja Seljan.

 Marija in Ivo Funa – prejemnika zlate 
plakete  ZKD MOK 23.2.2018 
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 »Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan, da  
koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan, da  
rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak!« 

V duhu teh Prešernovih verzov smo se pred osmimi leti 
tri kulturna društva iz sosednjih krajev  Škofije, Milje in 
Hrvatini dogovorila za redno druženje in sodelovanje.  
Takrat smo na Škofijah pripravili prvo  skupno 
prireditev v čast slovenskemu kulturnemu prazniku.

Še vedno smo vztrajni, že osmo leto nas družijo  
slovenska beseda, pesem in prijateljstvo. Pripravljamo 
prireditev, ki vsako leto poteka v enem izmed omenjenih  
krajev. Program oblikujejo vsa tri društva skupaj.

17. februarja je prireditev  pod geslom KULTURA 
ZDRUŽUJE potekala  v Kulturnem domu Hrvatini. 
Uvod v prireditev je bil za mnoge nenavaden. Samuel 
Montalto, mladenič iz Korošcev, je predstavil Bachovo 
skladbo s posebnimi zvokovnimi in vizualnimi učinki. 
Veselilo nas je, da je bilo med nastopajočimi tudi mnogo  
mladih. Nastopili so glasbeniki, pevci, deklamatorji 
in plesalci z obeh strani nekdanje  meje. Odmevala je  
pesem MePZ Adriatic Hrvatini in ŽVS Dekleta s Škofij 
pod vodstvom Maria Petvarja. Predstavil se je trobilni  
kvartet umetniškega oddelka Gimnazije Koper. Z 
deklamacijami Prešernovih verzov o ljubezni so  
nastopili učenci osnovne šole Dr. Aleš Bebler - Primož. 
Ponovno so nas prijetno presenetili tečajniki – učenci  
slovenskega jezika iz Milj. To so odrasli, italijanske 
narodnosti, ki se učijo slovenščine. Pripravili so nam 
zanimivo točko Slovenščina skozi čas. Z recitacijo 
Sin svoje zemlje je  nastopila tudi predstavnica Skup-
nosti Italijanov iz Hrvatinov Maria Pia Casagrande.  
Slavnostna govornica je bila Aleksandra Pobega, 

ravnateljica osnovne šole Hrvatini, ki je poudarila 
pomen kulture, povezovanja in sožitja med različnimi 
narodi in narodnostnimi skupinami. S hudomušnim 
dvogovorom »Diškorši od anbat« sta obiskovalce  
nasmejala učenca naše osnovne šole Ana Zerbo 
Kamenšek in Lenart Šporin. Za konec so zaplesali 
folkloristi KD Oljka iz Hrvatinov.

Prireditve so se udeležili tudi številni gostje:  
predsednica sveta KS Hrvatini Irena Muženič  
Balentić, vodja območne izpostave JSKD Koper  
Mateja Palčič, svetnica miljske občine Mirna Viola in 
predsednik sveta KS Škofije Edmond Gašpar. Slednji  
je tudi izročil priznanje za dolgoletno delo na  
kulturnem področju predsednici Istrskega grmiča 
Vlasti Jerman (podeljeno ob krajevnem prazniku  
Škofije, ki se ga ni mogla udeležiti). Prireditev je na iskriv 
način zaključila povezovalka programa Irena Cunja,  
ki je prisotne povabila, da nazdravijo prijateljstvu  
in se še naprej  prijetno družijo.
 
                                              Vlasta Jerman

Kultura združuje

Folklorna skupina Oljka
Zahvala gre folklorni  

skupini Oljka Hrvatini za 
odličen nastop na tekmovanju 
»Več znanja za več turizma«. 
Tekmovanje je potekalo na 
Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani, v sredo, 31. 1. 2018. 
Nastopali so na odru ter pred 
našo stojnico. Svoj nastop so 
odlično opravili in smo zelo 
veseli, da se tradicija ohranja 
iz roda v rod. V veliko veselje 
nam je bilo sodelovati z njimi. 
Želimo jim veliko uspehov in 
skupnega povezovanja. 
 
Iris Novak, Skupina Oljka
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PGD Hrvatini

23.02.2018 bo v zgodovino PGD Hrvatini vpisan 
kot eden izmed pomembnejših datumov. Na ta dan 
smo prevzeli novo manjše gasilsko vozilo za gašenje  
gozdnih požarov GVGP-1, izdelano na podvozju Ford 
Ranger.

Po vozilo, na Ptujsko goro, k proizvajalcu nadgradnje  
SVIT ZOLAR d.o.o., smo se odpravili v zgodnjih 
jutranjih urah, saj nam vremenska napoved ni bila 
naklonjena. Sneg in burja sta nam oteževala vožnjo  
že od Kozine naprej. Trmasti, nepopustljivi  in  
osredotočeni, kot smo gasilci, smo se kljub slabemu 
vremenu v popoldanskem času z novim vozilom vrnili  
v Hrvatine.  Kljub burji in mrazu so nas navdušeno 
pričakali člani operative in ostali člani društva, ki so 
si z veseljem ogledovali novo pridobitev.

Osnovna oprema vozila je namenjena gašenju gozdnih  
požarov, katero določa Gasilska zveza Slovenije. Za ta 
namen je v vozilu nameščena visokotlačna črpalka, ki 
jo poganja bencinski motor z močjo 13 KM z navijakom  
dolžine 120 m, ki omogoča pretok vode do 100 l/
min pri 50 barih pritiska.  Rezervoar ima kapaciteto 
330 l. V vozilu je prav tako nameščen izpihovalnik,  
naprtnjači in gasilne metle.

Glede na omejeno število vozil, s katerimi razpolagamo  
in vse širšim spektrom intervencij, s katerimi se 
srečujemo v zadnjem obdobju (poplave, tehnične  

intervencije ob viharjih), smo se v društvu odločili, da 
bomo vozilo še dodatno opremili. Nadgradnja vozila 
zajema pohodno streho, na kateri je nameščen zaboj z 
opremo za vrvno tehniko, ki služi za delo na višini in 
v globini. V vozilu se nahajajo motorna žaga, drvarska 
sekira, ter kramp in lopata. Na vozilu sta nameščena 
vlečni vitel za vleko bremen in vlečna kljuka, oboje za 
obremenitve do 3500 kg.
 
V vozilu sta nameščena gasilna aparata na prah in CO2, 
visokotlačni ročnik za gašenje s peno, ter dva izolirna  
dihalna aparata. Oprema je namenjena za gašenje  
dimniških požarov, začetnih požarov v objektih  
ter na vozilih. Poskrbljeno je tudi za oskrbo morebitnih  
ponesrečencev z veliko bolničarsko torbo in  
zajemalnimi nosili s fiksatorjem za glavo.

Novo vozilo pomeni veliko pridobitev za operativno 
pripravljenost našega društva. Zahvaljujemo se Mestni  
občini Koper in Občini Ankaran, ki sta prispevali 
večino sredstev za nakup vozila. Vsekakor se moramo  
zahvaliti tudi vsem vam, krajankam in krajanom, za 
vaše prostovoljne prispevke, ko vas ob novem letu 
obiščemo z dobrimi željami in koledarji. Skupaj tako 
pripomoremo k varnosti v našem kraju in širše.

Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ«   
   Poveljnik Sašo Birsa

Novo vozilo  
Ford Ranger GVGP-1

Spoštovane in spoštovani! 

Šolsko leto se je že dodobra prevesilo v drugo polovico. V tem času smo počeli veliko zanimivega in bili tudi 
nadvse uspešni. Sodelovali smo na tekmovanjih, šolskih prireditvah in prireditvah v kraju ter predstavljali in 
uspešno zastopali našo šolo.  

Na šoli si prizadevamo za prijetno počutje, trajnostni razvoj, zdravo šolo in dobre medčloveške odnose.            
Veselimo se z našimi učenci in rastemo z njimi!                 

  v imenu zaposlenih OŠ dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini 
Aleksandra Pobega, ravnateljica 

Učenke in učenci OŠ dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini krajanom 

 

 

 

 

 

 

 

 

     V HRVATINIH IMAMO PARLAMENTARKO 
Na šoli že vrsto let poteka otroški parlament, na 
katerem se občasno srečujejo predstavniki oddelkov in 
zastopajo interese svojih razredov, dajejo pobude in 
predloge. Letos poteka na temo »ŠOLSTVO IN ŠOLSKI 
SISTEM«.  
Trije predstavniki naše šole – Nejc Kocjančič, Rene 
Dedič Vagaja in Jerica Kocjančič so šolo predstavljali na 
medobčinskem otroškem parlamentu, ki je potekal 13. 
marca v Kopru. 
Med vsemi sodelujočimi šolami iz koprske in ankaranske 
občine je bila naša učenka JERICA KOCJANČIČ izbrana za 
predsednico medobčinskega parlamenta in bo tako 
zastopala interese obalnih osnovnošolcev na 
vseslovenskem otroškem parlamentu 9. aprila v 
Državnem zboru Republike Slovenije. 

Izbrani mladi parlamentarci z vodji delavnic. 
(Foto: arhiv DPM Koper) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponosni smo na izjemni uspeh, ki ga na naši šoli ne 
pomnimo.  

Samozavestni in »jezični« Jerici želimo veliko uspehov 
ne le ob tem, temveč tudi ob vseh novih izzivih, ki jo 
čakajo v življenju. 
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
Sedmošolci so razmišljali o sanjski šoli in o tem, kako bi 
bilo biti ravnatelj ali učitelj: 
 

Če bi bila ravnateljica … 
 

No, kdo ni nikoli hotel poskusiti biti ravnatelj? Vsi 
mislijo, da je to lahka služba, saj hodiš gor in dol po šoli 
in to je to! No, ni prav tako, težje je! Če bi bila 
ravnateljica: 
- bi se pouk začel ob 9.00, ker so učenci takrat najbolj 
motivirani za delo; 
- bi med slovenščino brali več smešnih besedil in manj 
pisali; 
- bi pri matematiki izločila obravnavo geometrije; 
- bi pri malici z jedilnikov izločila vso zelenjavo; 
- bi vsi razredi imeli zadnjo uro na urniku športno vzgojo; 
- bi bila vsak dan okusna in nam všečna kosila, poleti pa 
vsaj enkrat tedensko sladoled; 
- bi zjutraj učiteljem postregla s kavo, ker jo imajo 
odrasli menda radi; 
- bi naredila igralnico za mlajše in družabni prostor za 
starejše učence, kjer bi se po mili volji lahko zadrževali in 
nas čistilka ne bi več preganjala. 

Klara Fiore, 7. c 

Leto 2, številka 1, april 2018, priloga Glasu Hrvatinov LIST IZ ŠOLSKIH KLOPI 

NOVICE IZ ŠOLSKIH KLOPI 

V okviru projekta Zdrava šola sledimo različnim vrednotam. Od decembra do marca so sledile: sreča, delavnost 
in trud, znanje ter skrb za sočloveka. Naj tokrat z vami delimo eno izmed modrih misli meseca marca: 

           »Poskusimo preiti od besed k dejanjem in bodimo sprememba, ki jo hočemo videti v svetu.« 
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Če bi bil učitelj … 
 

Učitelj mora biti strog, duhovit, prijazen … Učitelja 
morajo spoštovati učenci in tudi učitelj mora biti 
spoštljiv do učencev. Če bi bil kdaj učitelj, bi bil prijazen, 
dajal bi dobre ocene in bil včasih strog, saj bi učence rad 
veliko naučil. Ustno bi razlagal snov in se pogovarjal z 
učenci.  
Vem, da nam hočejo vsi učitelji pomagati in nas kaj 
naučiti. Učenci pa moramo poslušati in pisati, da si čim 
več zapomnimo. 

Alex Furlan, 7. c 

Če bi bil ravnatelj … 
 

Če bi bil ravnatelj, bi bila šola zelo zabavna in učenci bi 
radi hodili v šolo. Ukinil bi vsa pravila in uveljavil nova. 
Vsi razredi bi bili okrašeni in pisani. V vseh učilnicah bi 
bila vsaj ena žival. Obravnavali bi bolj zabavne teme. 
Torbe ne bi bile težke, saj bi vsem učencem dal tablične 
računalnike. Vsi razredi bi imeli po pet ur pouka na dan. 
Odmore bi podaljšal na 10 minut, glavnega pa kar na 
celo uro. Izbral bi najboljše učitelje za poučevanje. 
Športna vzgoja bi bila ob lepem vremenu zunaj na 
igrišču, ob deževnih dneh pa v telovadnici. Pri vsakem 
predmetu bi bil en pisni preizkus in dve ustni 
ocenjevanji. Pri ocenjevanju bi si učenci lahko pomagali 
z učbeniki in zvezki. Za dobro oceno bi bili nagrajeni 
(izžrebali bi si nagrado). Na šoli bi bili brez uniform in 
učenci bi si lahko izbrali svojega razrednika ob začetku 
šolskega leta. Šola bi imela svojo kuhinjo. Učenci bi si 
izbirali hrano ali pa bi jo prinesli od doma. Pouk bi se 
začenjal ob 9.30, zaključil pa ob 13.00. Vsak učitelj bi 
imel zelo dobro plačo. V učilnicah bi bili fotelji in zelo 
zmogljiv računalnik. 
 Mislim, da bi bil zelo dober ravnatelj in bi me 
imeli učenci zelo radi. 

Manuel Radošević, 7. c 
Dragi bodoči učitelji in ravnatelji …             

 Veselimo se vseh vaših idej in sprememb! 

 PUSTNO RAJANJE  

Pred pustom so devetošolci priredili šolski ples, na 
katerega si smel le s pustnim kostumom. Učenci od 6. 
do 9. razreda so se tako zelo zabavali ob plesnih ritmih. 

 
Pustni ples 

 
Pustno soboto so nekateri učenci preživeli na pustni 
povorki v Kopru ali pa na rajanju v hrvatinskem 
kulturnem domu. 
 
Na pustni torek smo učenci od 1. do 5. razreda prvi del 
dopoldneva preživeli v ustvarjalnih delavnicah. Izdelali 
smo si skupinske maske in se spremenili v maškare. 
Pustna povorka sončkov, indijančkov, faraonov, kart in 
ostalih maškar je krenila na sprehod od šole proti 
središču Hrvatinov. Pridružili so se nam tudi učenci 
sosednje OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio.  
Po poti smo prepevali pustne pesmi, ropotali z 
različnimi zvočili in preganjali zimo. Obiskali smo otroke 
italijanskega vrtca Delfino Blu ter se napotili pred 
gasilski dom, kjer smo nadaljevali z rajanjem.  

Pripravljamo se na povorko. 
 

Največje navdušenje pa je bilo ob sladkanju                      
z ocvrtimi miškami in bonboni.  
 
Letos nam zime ni in ni uspelo pregnati.  
Kdo ve, morda nismo bili dovolj hrupni ali pa so bile 
naše maškare prelepe in se nas zima zato ni prestrašila. 

Suzana Bizjak Šenekar 

 POČASTITEV KULTURE IN PREŠERNA 

Pred 8. februarjem smo pripravili prireditev v počastitev 
slovenskega kulturnega praznika. Rdeča nit letošnje 
šolske proslave je bil intervju s pesnikom. Pogovor z 
našim največjim pesnikom, Francetom Prešernom, ki ga 

je odlično odigral devetošolec 
Mihdad, je vodila devetošolka 
Jerica. Zanimiv, poučen in duhovit 
pogovor je bil prepleten z 
dramatizacijami, recitacijami ter 
petjem Prešernovih pesmi in pesmi 
drugih slovenskih pesnikov, ki so 
lepo zaokrožile prireditev. Še naš 
Prešeren je v tako imenitni družbi 
gledalcev poskrbel za vzdušje, tako 

da je »odrepal« nekaj svojih verzov, s čimer je dokazal, 
da se zna približati mladim in je še vedno aktualen.  

S izbranimi Prešernovimi ljubezenskimi pesmimi smo 
nastopili tudi na prireditvi Kultura združuje, ki je 
potekala 17. februarja. Naša ravnateljica je bila častna 
govornica na prireditvi, ki že 8 let povezuje Škofije, 
sosednje Milje in Hrvatine. 

Utrinek s prireditve Kultura združuje. (foto: M. Crnic) 

 SPOZNAVALI SMO KULTURNE USTANOVE 
7. marca so imeli učenci 1. triade kulturni dan - kulturne 
ustanove. V GLASBENI ŠOLI so nam pripravili krajši 
koncert, na katerem so nastopili učenci naše šole. Po 
koncertu smo si ogledali še druge kulturne ustanove in 
kulturno dediščino Kopra.  

Nastop hrvatinskih učencev, ki obiskujejo glasbeno šolo. 

Ob prihodu na Hrvatine smo se odzvali povabilu 
Elminove mame in si ogledali še njihov etnološki mini 
muzej. Bilo je zelo lepo. 

Na ogledu v mini etnološkem muzeju. 

  Vesna Čičič in Tadeja Pahor 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDSTAVA IN KULTURA 

Kultura kot kultura, pridnost v dvorani  
kot pridnost v kulturi je pridnost tudi v pesmi.  
 
Pesem kulture, dvorana pridnosti. 
Obiščeš jo z veseljem, da ogledaš si to sceno, 
nato pa še predstava, ki je kot zabava. 
 
Zabava tebi, zabava babici, 
zabava v prihodnosti le kino v 
dvorani lumposti. 
 
Ta dvorana črna je kot pekel,  
a gledališče barvno je kot kopališče.  
To kopališče polno je napihnjenih se blazin-flamingov, 
od ponijev do samorogov, od barčic do športnih 
avtomobilov, ki plavajo na vodi kot šopek rožic na 
vrhu vode polne vaze. 
 
Ko vstopiš v pisano se gledališče, zasije te sedišče. 
NATO USEDEŠ SE IN UŽIVAŠ V PREDSTAVI. 

 Urban Kocjančič, 4. c (Kocka ) 

 

 



Če bi bil učitelj … 
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 ŠOLA V NARAVI 
Peto- in šestošolci smo se v času med 26. 2. in 2. 3. 
mudili v Kranjski Gori, kjer smo bili v zimski šoli v naravi. 
Letos smo imeli prav prijetno smuko, saj je bilo snega 
več kot dovolj, počeli pa smo tudi marsikaj poučnega, 
zanimivega in zabavnega. 

V Kekčevi deželi ... 

SNEG NA HRVATINIH 
V četrtek, 1. marca 2018, je bil moj najboljši zimski dan. 
 Ko sem se zbudil, sem vesel opazil, da sneži. Mislil 
sem, da se sneg ne bo prijel na tla, saj je bilo tako tudi 
prejšnjič. Hitro sem pojedel zajtrk, ker sem upal, da mi bodo 
starši kljub prehladu dovolili iti ven. Sčasoma sem ugotovil, da 
se sneg oprijema tal in drugih površin, kar mi je bilo zelo všeč. 
Medtem ko sem se učil, sem pogosto pogledoval skozi okno, da 
bi videl količino zapadlega snega. Potem ko je bilo snega 
dovolj za igro, sem nekako prepričal starše, da sem lahko za 
ušivih pet minut, toplo oblečen, lahko odšel ven. Snežene kepe 
sem metal zelo visoko, da so se nato raztreščile na cesti. Drsel 
sem po deski, ki je bila v poševnem položaju. Hitro sem 
pograbil prvi kup snega, ki sem ga videl. Nato sem oblikoval 
majhnega snežaka. Kmalu za tem sem moral iti nazaj v hišo. 
Potem je še skoraj ves dan snežilo. Ko je nehalo snežiti, nisem 
bil več tako dobre volje kakor pred tem.  

Želim si, da bi v Hrvatinih še velikokrat snežilo in da bi 
lahko bil na snegu več kot pet minut.       

 Jakob Birsa, 5. c 

 
 
 

 POT KNJIGE, OD AVTORJA 
DO BRALCA 

 

 

 

 

 

 POT KNJIGE, OD AVTORJA DO BRALCA 

V času med 5. in 16. marcem smo na šoli gostili potujočo 
razstavo POT KNJIGE, OD AVTORJA DO BRALCA. 
Zanimivo in poučno pot, predstavljeno na plakatih, smo 
naredili še bolj privlačno in nazorno z razstavo in 
poučnim vodenim ogledom po njej. V štirinajstih dneh so 
si jo ogledali vrtčevski otroci, učenci naše šole in OŠ Pier 
Paolo Vergerio il Vecchio. 

           Učenci so z zanimanjem prisluhnili zgodbi o knjigi. 

 POKLON MAMAM VSEGA SVETA 

22. marca smo v hrvatinskem kulturnem domu pripravili 
prireditev v počastitev dneva žena in materinskega dne. 
Na odru so se zvrstili številni nastopajoči, ki so s svojimi 
nastopi in srčnostjo pokazali, kako zelo imajo radi svoje 
mame.        Drage mame, želimo vam srečo vsega sveta!

V enem od letošnjih  najbolj 
mrzlih juter na obali so se 

učenci 8. in 9. razreda 
odpravili v Krajinski park 

Strunjan ter se nato 
sprehodili še do Portoroža 
skozi tunel nekdanje proge 

Trst–Poreč. 

Doživeli so prav uživaški 
dopoldan, bili priča 

izjemnemu razgledu in 
doživetemu sprehodu. 

                            (Foto: F. Malečkar) Prispevke učencev in učiteljev zbrala in uredila Mateja Tomažič Jakac. 

MAMA 
Ti si me pod srcem nosila, se zame trudila. 

Si me na svet pripeljala in pravo mi pot pokazala. 
Hodim po njej, a nate mislim ... 

Mama, ti moja si! 
V srcu si polna radosti in ljubezni. 

Kako naj, mama, zdaj ti voščim, kaj naj podarim? 
Nimam biserov, cvetja, niti zlata. 

Srce pa hvaležno imam, ti vsega za darilo dam. 
                 Tonija Senčar Arnež, 7. c 
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Po nekaj mesečnem zatišju je v Hrvatinih ponovno začela delovati   
teniška šola za najmlajše, ki jo trenutno obiskuje 15 otrok. Na novo  

posodobljenih teniških igriščih se je začetna šola lepo »prijela«.

Za potrebe šolanja otrok je izvajalec programa pridobil tudi proste igralne 
in vadbene površine v telovadnici OŠ Hrvatini. S tem dejanjem bo otrokom  
omogočena neprekinjena vadba in  s tem lažji prehod v spomladanskih 
mesecih na odprta teniška igrišča. Novo preplastena teniška igrišča so v  
poletnem obdobju zelo intenzivno uporabljali tudi rekreativci in veterani. Še 
posebej slednji, katerih veteranska ekipa TK Hrvatini je v spomladanskem  
obdobju dosegla izredno lepo uvrstitev na drugo mesto v južni Primorski ligi 
in se uvrstila v zaključni del tekmovanja, kjer so osvojili 4. mesto med vsemi 
Primorskimi ekipami. Ti svojo dejavnost nadaljujejo tudi z nastopom v zimski 
ekipni ligi, ki pa se zaradi zahtevnejših igralnih pogojev igra v krajih s pokri-
timi igrišči, kar je tudi tiha  želja igralcev tenisa v Hrvatinih. Izvedba projekta 
pa žal ni »mačji kašelj«, saj vetrovne razmere na »miljskem hribu« terjajo  
drugačen pristop k izvedbi pokritih igrišč. Vsekakor bi takšna rešitev v bodoče 
korenito spremenila odnos do tega športa tudi med mladino. Pokrito igrišče 
bi jim zagotavljalo tudi odlične pogoji v zimskem času, ki je predpogoj za  
kontinuiran trening skozi celo leto in s tem napredek.
  

Tekst: Gianfranco Kozlovič

Tenis v Hrvatinih tudi za najmlajše
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Islandija:  
divja in neokrnjena

Moja pot se je začela v Kolombanu. Hlače z napisom 
»aktivna večno«, nekaj toplih oblačil in  

fotoaparat so bili sestavni deli prtljage. Brez potne-
ga lista in denarja pa tako ne gremo od hiše. Ni bil 
milni balonček tisti, ki me je ponesel na Islandijo - to  
nadrealistično deželo s pridihom geoloških fenomenov,  
temveč letalo. Na železniško postajo Koper, od koder  
sem nadaljevala pot do Milana in preko nemškega  
letališča na Islandijo, me je pospremil v juliju 2017 šele 
2 meseca star vnuk, s katerim sva se začela spoznavati.  
Če bo tako vedoželjen kot sem jaz, mu bom v  
prihodnosti, pa ne le njemu, tudi vnučki in prvemu 
vnuku, pripovedovala o popotniških dogodivščinah 
in spoznanjih, ki so sad potovanj. Težko se je ločiti, 
četudi za kratek čas, od nežnih bitij, ki so mi že ob 
njihovem rojstvu zlezli globoko pod kožo, se dotaknili 
mojega srca. Zavedanje, da jih nečesa naučim, pa me 
vedno znova ženejo na potovanje. 
Lepo je potovati. Potovanje skozi čas človeka uči,  
nadgradi, mu ponuja nešteto možnosti, da svoje  
obzorje širi. Kot otroka so me naučili, da ima mavrica 
sedem barv in da ura na kazalcu vsak dan enako hitro 
pomika kazalce v isto smer. Mavrica pride in odide, 
tako kakor človek. Mati Zemlja je, in ta planet  bo večno  
ostal, kar pa za otok Islandijo težko trdim. 
Ura nikogar nič ne vpraša, le človek je tisti, ki je 
določil uro, kot merilec časa. In čas je vsakemu 
izmed nas najboljši učitelj. Naučil me je, da vsake oči  
fokusirajo svojo barvo dogodka na unikaten način in 
da je le fotografija tista, ki beleži dogodek, ker spomin 
me lahko tudi zapusti. Znova sem pri času. Časa, da bi 
na 13 dnevnem potepanju po Islandiji pisala dnevnik, 
si nisem vzela. To sem storila kasneje, ob vrnitvi. V 
islandski divjini me je prešinila lepa misel »kaj ljudje 
mislijo o meni ni pomembno. Tako, pot,  ki je pred 
menoj, bo vedno enaka: le moja. 
Moja pot je včasih lažja, drugič težja, zelo veliko 

barvnih odtenkov ima. Morda je moja pot in zgodba 
najbolj primerljiva z Islandijo: hladno - vroče, svetlo  
- temno, belo - črno, dinamično - umirjeno, vsak 
dan drugače…, vedno z izzivi. Vse nerada povem,  
pokažem, in tako je s to deželo. Veliko lahko vidiš, vsega  
ne, ker je tudi nevarna. Nevarni so njeni geološki  
pojavi, zato je treba brati opozorila in jih upoštevati. 
Nisem videla vseh 10.000 slapov, ki jih ima otok ledu 
in ognja in ne vseh 24 vrst kitov. Vse, kar sem videla, 
je bilo na trenutke nadrealistično, divje, neokrnjeno, 
magično, mistično, mogočno, veličastno. In to zmore le 
moč matere Narave. Zadovoljna sem, da sem se lahko  
te čarobne dežele dotaknila, saj so bili določeni  
pogledi po pokrajini takšni, da sem se vprašala ali 
nisem morda na Luni, na Marsu, na nekem drugem 
planetu, ki se razlikuje od vsega, kar sem do sedaj  
videla na Zemlji. Zeleno srce ima - zelena oaza –  
slikovita soteska ASBYRGIJ z jezerom, ki ga obdaja  
drevje in nizko grmičevje, nad katerim se dvigajo 
mogočne skale. Raj za ptice, ki kalijo tišino v soteski.
Misleci so me naučili, da ni pomembno kaj vidiš, 
ampak kako vidiš, ne kaj slišiš, ampak kako slišiš. 
Ni pomembno kaj čutiš, ampak kako čutiš. S temi 
spoznanji se lahko podaš tudi na islandsko pot. Tja me 
je pot vodila z razlogom. Na dnu kraterja, ki meri 140 
m v  globino, sem opazila zelo redke travne bilke, ki 
so kazale obraz ena drugi in tako bi moral tudi človek 
človeku. V novodobni družbi pa ni temu tako, vedno 
manj se družimo in stalno nekam hitimo. Hitimo, da 
ne bi videli, slišali in čutili. Potovanja so tista, ki naš 
pogled na svet in dogajanja okrog nas samih razširijo, 
nas obogatijo, spremenijo. Kaj tako privlači popotnika  
na Islandiji? Mene so mogočni bučni slapovi, črne 
vulkanske kamnine, kadeči vulkan, brbotajoči blatni 
lonci, fumarole, lososova nabodala in ptice. Na otoku 
je veliko raznovrstnih ptic, med najbolj zanimivimi 
so kričeče krie (ali čigra), črnoglavi galebi in kolonije  
plašnih pafinov (ali njorke). Pafini so majhne, hi-
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tro leteče morske ptice s pisanim kratkim in širokim   
kljunom, pogosto na preži za ribami in raki. So  
različica pingvina.   
Sončni zahod (ob 1 uri) mi je izrekel dobrodošlico 
na letališču Keflavik in takoj sem začutila, da sem se 
odločila za otok naravnih čudes, ki je prava poslastica 
za ljubiteljico narave in fotografije, za takšno bitje kot 
sem jaz.
Islandija je zloženka, sestavljena iz dveh besed: led, 
dežela. Ime ji je dodelil že okoli leta 870 viking - vodja  
Floki Vilgerdsson. Huda zima je ob njegovem poskusu  
naselitve na otok poskrbela, da mu je poginila vsa  
živina. Podatki kažejo, da so pred vikingi na otoku 
živeli keltski menihi. 
Veliko najrazličnejših virov vsebuje podatke o  
islandski zgodovini, kulinariki, vulkanizmu, gospo-
darstvu, ribolovu, politiki, uradnem jeziku, njihovi 
denarni enoti, prebivalstvu, itd., zato o tem ne bom  
veliko pisala. Na otoku je 250 vročih točk in 800 izvirov  
vroče vode, zato je tudi dežela ognja. Nekateri jo 
opišejo kot dežela vode in ognja. Približno polovico 
površja zavzemajo bazaltne planote, druga polovica  
je iz tefre, prhkih ognjeniških "izmečkov", ki so  
posledica izbruha vulkanov. Obalo, ki je dolga približno  
5.000 km, oblikujejo fjordi, velikokrat je odeta v gosto  
meglo in prostranstva prodne ravnice. Na otoku je 5 
ledenikov, največji je Vatnajokull, ki pokriva okrog 
8.300 km² površine, kar je več kot vsi ostali ledeniki v 
Evropi. Iz ledenika se iztekajo ledeniški jeziki. Treking 
v deževnem in hladnem vremenu je trajal približno  
3 ure. Povzpela sem se nad ledeniško laguno, z  
nepozabnim pogledom na ledeniški jezik in gore 
ledu, ki se počasi lomijo in odplujejo v morje.  
Preden se ledeni kosi dokončno pretvorijo v vodo, 
se na obali igrajo z morskimi valovi. Veter, prodnati  
kamni in valovi ustvarjajo neverjetne ledene skulpture,  
ki popotnika odnesejo v svet umetnosti.  
Dih so mi jemale, pa poleg ledenih skulptur tudi 
mogočni, veličastni slapovi. Ob opazovanju le teh 
(nekateri padajo v globino 66 m in več, široki so 100 
m in imajo na letni ravni 1 m vodne erozije) sem  
zajemala globoke vdihe in z vsem strahospoštovanjem 
uživala v skrivnostnih lepotah in si dovolila, da so se 
potopile v mojo dušo in spomin. 
Dežela se ponaša z lepimi mesti (Reykyavik, Vik, 
Hofn, Huasawik, Akureyri), ki obsegajo spektakularne 
zgradbe: kulturni centri, muzeji, koncertne dvorane - 
Harpa, Perlan, Hof, Lava. Gre za izredno oblikovno 
lepe in arhitekturno dodelane stavbe. Kot pozorna 
opazovalka prostora sem v kulturnem centru Hof, ki 
leži ob fjordu v mondenem mestu Akureyri, v galeriji  
opazila neobičajno vizualno umetnost – sliko, pod 
katero je bil zapis »Party Card. V tistem času je svoje  
zbirke slik razstavljal časni umetnik H.I. Haraldsson.  
In zakaj si je umetnik prislužil tako laskav naziv?  
Naslikal je več slik, ki so politična umetnost brez 
besed. Prikazujejo islandski svet, v katerem so ljudje  
nosili obleke in kravate z ribjo glavo. Ti ljudje so  
izvajali različne funkcije v okolju. Na umetnika je 
vplivala islandska kriza, ki se je zgodila leta 2008. 
Takrat je Islandijo prizadela korupcija, nepotizem, 

kronizem, pohlep patetične sebičnosti, brutalna 
neumisljenost in utiranje poti plutokracije. Umetnik je 
to izrazil v sliki – brez besed, saj so besede ob pogledu  
na slike resnično odveč. 
Srečanje z jezerom Myvatn ali Mušiščje jezero je  
naredilo poseben vtis na mene. Tisti multikoloristični  
sončni zahodi in kopanje v termalni vodi z 38  
stopinjami so balzam za telo in dušo. Sledili so pogledi 
na vzdržljive konje (90.000), ki jih veter neusmiljeno 
biča v vseh letnih časih. Veliko neobičajnih draguljev 
ima otok, med te je treba uvrstiti morje belih ovčic 
(350.000), tjulne, ki se na morskih skalah nastavljajo  
redkim sončnim žarkom, rumene morske alge, ki 
spominjajo na široke dolge rezance. Pot me je vodila  
tudi na manjši košček zemlje - črna peščena plaža, 
nad katero se dvigajo bazaltne nepopisno lepe skale. 
Za to plažo ameriški časniki trdijo, da je najlepša na 
svetu. Pogledi so veličastni, sploh v času, ko sonce  
obsije morske valove in še dodatno poudari lepoto 
črne bazaltne skale. V valove se ne bi podala, sem se 
pa preizkusila v skakanju s kockastih skal v pesek.  
Za menoj je bilo 2000 prevoženih km, toda oči, um  
in duša so bili še vedno željni posebne avanture – 
očesni lov na kite. Tu nekje (severozahodni del obale) 
bi morali biti kiti. Nihče tega ne more zagotoviti, le 
srečo je treba imeti. Ne, niso tik ob obali. Treba je na 
odprto morje, tam kjer so bili tistega dne več metrov 
visoki morski valovi in nad nami črni oblaki in močan 
veter. Kljub opozorilom na agenciji, da je vreme  
neprimerno, smo odpluli na odprto morje. Kapetan 
je že vedel, da lahko odpluje nekaj milj stran od obale 
do mesta, kjer smo opazovali in uživali v akrobacijah,  
ki so jih uprizorili kiti.  
Če odmislim vse naravne lepote na tej moji pot in vsa 
pravila, kako izgleda ustvarjena lepota (npr. sakralni 
objekti), potem ta otok ponuja eno najbolj osupljivih 
cerkva. Cerkev Hfillgrimskirkja, ki se nahaja v centru 
Reykyavika, je zelo drugačna od drugih, vseh ostalih 
cerkva na svetu. V višino sega 74,5 m, njena gradnja pa 
je potekala 38 let. Dežela mi je še enkrat namenjena,  
v zimskem času, ko črne kamnine pokrije sneg in se na 
nebu pokaže severni sij in tudi zato, da  se povzpnem  
na zvonik cerkve Hfillgrimskirkja, ki ponuja pogled 
na mesto. 
 
Tekst in fotografije: Nives Kačič
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Da documenti risalenti al XVI  
secolo, più volte sono nominate 

le chiese dei Sancti Hilarij e Sancti Elleri, 
come appartenenti al comune ecclesiastico  
di Muggia. Molto probabilmente si tratta 
solo di una chiesa, in quanto la voce “Ellero”  
potrebbe essere una corruzione medieva-
le di Ilario.

Sembra dunque che una chiesa dedicata 
a S. Ilario vescovo di Aquileia sia esistita.  
Difficile è stabilire il luogo della sua  
ubicazione che ne comprovi la presenza  
essendo la documentazione insufficiente. 
Indagare entro le mura di Muggia non è 
possibile in quanto di sicuro nel XIII secolo l 
a quasi totalità della popolazione viveva 
nel territorio compreso nelle frazioni dei 
Monti attraverso le quali passava una 
strada che andava da Monticula fino alle 
Noghere per allacciarsi alla via Flavia.

Affine ad Ilario vi è anche il nome 
Elleri il centro più alto dei Monti,  
il cui nome si ripete nel casato di  
numerose famiglie. Infine la diffusione  
di questo nome è risultata pure da 
documenti che indicano, nell’ottobre  
del 1202, fra i Muggesani che firmarono 
l’atto di obbedienza al doge Enrico Dandolo 
figurano “C. filius Helleri” ed “Ellero da 

A zonzo per i nostri monti

Crevatini dà spazio al bianco e al nero con la mostra “Crevatini 
un tempo; volti e storie di vita”. Più che una mostra, quella al-
lestita presso la Casa della cultura e curata dalla C.I. di Creva-
tini, è uno spazio culturale affettivo. Il progetto nasce dalla ne-
cessità di salvare e valorizzare prezioso materiale fotografico 
donato dalle famiglie autoctone e riguardante la popolazione  
di Crevatini, ritratta nel periodo che va dalla fine dell’Otto-
cento allo scoppio della seconda guerra mondiale e qualche 
decennio successivo. In tutto più di duecento fotografie ri-
cavate da originali,che fortunatamente, alcune persone an-
ziane ritratte in età giovanile, possono ancora raccontare. 
Per questo prezioso patrimonio vanno ringraziate soprat-
tutto le famiglie: Apollonio,Bossi, Crevatin, Novel, Novello, 
Prassel,Strain, Scheriani-Udovič, Tedesco, Tenze.

Questa mostra vuole essere celebrativa del nos-
tro passato e deve far conoscere quello che eravamo;  
offrendo a tutti l’opportunità di vivere un punto  
d’incontro; un’agorà di paese.

La mostra  
''Crevatini un tempo;  
volti e storie di vita”

La famiglia Novello riunita preso l’osteria 
“Da Stanko”

In piazza a Crevatini

Veneranda”. Queste ultime affermazioni potrebbero non avere al-
cuna attinenza con il vescovo martire.

Dunque se ci atteniamo a quanto detto sopra può  
essere che il sito non abbia nessuna attinenza al  
vescovo aquileiese. Se però teniamo conto che a spargere nell’Istria 
il Cristianesimo sia stato il martire aquileiese e che nella nostra 
regione si ha notizia di Comunità Cristiane possiamo anche rite-
nere che sia sorta una chiesa in onore di questo santo.
 
Patrik Rajgel Valčič, Nik Apollonio e Veronika Mihalič
Comunità degli Italiani Crevatini – Gruppo storico
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Otvoritev Družbine Sole v Miljskem
hribu. Iz Sv. Barbare: Bil je res slavnosten dan  
— pravi praznik! Bil je krasen
zimski dan predminole nedelje. Že ob 6.
uri zjutraj so streli iz topičev naznanjali
nam in sosedom iz bližnjih vasi, da se
pripravlja važen dogodek, kakoršnjega še!
nismo doživeli v Miljskem hribu. Otvorili
smo prvo slovensko šolo po zaslugi narodne
požrtvovalnosti.

Ob 8. uri in pol zjutraj so se zbrali
vaščani v bližini šolskega poslopja in postavili
visok drog v narodnih barvah, ki
naj bo stal v spomin na blagoslovljenje
slovenske šole. Na drogu so razvesili trobojntco
ob streljanju iz topičev.

Došlo je tudi mnogo naših sosedov.
Prišla sta deželna poslanca Pangerc in
Valentić in žnjima učitelj iz Sp. Škofije, g.
Bertok. Ob 10. uri se je zbrala šolska
mladina pod vodstvom g. učitelja Kerkoča,
ki je z godbo na čelu odšla v cerkev. Sv.
mašo je daroval g. župe-upravitelj Marte la ne
iz Ospa, a pevalo je društvo „Slov. dom".
Po maši smo šli v sprevodu do šolskega
poslopja, kjer je veleč. g. Martelanc izvršil
blagoslovljenje. Ob tem činu so starim in
mladim rosile oči od prisrčne radosti. Po
blagoslovljenju je g. deželni poslanec Valentič
izustil krasen govor, v katerem je

označal pomen današnjega slavja. 
Govoru so sledili navdušeni živio-klici, 
zasvirala je godba, ob katere zvokih smo se 
podali v gostilno Koroščevo, kjer se je slavnost
nadaljevala. Popoludne sta stopila na oder
posl. Pangerc in Valentič, kjer sta proslavljala
delovanje družbe sv. Cirila in Metoda
in vspodbujala k ustanovitvi podružnice.
Vpisalo se je takoj 64 članov, ki so vplačali
K 81-82. G. Piči ga in gospica Markandel
sta nabrali K 25-24. Prej je bilo
nabranih K 3 9— Naložili smo torej skupno
K 146 06 v hranilnico v Sp. Škofiji.
Slavili smo ta dan z željo, da bi
ustanovljena šola dobila skoro vrstnico
aašeni „Hribu", da tudi tu zašije luč narodne
omike in zavednosti — luč, ki naj
aas dovede do boljše narodne bodočnosti!
Česar nismo uživali mi, naj bodo uživali
aaši nasledniki, da se tem laglje otresejo
tujinskega jarma, v katerem smo trpeli mi
do danes.

Še le ob 7. uri in pol zvečer sta se
poslanca poslovila od nas ob pevanju,
gromenju topičev in prižiganju umetalnih
ognjev in navdušenih živio-klicah. Bog poplati
jima tisočero!

Novico nam je posredoval Slavko Gerželj.

v  T r s t a ,  d n e  1 2 .  f e b r a v a r j a  1 9 1 1  
» E D I N O S T «  š t .  4 8

I Z  A R H I V A
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Lovsko društvo     Koper sporoča ...

Srnjad se najbolje počuti v gozdovih z gosto 
podrastjo in v grmiščih. Najbolj ji ustreza 

mozaičen preplet travnikov, pašnikov in njiv z 
majhnimi gozdički. V tem stoletju se je srnjad 
prilagodila tudi življenju na odprtih poljih. 

Spretno se giblje v gosti podrasti, uspešna 
je na kratkih tekih, daljši pogon pa jo hitro  
upeha. Pred nevarnostjo se rešuje z nekaj 
skoki v goščavo. Približno polovico dneva  
porabi za pašo in prežvekovanje. Največ se 
hrani z objedanjem listov in brstja v gozdu. Vse 
leto se zadržuje na enem in istem območju,  
navadno tam, kjer se je skotila.

V gozdovih živi srnjad samotarsko, na jesen 
pa se srni pridružijo mladiči iz prejšnjega leta; 
nastane t. i. zimski trop. Na odprtih poljih  
srnjad pozimi živi v velikih, celo več deset-
glavih tropih. Parjenje poteka od julija do  
avgusta.

V maju ali juniju naslednje leto skoti od 1 do 
3 mladiče. V leglu sta najpogosteje dva, ki 
sta lahko različnih spolov. Mladič shodi šele 
po treh dneh. Materi ne sledi, ampak ostaja 
skrit. Mladički srne pogosto ležijo v travi in 
se zdijo nebogljeni ter prepuščeni na milost in 
nemilost samim sebi. Ljudje navadno prehitro 
sklepamo, da je žival zapuščena, saj se nam  
zasmili. V kolikor naletimo na mladička, 
ga pustimo pri miru. Lahko si ga od daleč  
ogledamo in ga ne prijemamo ali celo  
prenašamo. Njegova mama je vedno nekje 
v bližini in ga lahko, če se ga dotikamo, celo  
zavrže. Prav tako bodimo previdni na cesti, 
saj srne rade skačejo čez cesto in s tem žal tudi 
pod kolesa avtomobila.

Veliko nevarnost pa jim povzročajo tudi 
spuščeni psi, ki srnjad po nepotrebnem  
preganjajo tako, da lahko kaj hitro zatava na 
kakšno dvorišče, se zaleti in ujame v ograjo,  
konča pod kolesi ali pa celo postane plen 
psov, ki jo preganjajo. Vedeti moramo, da tudi  
zakon prepoveduje nenadzorovano spuščanje  
psov v naravo. Za tak prekršek je predpis-
ana globa, ki pa je še najmanjša stvar, če  
pomislimo, koliko nepopravljive škode lahko 
psi povzročijo srnjadi. Spuščanje psov v naravo  
nadzirajo lovski čuvaji, lovski inšpektor ali 
policija. Vse lastnike psov zato prosimo, da se 
vedejo odgovorno in temu primerno skrbijo 
za pse.
         Fotografije: Pixabay
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Cerkev sv. Kolombana

Začnimo kar pri samem svetniku. 
Sv. Kolomban (angleško Saint 

Columban) se je rodil leta 543 na 
Irskem, v tedanjem samostojnem 
kraljestvu Meath. Legenda pravi, da 
je bilo njegovi materi v sanjah prero-
kovano, da bo njen sin postal izjemen 
učenjak. Že v rani mladosti je začel 
svojo izobraževalno pot v različnih 
samostanih na Irskem. Ustalil naj bi 
se v samostanu Bangor na severnem 
Irskem in v štiridesetem letu starosti 
dobil od opata tega samostana dovol-
jenje, da v vlogi misijonarja odide na 
celinsko Evropo širit krščanski nauk. 
To ni bilo neobičajno, saj so ravno  
irski menihi in duhovniki bili v ve-
liko oporo škofom in kraljem v zgod-
njem srednjem veku, ki so se trudili 
pokristjanjevati pogansko prebivalst-
vo. Sv. Kolomban je bil kot vpliven 
učenjak deležen prav posebne dobro-
došlice pri kralju Burgundije in tudi 
širše v Franciji. Tu je ustanovil celo 
vrsto vplivnih samostanov, ki so začeli  
slediti redovnim pravilom, ki jih je sam 
zasnoval. Pri tem je predstavljal torej 
konkurenco tedaj edinemu obsto-
ječemu meniškemu redu – Benedik-
tincem. Sv. Kolomban je nato potoval 
na območje današnje južne Nemčije 
in Švice, kjer je nadaljeval z ustanav-
ljanjem samostanov. Eden njegovih 
naslednikov je po njegovi smrti tukaj 

ustanovil sloviti samostan v kraju St. 
Gallen. V zadnjem obdobju svojega 
življenja je sv. Kolomban prečkal Alpe 
in prišel v severno Italijo. Lombardski  
kralj mu je tukaj dodelil v skrbstvo 
kraj Bobbio v Apeninskem gorovju, ki 
leži na poti med Milanom in Genovo. 
Tudi tukaj je sv. Kolomban ustanovil 
samostan in se tukaj tudi ustalil. Umrl 
je v Bobbiu leta 615. Po njegovi smrti 
se njegova redovna pravila sicer niso 
uveljavila, njegovi samostani pa so  
ostali pod okriljem Benediktincev.  
Kljub temu je imel številne naslednike,  
ki so se iz njegovih samostanov  
razširili po vsej Evropi in ustanavljali 
nove samostane ter tako širili njegov 
nauk in njegov sloves.

Povsem mogoče je, da je Bobbio postal  
irski misijonski center, od koder so 
učenci sv. Kolombana razširjali njegov 
nauk še daleč naokoli. Njegovi učenci  
so po njegovi smrti očitno potovali tudi 
po naših krajih in se ustalili na Miljskih  
hribih. Na griču nad današnjim  
zalivom sv. Jerneja so postavili  
cerkvico sv. Kolombana in manjše 
poslopje, ki je služilo kot prebivališče 
male redovne skupnosti. Najverjetne-
je ni šlo za pravi samostan, ampak za 
eno izmed postojank za romarje, ki jih  
poimenujemo z grškim izrazom  
Xenodochos. Sama cerkvica je torej  

očitno nastala v precej zgodnjem  
obdobju, o njej pa vemo zelo malo. 
Nahajala se je na območju za  
današnjim vodnim zbiralnikom, od 
nje pa so ohranjene zgolj ruševine. 
Njeno starost potrjuje najdba kamna 
s pleteninasto ornamentiko, ki je sicer 
značilna za romansko ali še predro-
mansko umetnost naših krajev (cca. 
8. do 10. stoletje). Kamen je našel  
miljski zgodovinar Manlio Peracca, ki 
je tudi postal lastnik kamna in ga prvič 
prestavil slovenski javnosti v okviru 
razstave kamnitega pleteninastega 
okrasja v Pokrajinskem muzeju v Ko-
pru leta 1977. V letu 2017 pa so prvič 
na sami cerkvici potekala tudi arhe-
ološka izkopavanja, ki so pripeljala  
na dan še nekaj dodatnih zanimivih  
najdb, med katerimi je še en tak 
kamen s pleteninastim okrasom in 
celo en srednjeveški skeletni grob. Več 
znanega bo v prihodnosti, ko bodo 
tam opravljene nove raziskave. 

Tim Mavrič 

Viri: 
1. St. Columbanus, 

http://www.newadvent.org/cathen/04137a.htm
2. Carlo VASARI, S. Hilario e la sua Valle, 

Borgolauro n.48, 2005. 
3. Edvilijo GARDINA, Plastika s pleteninasto 

ornamentiko v Sloveniji, PMK, 1977. 
4. Tomaž Fabec, arheolog (ustni vir). 

Le redki prebivalci Miljskih hribov vedo, da je naselje Kolomban dobilo ime po svetniku, ki mu je bila posvečena cerkvica  
na griču, ki ga krajani bolje poznamo pod imenom »Karavla«. Karavle oz. vojašnice obmejnih enot JLA, ki je tu nekoč 
stala, že nekaj časa ni več. Celotna okolica karavle, ki je bila nekoč pretežno kmetijska, je danes močno pozidana. Kljub 
tej veliki spremembi pa je ta grič v zgodovini igral precej drugačno in tudi pomembno vlogo. 
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Moška copata 
V monokomediji Moška copata nas je pošteno nasmejal 
Ranko Babič, znan kot  »Ibro« iz znane nanizanke Žla-
htna štorja.  Na duhovit način je predstavil svojo oseb-
no izpoved, v kateri smo se našli mnogi gledalci. Da je 
monokomedija zelo uspešna pove dejstvo, da je bilo moč 
predstavo obiskati v decembru kar dvakrat  in obakrat je 
bila razprodana.  

Gledališka predstava 
»Razočarana gospo- 
dinja pri psihologu«

Gledališka predstava, ki »ti je všeč ali ne«, je bila pon-
ovno v Hrvatinih. Tokrat se je psihoanalitik ukvarjal z 
razočarano gospodinjo. V predstavi je kar mrgolelo pi-
kantnih seksualnih namigov, obenem pa sta nam igralca 
tudi zaplesala.  

Ustanovitelj šole zdravja  
v Hrvatinih 

Ruski zdravnik dr. Nikolaj Grishin, ustanovitelj ŠOLE ZDRAVJA  
in telovadbe 1000 gibov, je v prostorih Kulturnega doma  

Hrvatini v petek 9. marca predstavil zelo poučne metode samo-
pomoči, s katerimi lahko sami rešujemo marsikatero zdravstve-
no težavo. Hkrati smo lahko dobili potrditev pomena posameznih 
gibalnih vaj, ki jih vsak dan izvajamo v okviru društva Šola zdravja. 
Ta spoznanja in znanja so za vse nas neprecenljive vrednosti. Hva-
la Krajevni skupnosti Hrvatini, da nam je ta dogodek omogočila.  
            Vodja skupine Šole zdravja Hrvatini, Mirka Sedmak
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Septembra se je na območju naše krajevne  
skupnosti odprl sodoben veterinarski center. V 

prostorih, kjer je včasih domovala prodajna enota 
koprske Marjetice, so ljubitelji domačih živali danes 
deležni profesionalne oskrbe izkušenega veterinarja. 
Veterinarski center Elbivet vodi Leonard Baričevič, 
doktor veterinarske medicine, ki ima bogate izkušnje  
na področju medicine malih živali. Po končanem 
študiju je prejel Prešernovo priznanje za raziskovalno 
delo. Neizmerna ljubezen do veterinarskega poklica 
ga je kasneje popeljala do specialističnega podiploms-
kega študija oftalmologije v Franciji in Luksemburgu,  
sledila so mednarodna izpopolnjevanja iz slikovne 
diagnostike, stomatologije, onkologije, citologije,  

V Kolombanu imamo  
veterinarski center

napihnjeNCki
Izposoja napihljivih igral
(od najmanjsih do takih za solarje),

XXL KOCK, SKOKIC, 

POGANJALCEV, RAZNIH IGER in 

veliko drugega za otrOSke 

zabave, praznovanja, 

poroke in ostale 

prireditve.

^
^

^^

 041 778 030

 napihnjencki@gmail.com

 napihnjeNCki

Robert Cigoj s.p.

Ulica svobode 22

6310 Izola

^

interne diagnostike ter medicine eksotičnih 
živali. Predanost svojemu poklicu vsakod-
nevno izkazuje z enakopravno obravnavo 
malih živali, ki jih pestijo različne zdravstvene  
težave. Veterinarski center je odprt od 
ponedeljka do sobote, več informacij pa 
najdete na spletni strani www.elbivet.si. 
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Tanto divertimento per i  bambini del 
gruppo dei Pesciolini

Con il gruppo dei Pesciolini dell' unita' di Cre-
vatini in questi mesi abbiamo svolto diverse 

attivita' didattiche.I bambini si sono avvicinati 
alle forme geometriche, il triangolo , il cerchio e 
il quadrato, scoperto che le forme rotonde rotola-
no e quelle quadrate no.Per il progetto Turismo e 
asilo stiamo imparando la piramide alimentare e 
i cibi sani e quelli meno sani. Anche l' orso Gino 
che non ama mangiare la minestra poi la man-
gia per stare bene e diventare forte, e pure noi all' 
asilo diventeremo dei cuochi e cucineremo una 
buonissima minestra di bobiči. Nel periodo di 
Carnevale e' venuta a trovarci Frida –il pagliac-
cio…che risate e quanti giochi che abbiamo fatto 
assieme a lei...La neve che ha imbiancato il nostro 
giardino ci ha fatti subito correre fuori a giocare 
e a divertirci.



L'inverno lungo  
lungo per il  
gruppo  dei  
Granchietti

Durante i mesi invernali il gruppo dei Granchi-
etti ha scoperto tanto cose interessanti. Nella  

foto i bambini constatano concretamente lo 
scogliersi del ghiaccio versando l'acqua calda su 
esso.

Ci siamo divertiti ha realizzare collage con vari 
materiali: uno di questi e' stata la lana che ci tiene 
caldi durante il freddo inverno. 

v
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Quando si fa matematica ci si puo' anche divertire:  
i bambini classificano i colori primari.

Come da consuetudine, Martedi' grasso lo abbia-
mo festeggiato con una bellissima festa, cantando 
e ballando tutti insieme. La ciliegina sulla torta e' 
stata la visita di Frida, la pagliaccia tutta matta che 
ci ha fatto giocare tanto e ci ha regalato tanti bei 
palloncini.

Abbiamo anche giocato con la lana: buttando i  
gomitoli di lana come fossero palline o creando 
un percorso con il filo di lana.
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L a  vita frenetica moltissime volte ci costringe a portare in 
tavola prodotti già pronti da riscaldare. I bambini del  gruppo 
dei Gattini  dell’unità di Crevatini assieme alla maestra Tanja 
ed al maestro Mitja  ci siamo impegnati a  cucinare con i pro-
dotti a chilometro zero.Per rimanere in buona salute non bas-
ta una dieta equilibrata ma anche tantissima attività fisica, 
perciò ogni giornata soleggiata  è stata sfruttata per delle lung-
hissime passeggiate tra i campi e boschi di Crevatini e dintorni. 
 
Le finalità principali del progetto sono stati: 
• conoscere  i prodotti specifici del territorio 
• scoprire gli antichi sapori della nostra terra 
• educare ad una sana alimentazione  ed a uno stille di vita sano.  

Innanzitutto abbiamo individuato  le risorse del territorio con 
particolare attenzione  alla  produzione dell’olio d’oliva, miele, 
della frutta e verdura.  

Attraverso le pietanze istriane sono state  riscoperte la cultura e 
le tradizioni culinarie che rappresentano una ricchezza e la pecu-
liarità  di una cucina genuina, semplice ma al tempo stesso varie-
gata. Abbiamo voluto promuovere i piatti tipici tradizionali  che 
venivano preparati nelle famiglie in occasione di ricorrenze ed 
eventi legati alle tradizioni popolari.  Assieme alle  nostre nonne 
Darja e Silvana ci siamo esercitati nella preparazione dei crostoli, 
frittole e le dolci lumachine di noci.

La nonna di Penelope ci ha deliziato con gli gnoc-
chi cotti e fritti , cosi buoni come solo le nonne li san-
no fare.  La mamma Kristina invece ci ha svelato i truc-
chi dei pizzaioli per la preparazione di una pizza squisita. 
 
Non di meno è stata la nostra  polenta agli asparagi. Il nostro 
progetto non sarebbe lo stesso senza le preziose  collaborazioni 
con le famiglie e i produttori locali ai quali vanno i nostri più 
sentitiringraziamenti per la loro disponibilità.

Bambini dell’asilo Delfino 
blu e il progetto ''Vivere 
sani attraverso la cucina  

istriana''
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Seveda naši otroci radi hodijo v vrtec, saj imajo v njem veliko  
prijateljev za igro in druženje. Že zjutraj so dobre volje in  
razpoloženi za igralne dejavnosti po želji, v različnih kotičkih,  
ki jih imajo v igralnicah: od gospodinjskega do frizerskega, kotiček za 
ustvarjanje in risanje ter ogledovanje slikanic, knjig, enciklopedij …  
Na prometnem prtu, pa se lahko spremenijo v šoferje avtomobilov, 
tovornjakov in gasilcev. Po zajtrku sledijo usmerjene dejavnosti, 
kjer otroci preko igre in učenja spoznavajo različna področja  
dejavnosti (gibanje, jezik, družba, narava, umetnost in matematika).  
Seznanjajo se z zdravim načinom življenja, spoznavajo bližnjo in 
daljno okolico, sodelujejo pri različnih predstavah in prireditvah, 
razvijajo prijateljske odnose in v njih uživajo. Vsak dan se odpravimo  
na sprehod ali pa na vrtčevsko igrišče, kjer se igrajo različne  
elementarne igre z rekviziti ali brez, premagujejo ovire na  
igralih ali se preprosto družijo. Sledi kosilo in po njem počitek ali  
umirjene dejavnosti. 
 
No, to je zelo na kratko. Veliko prijetnih, poučnih in zabavnih uric 
preživimo skupaj dopoldan, pa tudi popoldan. Kako pa otroci čas 
preživljajo doma, kaj najraje počnejo?  Preberite, kaj so  povedali!
 
Zoja: »Jaz mami pomagam posodo pospravljat.« 
Naja: »Igramo se Človek ne jezi se.«
Liam: »Skupaj gremo na sprehod in kolesarit.«
Enea: »Gremo skupaj v trgovino.«
Nik: »Da se skupaj stiskamo na kavču.«
Luka: »Ko se igramo v krogu Gnilo jajce.«

1. Na začetku šolskega leta so nas obiskali policisti in nam predstavili 
svoja vozila ter varno pot do vrtca.
2. V okviru projekta »Mali sonček« smo se odpravili na orientacijski 
pohod ter na cilju iskali skriti zaklad.
3. Na novoletnem srečanju smo strokovne delavke zaigrale igrico 
»Mali medo« in starši so skupaj z otroki izdelali novoletne venčke 
in okrasili smrekice.
4. Starejši otroci so se s pesmijo in plesom predstavili na prireditvi 
ob Krajevnem prazniku v Kulturnem domu.
5. Otroci najstarejše skupine so gostili prostovoljki Rdečega križa 
Koper, gospo Marijo in Tjašo, ki sta jim predstavili pomen in delo 
prostovoljcev.

Otroci in strokovne delavke Vrtca Semedela – enota Hrvatini

Jaz pa hodim rad v vrtec
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POMEMBNE       TELEFONSKE      ŠTEVILKE:
GASILCI: 112                                                                             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

Od novembra 2017 so nas zapustili naši krajani:  
LOVŠIN VERONIKA
SLUGA ALBINA
VOH ADOLF 
FRANK PAVLA 
PEROŠA KLAVDIJ
KEŠ JOŽEFA
MARINIČ JOŽE 
RAŽMAN VIRGINIJA 
ŽIVKOVIĆ LJUBICA 
KERŠEVAN GROZDANA 
RAŽMAN IVANA 
ŠUKLJAN ROŽA 
LAURIANO STEFANIČ

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

OŠ  Aleš Bebler- Primož
Hrvatini 137

6280    ANKARAN
Tel. 05 651 46 70

os.hrvatini@guest.arnes.si

IT. OŠ Pier Paolo Vergerio il 
Vecchio

Podružnica Hrvatini
Hrvatini  137/b

6280    ANKARAN
Tel. 05 652 66 08

Asilo DELFINO BLU
Sezione Crevatini

Crevatini 79
6280     ANCARANO

Tel. 05 652 62 11
crevatini@delfino-blu.si

KUD HRVATINI
Pred. Sonja Kocjan

Hrvatini 148 (sedež)
6280    ANKARAN
GSM 070 179 900

sonja.kocjan@gmail.com

VRTEC SEMEDELA
Enota  HRVATINI

Hrvatini 137/a
6280    ANKARAN

Tel. 05 651 33 00

SONČEK - Obalno društvo  
za cerebralno paralizo

Elerji 29
6281     ŠKOFIJE
elerji@soncek.org

LOVSKA SKUPINA  
HRVATINI

Raseni Gianni
Premancan 30

6280  ANKARAN

ODBOJKARSKI KLUB Ankaran 
Hrvatini, Jadranska 66,  

6280 ANKARAN
Bojan Cerovac, Regentova 2

GSM 040 206 527

BK HRVATINI
Andrej Železnik

Ivančičeva cesta 18/a
Hrvatini 148  (sedež)
6280    ANKARAN
GSM 031 335 683

bkhrvatini@gmail.com
drejc00@gmail.com

NOGOMETNI KLUB Ankaran 
Hrvatini, Jadranska 15, p.p. 4

6280 ANKARAN
05/ 652 61 09

nk.ah@mastech.si
pred. Sebastjan Dvojmoč

sebastjan.dvojmoc@gmail.com 
GSM 040 335 555.

Kraj. org. ZZB NOB
Pred. Zdravko Banko

Hrvatini  90/b
6280    ANKARAN
GSM  031 616 432

zdravko.banko@gmail.com
kontaktna os.: Kačič Marica

tel.: 070 597 446
marica.kacic@gmail.com

Društvo za Boljšo kakovost 
življenja - CENTER PLEJADE - 

Associazione Per Una  
Migliore Qualita` Della Vita - 

center Plejade
Hrvatini 113

Sara Jurjavčič   040 843 522
sara.jurja@gmail.com

Športno društvo K.O.M.A.
Bratuša Devit

tel.: 040 213 470
devit.bratusa@gmail.com

STRELSKO DRUŠTVO HRV.
Hrvatini 33

6280 ANKARAN
Pred. Nevjo Gržinič

MePZ Adriatic
Vilhar Andrej      
041 415 424

KINOLOŠKO DRUŠTVO
Lovrečič Darko

GSM 041 514 822

ŠKD VOLT HRVATINI
Hrvatini 160

6280  ANKARAN
Pred. Husein Dedić
GSM 040 577 273

Mail: volt.hrvatini@gmail.
com

ŽUPNIJSKI URAD  
ANKARAN   Oljčna pot 18

6280 ANKARAN
Tel. 652 12 12
Župnik Franc

GSM 041 243 278
zupnija.ankaran@telemach.net

Društvo upkojencev  
Hrvatini

Pred. Šafhalter Željko
Hrvatini 180/d

6280    ANKARAN
Tel.: 051 359 676 

drustvo.upokojencev@
hrvatini.si

PGD HRVATINI
Pred. Leonida Kramar

Hrvatini 48/b
6280   ANKARAN
Tel.: 041 307 308

info@pgd-hrvatini.si

SKUPNOST ITALIJANOV 
HRVATINI

Pred. Maria Pia Casagrande
Hrvatini 148

6280   ANKARAN
GSM 041 874 485

com.it.crevatini@siol.net

Šola zdravja
Skupina Hrvatini

Sedmak Mirka
Tel.: 051 631 396

Mail: sedmakmirka@gmail.
com

TD HRVATINI
Pred. Željko Šafhalter
Hrvatini 64 (sedež)
6280    ANKARAN
GSM 051 359 676

zeljko.safhalter1@gmail.com

TENIŠKI KLUB HRVATINI
Pred. Gianfranco Kozlovič

Hrvatini 106/a
6280    ANKARAN
GSM  041 765 305

gianfranco.kozlovic@gmail.com

ŠD HRVATINI
Turk Gržinič Ksenja

Hrvatini 74
6280  ANKARAN
tel.: 051 654 752
ksenja@spike.si

POTUJOČA KNJIŽNICA:
8. 5. 2018 in 5. 6. 2018 od 14.00 do 15.50: 

pred Kulturnim domom Hrvatini v Božičih,
8. 5. 2018 in 5. 6. 2018 od 16.00  do 18.00: 

pred gasilskim domom v Hrvatinih. 
4. 9. 2018 in 2. 10. 2018 od 14.00 do 15:50: 
pred Kulturnim domom Hrvatini v Božičih,
4. 9. 2018 in 2. 10. 2018 od 16.00 do 18.00: 

pred gasilskim domom v Hrvatinih.
6. 11. 2018 in 4. 12. 2018 od 14.00 do 15.50: 
pred Kulturnim domom Hrvatini v Božičih
6. 11. 2018 in 4. 12. 2018 od 16.00 do 18.00: 

pred gasilskim domom v Hrvatinih. 

Naslovi društev in organizacij

Folklorna skupina 
Oljka

Funa Ivan      
030 241 676





GLAS HRVATINOV – LA VOCE D I CREVATIN I
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: Daniel Bubnič s pomočjo odbora: Mira Šavora, Rozana Gomboc, Mirjana Topić, Tim Mavrič 
in Irena Muženič Balentić; jezikovni pregled slovenskih tekstov: Mira Šavora; avtor naslovnice: Radivoj Fikon. 

Fotografije za glasilo so prispevali: Miha Crnič, Milan Rutar, Andrej Vilhar.

Članke    za    naslednjo     številko    oddajte    do 15. 11. 2018 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.


