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Spoštovane krajanke in krajani. Leto 2017 se končuje 
in za nami je že leto dni vodenja krajevne skupnosti. 

Projekti, ki smo si jih zadali, so bili manjši, saj smo 
kot najpomembnejšo nalogo izpostavili približevanje 
krajanom in reševanje njihovih neposrednih težav in 
problemov. Zavedamo se, da razpolagamo z javnim 
denarjem, zato smo pri izvajanju aktivnosti še posebej 
previdni.  Tako smo v letu 2017 uspešno izpeljali:
- delno saniranje stavbnega pohištva na kulturnem 
domu, 
- nakup nujne opreme za  vzdrževanje okolice, 
- obnova poškodovane zaščitne mreže ob igrišču OŠ 
Hrvatini, 
- ograditev prostora pod spominsko ploščo v Hrvatinih 
in postavitev dodatne klopi v centru Hrvatinov,
- ureditev zemljišča za potrebe OŠ Hrvatini za »šolski 
vrtiček«,
- organizacija čistilne akcije s pomočjo društev in krajanov, 
- organizacija kresovanja s pomočjo društev in krajanov, 
- lutkovne in gledališke predstave v kulturnega doma,
- organizacija »Noč čarovnic« 31.10.2017.

Naša previdnost je obrodila sadove in sredstva na te-
kočem računu so bistveno večja, kot so bila ob prevzemu 
vodenja. Šele po konkretnih podatkih in jasnem 
prikazu finančnih zmožnosti smo se konec tega leta 
začeli dogovarjati o večjih investicijah v letu 2018, ki 
jih KS Hrvatini financira iz lastnih sredstev.

Ker je največ denarja priteklo iz najemnin in uporabnin 
kulturnega doma in morajo biti sredstva namensko 
porabljena, se je svet KS odločil, da bo v letu 2018  
izvedena sanacija sanitarij. Obenem bi v sami dvorani 
zamenjali svetila  z varčnimi in s tem pripomogli 
k manjšemu računu za električno energijo. 
 
FINANČNO STANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI

Na veliko zadovoljstvo so že letos stekla pogajanja med 
MOK in krajani, za nadaljevanje slemenske ceste od  
krožišča pri pokopališču Sv.Bride do krožišča  
Kolomban. Če bodo pogajanja uspešna, se bodo   
gradbena dela pričela drugo leto poleti. Izpostaviti želimo, 
da bomo s tem projektom rešili velik problem z  
meteornimi vodami, zato iskreno upamo, da bodo  
pogajanja med krajani in MOK za odkup zemljišč  
uspešna. Seznaniti vas želim tudi s planom dela za 
leto 2018.  Kot vsako leto smo tudi letos s svetniki 

naredili program investicij in jih predstavili MOK. 
Pomembnejše načrtovane aktivnosti so:
- nadaljevanje izgradnje kanalizacije Fajti, Premančan, 
Cerej, Kolomban, Lovran in Barižoni,
- asfaltiranje in postavitev pločnikov na cesti mimo 
gasilskega doma Hrvatini,
- asfaltiranje ceste za Premančan,
- dodatna signalizacija za varno pot na cesti med  
slovensko in italijansko osnovno šolo,
- finančna pomoč za razširitev gasilskega doma Hrvatini, 
- postavitev dodatnih prehodov za pešce na obstoječi 
slemenski cesti, 
- asfaltiranje stranskih poti Fajti-Hrvatini,
- ureditev avtobusnih postaj v Fajtih in Lovranu,
- asfaltiranje parkirnega prostora ob balinišču v Božičih,
- vzpostavitev dodatnih parkirnih mest ob pokopališču 
Lovran,
- dodatna parkirna mesta za krajane centra  Hrvatinov 
(ob borovem gozdičku),
- dodatna signalizacija, javna razsvetljava po celotni 
krajevni skupnosti …

ZAHVALA KRAJANOM
V imenu KS se želimo zahvaliti vsem  posameznikom, 
društvom in organizacijam, ki se trudijo, da se v našem 
kraju vedno kaj dogaja in našim krajanom narišejo  
nasmeh na obraz. Prav tako hvala  
vsem krajanom, ki so nam, in nam želijo  
tudi v prihodnje, pomagati pri našem delu.
 
Še posebej se želimo zahvaliti  krajanom, ki so  
brezplačno ponudili pomoč: Zonta Milenkotu za  
popravilo aparatov, Neviju Gržiniču za pomoč pri  
računalniških  težavah,  Igorju Šafhalterju in Janu 
Besednjaku za postavitev novoletne dekoracije,  
mizarstvu Ivančič in Rajku Muženič s.p. za izdela-
vo in postavitev klopi v centru Hrvatinov ob »špini«,  
Gregorju Žigonu za pomoč pri upravljanju avdio  
tehnike ob prireditvah.

Želimo si skupnega sodelovanja v dobrobit kraja, zato 
ste s predlogi, mnenji in idejami vedno dobrodošli.

 
 

VOŠČILO
 

Spoštovane krajanke in krajani.
Sreča se prikrade skozi vrata,

ko si pozabil, da si jih pustil odprta.
Zato vam v novem letu želimo čim več odprtih vrat. 

Srečno 2018!

 
 

Predsednica KS Irena Muženič Balentić
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1. 10. 2016 70.137,01€  
17. 11. 2017 86.711,12€
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Skladno s 43. členom Statuta krajevne skupnosti Hrvatini 
in na podlagi 45. sklepa sveta KS Hrvatini je predsednica 
KS Hrvatini Irena Muženič Balentič 31. 3. 2017 sklicala 
zbor krajanov.

Zbora krajanov se je udeležilo cca. 60 krajanov, Župan 
MOK g. Boris Popovič in nekateri strokovni delavci MOK. 
Zbor krajanov je bil sklican na podlagi sklepa, sprejetega 
na predhodnem zboru krajanov, ki je bil 1. 4. 2016. Krajani 
so bili seznanjeni z realizacijo sklepov prejšnjega zbora 
krajanov in s potekom aktivnosti novoizvoljenega sveta KS 
Hrvatini. Na podlagi pobud in predlogov krajanov so bili 
sprejeti naslednji sklepi, ki jim sledijo določene aktivnosti:
> Sklep št. 1.: 
Zbor krajanov zahteva, da se Svet KS Hrvatini aktivno 
vključi s strokovnimi službami MOK Koper v postopek 
pridobitve služnosti vkopa kanalizacij Cerej –  
Premančan, saj je izgradnja le-te v širšem interesu.
Potekajo aktivnosti s pristojnimi službami MO Koper, ki 
vodijo projekte za kanalizacijo. Seznanjeni so, da jim je 
tudi KS pripravljena pomagati pri reševanju pridobitve 
služnosti posameznih lastnikov parcel.
> Sklep št. 2.: 
Pozove se Svet KS Hrvatini in PGD Hrvatini, da pripravita 
navodila za kurjenje na prostem.  S tem navodilom naj se 
določi oz. priporoči, pod kakšnimi pogoji, kdaj in kaj se 
lahko kuri na prostem.
S PGD Hrvatini je dogovorjeno, da pripravijo navodila za 
kurjenje na prostem, ki bodo objavljena na www.hrvatini.si, 
v krajevnem glasilu in na oglasnih deskah v KS Hrvatini. 

> Sklep št. 3.:
Svet KS pripravi in izvede anketo za evidentiranje  
zainteresiranih krajanov za zamenjavo azbestne kritine 
z drugim materialom. Na podlagi števila zainteresiranih 
naj se Svet KS poveže z Eko skladom Republike Sloveni-
je in organizira postopke za izvedbo akcije zamenjave  
kritin.
Svet KS je pripravil in izvedel anketo za evidentiranje  
zainteresiranih krajanov za zamenjavo azbestne kritine z 
drugim materialom, ki je bila poslana po gospodinjstvih. 
Na podlagi pridobljenega števila zainteresiranih krajanov 
se bo Svet KS povezal z Eko skladom RS in organiziral  
skupno srečanje. 
> Sklep št. 4.:
Svet  KS  naj  preveri  možnosti  in  naroči  ustrezni    
neodvisni inštituciji  meritve sevanj,  ki  jih  oddajajo    
telekomunikacijske  naprave na stolpu gasilskega doma 
v Hrvatinih.
KS Hrvatini je naročila neodvisni inštituciji meritve sevanj 
na objektu gasilskega doma v Hrvatinih. 
> Sklep št. 5.: 
Svet KS v roku treh mesecev s pomočjo ustreznih služb 
MOK osmisli in sestavi strategijo uspešne komunikacije 
KS s krajani in ostalimi javnostmi.
Predlog sklepa ni bil izglasovan.
> Sklep št. 6.:
Svet KS sprejme v reševanje naslednje problema-
tike: proučitev možnosti ureditve dodatnih parkirišč 
za potrebe  pokopališča  sv.  Mihaela  v  Lovranu,   
umaknitev ekološkega otoka na drugo primernejšo  
lokacijo, ureditev  avtobusnega  postajališča  ter  
rešitev  problematike za umiritev prometa na območju  
Kolombana.
Navedene problematike so bile posredovane UGJSP in službi 
za KS pri MOK Koper ter javnemu podjetju Marjetica Koper.  

Pripravila: Predsednica KS Irena Muženič Balentić

Elektromagnetna sevanja v bivalnem okolju 
Najbolj pogosta vprašanja in odgovori občanov glede sevanja baznih postaj 

Odgovarjal   je   doc.  dr. Peter Gajšek iz Inštituta za 
neionizirna sevanja v Ljubljani.

Ali mobilni telefoni in bazne postaje sevajo? 
Da! Mobilni telefoni in bazne postaje  so namreč  oddajno 
-sprejemni  sistemi.  Njihova  osnovna naloga je prek svojih  
anten  oddajati  in  sprejemati visokofrekvenčna elektro-
magnetna sevanja (VF EMS) v območju mikrovalov, to je 
pri frekvencah od 400 do 2200 MHz. 
Kakšne so razlike med izpostavljenostjo VF EMS zaradi 
bazne postaje in mobilnega telefona?
Sevalne  obremenitve  ljudi  zaradi  baznih  postaj  so v 
primerjavi z mobilnimi telefoni navadno dosti nižje in v 
Sloveniji v povprečju ne presegajo 10 % zakonsko določene 
mejne vrednosti. Sevanju  bazne postaje je izpostavljeno  
celotno telo, pri telefonu pa so izpostavljeni posamezni 
deli telesa, predvsem   glava.   Zaradi   tega  so   raziskave   
večinoma  usmerjene  v  ugotavljanje  vplivov  VF  EMS 
mobilnega telefona na biološke sisteme.
Ali je ob vrednotenju morebitnih vplivov na zdravje 

pomembna razlika med baznimi postajami in drugimi 
vrstami radijskih in televizijskih oddajnikov?
Sevanjem anten baznih postaj mobilne telefonije so ljudje 
izpostavljeni pogosteje kot  sevanju radijskih in televizijskih 
oddajnikov, ki pa oddajajo od 100 do 5000-krat več moči 
kot antene baznih postaj. Ko človek enkrat absorbira VF 
EMS dovolj visokih jakosti, so učinki zaradi izpostavljenosti 
ne glede na vir sevanja enaki.
Ali je mogoče, da sevanja baznih postaj presežejo  
mednarodno priznane mejne vrednosti? 
Le te so lahko presežene do oddaljenosti nekaj metrov za 
tipično sektorsko anteno polno obremenjene bazne postaje 
na njeni višini.  Dostop v to območje je praktično nemogoč, 
saj so  antene  navadno  nameščene  na  visokih stolpih 
ali strehah visokih zgradb. Zunaj tega območja v drugih 
smereh so  sevalne  obremenitve  daleč pod dopustnimi 
mejnimi vrednostmi.
Ali premestitev bazne postaje znotraj naselja na oddaljeno 
lokacijo zunaj naseljenih območij pomeni zmanjšanje 
izpostavljenosti ljudi VF EMS?

Poročilo zbora 
krajanov (31. 3. 2017)
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Da in ne. Premestitev bazne postaje lahko sicer pomeni  
nekoliko manjše obremenitve za določeno območje,  
vendar to posledično pomeni povečanje izpostavljenosti 
uporabnikov zaradi sevanja njihovih mobilnih telefonov na 
tem območju, saj morata v tem primeru tako mobilni telefon 
kot premeščena bazna postaja za normalno delovanje in 
pokrivanje enakega območja oddajati z večjo močjo.
Ali je v Sloveniji zakonsko določen nadzor nad sevanji 
baznih postaj?
Da. Vlada Republike Slovenije je leta 1996 sprejela Uredbo 
o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem 
okolju (UL RS, 70/96), ki natančno določa največje dovoljene 
sevalne obremenitve za vse vire sevanja, tudi za bazne 
postaje. Za nove posege v prostor so z Uredbo z dodatnim 
preventivnim dejavnikom zaščitena najbolj občutljiva  
območja (I. območje povečanega varstva pred EMS, kamor 
se uvrščajo bivalno okolje, šole, vrtci, bolnišnice,...). Za ta 
območja veljajo deset krat strožje omejitve kot v Evropski 
uniji. 
Ali sevanja baznih postaj lahko povzročajo zdravstvene 
težave? 
Doslej opravljene študije o vplivu sevanja nizkih jakosti na 
človeka, kot jih najdemo v okolici baznih postaj, niso potrdile 
povezave med VF EMS in obolenji, vključno z rakom. Na 
voljo je sicer nekaj preliminarnih rezultatov raziskav, ki 
kažejo, da naprave mobilne telefonije v nekaterih primerih 
lahko  povzročajo  komaj  opazne biološke učinke, ki pa 
najverjetneje ne vodijo do znanih vplivov na zdravje.
Slišal sem, da EMS zaradi mobilnih telefonov povzročajo 
raka. Ali je to res?
Znanstvenikom v doslej opravljenih raziskavah ni uspelo 
dokazati, da  bi  izpostavljenost VF EMS, ki jih oddajajo 
mobilni telefoni, povzročala  rakasta obolenja. Svetovna 
zdravstvena  organizacija  zastopa  stališče, da  sevalne 
obremenitve nizkih jakosti, ki jih oddajajo mobilni telefoni 
in bazne postaje,  nimajo  dovolj energije, da bi vplivale na 
dedni material ter s tem povzročale raka. 
Živim v bližini bazne postaje. Kakšnim sevalnim  
obremenitvam sem tako izpostavljen?
Prevladujoče znanstveno mnenje je, da so sevalne  
obremenitve zaradi baznih postaj v bivalnem okolju precej 
pod dovoljenimi vrednostmi ter na ravni drugih signalov 
telekomunikacijskih oddajnikov (radio, televizija,  
zveze …). Sto metrov oddaljena bazna postaja predstavl-
ja podobne sevalne  obremenitve  kot  deset  kilometrov   
oddaljeni  radijski oddajnik.
Kakšno je stališče vodilnih mednarodnih organizacij o 
možnih škodljivih vplivih EMS na zdravje?
Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je na podlagi 
pregleda doslej izvedenih raziskav ugotovila, da človekova 

dolgotrajna izpostavljenost VF EMS nizkih jakosti (pod 
znanstveno določenimi mejnimi vrednostmi) ne vpliva 
na njegovo zdravje.  Ker obstaja nekaj vrzeli v znanju SZO 
podpira nadaljnje raziskave, prek katerih bo mogoče bolje  
opredeliti tveganje. Omenjeno stališče podpirajo tudi 
druge ključne organizacije tako doma kot v svetu.
Ali so morebiti otroci bolj občutljivi na vplive VF EMS?
Ker se glava in živčni sistem pri otrocih in mladostnikih 
še razvijata,  so  nekateri  strokovnjaki  mnenja,  da bi 
bili v  primeru obstoja za zdaj še neznanih zdravstvenih  
tveganj otroci in mladi morda zanje bolj dovzetni kot 
odrasli. Vendar pa ni na voljo znanstvenih  izsledkov,  ki  
bi  podprli to domnevo. Odgovorni za promocijo zdravja v 
nekaterih državah priporočajo staršem, ki se želijo izogniti 
vsakršnemu  morebitnemu  tveganju,  ki  bi  se  morda poka-
zalo šele v prihodnosti, da razen v nujnih primerih otroke 
odvračajo od uporabe mobilnega telefona ter jih sočasno 
poučijo, kako telefon uporabljati racionalno in varno.  
Ali obstaja tveganje za zdravje pri jakostih, ki so nižja od 
veljavnih mejnih vrednosti ?
Nobena izmed dosedanjih znanstvenih raziskav o dolgo-
trajni izpostavljenosti VF EMS, ki so nižje od mednarodno  
priznanih mejnih vrednosti in domače zakonodaje, ni 
odkrila njihovega vpliva na človekovo zdravje. Vendar pa 
se raziskave še nadaljujejo.
Ali lahko VF EMS nizkih jakosti, take najdemo tudi v 
okolici baznih postaj, povzročajo glavobole, nespečnost, 
motnje živčnega sistema, slabosti in druge simptome?
V primeru baznih postaj zaradi zelo nizkih jakosti  
izpostavljenosti omenjena hipoteza o teh simptomih skoraj 

Kaj so pokazale meritve elektromagnetnih sevanj v okolici baznih postaj na stolpu gasilnega doma v Hrvati-
nih?
INIS je kot pooblaščena in akreditirana institucija za meritve sevanj izvedel posnetek stanja obremenjenosti okolja 
z EMS na treh lokacijah v okolici baznih postaj v KS Hrvatini. Iz rezultatov meritev je razvidno, da so sevalne 
obremenitve na vseh merilnih mestih pod mejnimi vrednostmi, ki jih določa Uredba o elektromagnetnem sevanju 
v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96) za vire elektromagnetnih sevanj za I. območje varstva pred se-
vanji. V najbolj neugodnem primeru skupne sevalne obremenitve, ki upoštevajo vse prisotne signale v področju 
visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj, dosežejo do 27% dovoljene mejne vrednosti za I. območje varstva 
pred sevanji. Največji doprinos k skupnim sevalnim obremenitvam na izbranih merilnih mestih pa predstavljajo 
radijski oddajniki v FM frekvenčnem območju (do 23%), medtem ko je prispevek sevanj baznih postaj le 4%.
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Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju 
določa:
- V 3. členu – Ureditev kurišč: kurišče mora biti urejeno  
tako, da je obdano z negorljivim materialom in da je  
območje v oddaljenosti vsaj meter od zunanjega roba 
kurišča očiščeno vseh gorljivih snovi. Kurišče mora ves čas 
kurjenja nadzorovati polnoletna oseba, ki mora po konča-
nem kurjenju ogenj popolnoma pogasiti. Ob povprečni  
hitrosti vetra večji od 20 km/h ali ob sunkih vetra močnejših 
od 40 km/h se ne sme pričeti s kurjenjem oziroma se 
mora s kurjenjem takoj prenehati, kar velja tudi pri  
kurjenju kresov. Dodatne zahteve v zvezi z ureditvijo kurišč 
v gozdu, na drugem gozdnem zemljišču in na zemljišču, 
poraslem z gozdnim rastjem, urejajo predpisi o gozdovih.
- V 4. členu – Prepovedi: prepovedano je požigati, odmetavati 
goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo 
požar in  pri  kurjenju,  tudi  pri  kurjenju  kresov, uporabljati 
vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi. Skladno  
s predpisi o gozdovih ni dovoljeno kuriti v gozdu in 
na zemljišču, poraslemu z gozdnim rastjem, razen na  
urejenem kurišču in v primeru izvajanja aktivnosti za  
zatiranje prenamnoženih populacij insektov in  bolezni  
gozdnega drevja, ki lahko ogrozijo gozd. Prav tako ni 
dovoljeno uporabljati odprti ogenj v gozdovih na Krasu 
in drugih gozdovih, ki so posebno ogroženi zaradi požara.  
Skladno s predpisom, ki ureja odpadke, je v naravnem okolju  
prepovedano odstranjevati odpadke z uporabo ognja. 

- V 8. členu – Razglasitev velike ali zelo velike požarne 
ogroženosti:  veliko  ali  zelo  veliko požarno ogroženost 
oziroma  spremembo stopnje požarne ogroženosti na 
posameznem  območju razglasi  Uprava  Republike   
Slovenije za zaščito in reševanje ali lokalna skupnost. Če 
na posameznem  območju  požarno ogroženost razglasita 
Uprava RS in lokalna skupnost in sta le-ti različni, velja 
višja stopnja požarne ogroženosti.

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na 
območju MOK opredeljuje posebne ukrepe varstva pred 
požarom glede kurjenja in sicer določa:
1) Kurjenje v strnjenih naseljih ni dovoljeno.
2) Kurjenje v  naravnem okolju je dovoljeno vsak dan v 
svetlem delu dneva oziroma od sončnega vzhoda do 
sončnega zahoda.
3) Ob  koncu  kurjenja oziroma najkasneje ob sončnem 
zahodu je potrebno ogenj popolnoma pogasiti.
4) Izvajalec kurjenja mora kurjenje predhodno priglasiti 
Gasilski brigadi Koper (05) 663 28 30.
5) Kurjenje prvomajskih kresov se lahko izvaja tudi izven 
termina drugega odstavka tega člena in jih ni potrebno 
predhodno priglasiti Gasilski brigadi Koper. Na množičnih 
javnih prireditvah – kresovanjih mora biti organizirana 
požarna straža. 
6) Kurišče mora biti najmanj 10 metrov oddaljeno od 
dreves,  najmanj  50  metrov od gozda, javnih objektov, 

Priporočila za kurjenje 
na prostem

Kurjenje na prostem opredeljuje več predpisov in sicer:
- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS št. 20/14); 

- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki ga je sprejela Mestna občina Koper,
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju MOK, ki je začel veljati 6. 2. 2016.

ni verjetna, saj možnih mehanizmov za tovrstne težave ni 
bilo  mogoče podpreti z doslej izvedenimi znanstvenimi 
raziskavami.
Ali lahko strah pred sevanjem, ne glede na resničnost 
nevarnosti, škodljivo vpliva na ljudi?
Človek je psihofizična celota in kadar je prepričan, da mu 
grozi nevarnost, ima lahko to škodljive posledice za njegovo  
zdravje in počutje ne glede na resničnost nevarnosti. Zato je 
pomembno ustvariti medsebojno zaupanje med investitorji  
in izvajalci na eni ter prebivalci na drugi strani. Kadar 
imajo prebivalci dejanski nadzor nad dogajanjem oziroma  
nanj lahko vplivajo, praviloma to vpliva blagodejno in  
preprečuje nastanek raznih zmotnih prepričanj.
Kaj lahko storim?     
Ker zaradi vrzeli v znanju dokončnih odgovorov glede 
(ne)varnosti sistema mobilne telefonije še ni mogoče dati, 
se nekatere mednarodne organizacije in vladne ustanove 
odzivajo na zaskrbljenost javnosti zaradi morebitnih 
vplivov VF EMS na zdravje ter priporočajo nekatere  
preventivne ukrepe:

• uporabo prostoročnih kompletov med telefoniranjem z  
mobilnim telefonom,
• omejitev pogovorov na najnujnejše,
• držanje telefona med vzpostavljanjem povezave 
čim dlje od glave in telesa,
• izbiro  telefona z nizko stopnjo sevanja (SAR), 
• umestitev baznih postaj ob sprejemljivih stroških  
na lokacije, na katerih bi bila izpostavljenost  
javnosti čim manjša,
•upoštevanje tudi estetskih vidikov in občutljivosti  javnosti, 
• vzpostavitev  odkrite  komunikacije  med lastniki vira 
sevanja, lokalnimi organi in javnostjo v posameznih fazah 
načrtovanja postavitve, ki  bi pripomogla k razumevanju 
problematike in večji odprtosti za postavitev nove naprave, 
• vozniki naj se zaradi varnosti na cestah med vožnjo  
odrečejo uporabi mobilnih telefonov.



7Iz dela sveta KS / Dal lavoro del consiglio della CL
_______________________________________________________________________________________

Raccomandazioni per 
l'accensione di fuochi all'aperto

L'ordinanza sulla sicurezza antincendio nell'ambiente 
naturale stabilisce: 
- nell'articolo 3 – Allestimentodel sito di combustione – Il 
sito di combustione deve essere circondato da materiale 
ignifugo. Dai bordi di esso una fascia di un metro deve 
essere libera da qualsiasi materiale infiammabile. Il sito 
deve essere inoltre costantemente supervisionato da una 
persona maggiorenne che ha anche l’obbligo di estinguere 
completamente il fuoco. 
Nel caso in cui la velocità media del vento superi i 20 km/h, 
con raffiche superiori ai 40 km/h, è vietata l'accensione di 
fuochi o di falò,  ossia  è  necessario  provvedere  all’immediato 
spegnimento del fuoco.
Ulteriori disposizioni riguardanti l’allestimento di siti di 
combustione  nei  boschi,  su  altri  terreni boschivi e su 
terreni  coperti  da vegetazione boschiva, sono previste 
dalle normative forestali. 
- nell’articolo 4 – Divieti – È vietato incendiare, gettare  
oggetti infiammati, altri oggetti o sostanze che possono  
innescare  incendi.  È  inoltre  vietato  l'uso  di  sostanze   
infiammabili, esplosive e ossidanti durante l'abbruciamento 
e l'accensione dei falò.
Conformemente alle norme forestali, non è consentita 
l'accensione di fuochi nel bosco o su terreni ricoperti di 
vegetazione  boschiva,  fatta  eccezione  dei  punti  attrez-
zati a questo  scopo e delle attività di soppressione della 
popolazione eccessiva di  insetti  e  delle malattie  della 
vegetazione boschiva che possono minacciare il bosco. È 
inoltre vietata l'accensione di fuochi sul Carso e nei boschi 
ad alto rischio di incendio. 
- nell’articolo 8  –  Proclamazione di rischio di incendio 
elevato o molto elevato – la proclamazione di  rischio di  
incendio elevato  o  molto elevato, ossia la modifica del 
livello  del  rischio  di  incendio su una  determinata area,  
è  effettuata dall'Amministrazione della Repubblica di  
Slovenia per la protezione e  il  salvataggio o  dalla comunità 
locale. In caso di proclamazione di livelli del rischio di 
incendio diversi da parte dell’Amministrazione e dalla  
comunità  locale  per  la  stessa  area,  viene preso in  
considerazione il rischio di incendio maggiore.

Il Decreto di tutela da calamità naturali e da altre  
avversità sul territorio del Comune città di Capodistria 
definisce le misure antincendio come segue:
1) È vietata l'accensione di fuochi nelle zone ad alta densità 
edilizia.
2) L'accensione  di  fuochi  nell' ambiente  naturale  è   
permessa ogni giorno nelle ore di luce, ovvero dal sorgere 
al tramontare del sole.
3) Al termine ossia al più tardi al tramonto il fuoco deve 
essere spento completamente.
4) Colui che accende il fuoco ha l'obbligo di dare previa 
notifica di accensione del fuoco all'Ente pubblico dei Vigili 
del fuoco di Capodistria (05) 663 28 30.
5) I falò del Primo Maggio possono venir accesi anche 
oltre i termini di quanto stabilito dal secondo comma di 
questo articolo e non è necessario segnalarli in precedenza 
al Vigili del fuoco di Capodistria.
6) Il fuoco  deve  distare  almeno 10 metri dagli alberi, 
almeno 50 metri dal bosco, da edifici pubblici, da edifici 
residenziali, da strade pubbliche e almeno 100 metri da 
abitati  e  strutture  dove  vengono  prodotte, lavorate o 
immagazzinate sostanze infiammabili pericolose.
7) Non è consentito accendere il fuoco quando la velocità 
media del vento supera i 20 km/h o con raffiche di vento 
superiori ai 40 km/h.
8) Non è consentito utilizzare liquidi infiammabili o altri 
materiali che durante la combustione sviluppano fumo  
intenso o gas tossici.

Il Comune città di Capodistria ha inoltre approvato il 
Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani, di cui l'articolo 
46 stabilisce quanto segue: »È vietato incenerire i rifiuti.«.

La vigilanza per l'applicazione della legge e del  
decreto comunale è esercitata dagli ispettori. Eventuali 
trasgressori saranno sanzionati come previsto a 
norma di legge.                           
          

 SOCIETÀ VOLONTARI VIGILI 
DEL FUOCO DI CREVATINI

L'accensione di fuochi all'aperto è regolata da diverse norme, più precisamente: 
- dall'Ordinanza sulla sicurezza antincendio nell'ambiente naturale (Gazzetta ufficiale della RS n. 20/14)

- dal Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani, promulgato dal Comune città di Capodistria. 
- dal Decreto sulle calamità naturali e da altre avversità sul territorio del Comune città di Capodistria, 

in vigore dal 6 febbraio 2016 

stanovanjskih hiš in javnih cest in najmanj 100 metrov od 
večjih naselij in objektov, kjer se izdelujejo, predelujejo ali 
skladiščijo požarno nevarne snovi.
7) Kurjenje ni dovoljeno ob povprečni hitrosti vetra nad 
20km/h ali ob sunkih vetra močnejših od 40km/h.
8) Pri kurjenju se ne sme uporabljati gorljiva tekočina ali 
material, ki pri gorenju razvija močan dim ali strupene 
pline.

MOK je sprejela tudi Odlok o ravnanju s komunalnimi 
odpadki, ki v 46. členu pravi: »Sežiganje komunalnih 
odpadkov je prepovedano«.

Izvajanje zakona in občinskega odloka nadzirajo  
inšpektorji in morebitne kršitelje kaznujejo s  
predpisanimi globami.                
        PGD Hrvatini

_______________________________________________________________________________________
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Z vsakodnevno  
telovadbo »tisoč g ibov« 
do kvalitetne starosti

Vsakdo izmed nas si  zagotovo želi doseči kvalitetno starost, s čim manj bolečinami in sposobnostjo samostojnega  
življenja, kajti ni hujše bolečine, kot je odvisnost od pomoči drugih. A žal prevelika večina ostaja le na pobožnih željah, 

kajti  skrb za zdravo življenje je težka in naporna naloga, ki ne obrodi pravih sadov, dokler ne postane vsakodnevna, kon-
tinuirana in sistematična navada. 

Eden od osnovnih stebrov zdravja je zagotovo redna    
telovadba.  Tega  se več ali manj vsi zavedamo, pa se vendar 

kljub temu tako težko premaknemo iz svoje cone udobja.  
Zakaj? Morda zato, ker dajemo prednost vsem drugim in 
se nimamo dovolj radi, morda zato, ker mislimo, da smo 
naredili  za  svojo hrbtenico  in  sklepe  dovolj  z  občasno 
skupinsko telovadbo ali sprehodom, morda pa tudi zato, 
ker  nismo  dobro  informirani  o drugačnih možnostih. 
Kakršen koli je vaš odgovor vedite, da je  »vsak trenutek 
lahko nov začetek«  in morda prav ta trenutek pomeni vaš 
premik k zdravi in kvalitetni starosti. Za ta premik vam ni 
potrebno hoditi ali se voziti v druge kraje, hkrati pa vas nič 
ne stane. Dovolj je le, da se trdno odločite narediti nekaj 
dobrega zase in da  pod strokovnim vodstvom vsak dan 
razgibate svoje sklepe od prstov na rokah do prstov na 
nogah.  Le tako bo vaša vzdržljivost  in  gibčnost postala 
zavidanja vredna in vam omogočila uživati dolgo, dostojno 
življenje. To je vadba »1000 gibov«, s katero v dobre pol 
ure ob pravilnem dihanju lahko razgibate  vse sklepe telesa, 
dosežete maksimalno gibljivost in okretnost ter zmanjšate 
bolečine.
DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA s sedežem v Domžalah, letos 
praznuje svojo 10. obletnico delovanja. V okviru društva 
izvajamo telovadbo pod pokroviteljstvom in strokovnim 
vodstvom ruskega zdravnika dr. Nikolaja Grishina. Ideja 
in praksa vsakodnevne vadbe na prostem se je razširila že 
po vsej Sloveniji in preplavila z oranžno barvo telovadcev 
že  skoraj  vse  kraje  naše  lepe  domovine.  Na  pobudo   
dolgoletne članice tega društva in usposobljene vaditeljice 
Mirke Sedmak  je  9. maja 2016  spodbudila  tudi  
nekaj telovadk iz KS Hrvatini,  ki se lahko pohvalijo z 
boljšo razgibanostjo sklepov  ter  boljšim ravnotežjem in  
kondicijsko sposobnostjo. 
Spodbuja pa nas tudi prijetno druženje s člani iz drugih 
krajev Slovenije, kar nam vedno pusti nepozaben pečat. V 
letošnjem letu smo se udeležili kar nekaj takšnih regijskih 
srečanj in sicer maja v Šmarjeških Toplicah, junija v Mostu 
na Soči in septembra srečanja »Telovadimo v Piranu«, ki je 
bilo nekaj posebnega.

V posebno čast nam je, da smo bili v marcu organizatorji 
in gostitelji motivacijskega seminarja za vaditelje obalnih 
občin, ki se je odvijal v prostorih Gasilskega društva Hrvatini.  
Pod  vodstvom  glavnih  predstavnikov društva in  
ustanovitelja dr. Nikolaya Grishina, so se za vadbo  
usposobile še tri vaditeljice.
V vsem  tem  času  smo se na  najrazličnejše  načine trudili 
seznanjati  krajane  in  krajanke  KS  Hrvatini s  prednostjo 
in pomenom tovrstne telovadbe. Pričakovali  smo,  da jih 
bo k razgibavanju  pritegnila  že dovolj  vidna  vsakodnevna  
telovadba pred Gasilskim  domom  Hrvatini, kot  tudi 
telovadba  pred  gostiščem Jasna2 v času  februarskega  
pohoda.  Ob vseh večjih srečanjih krajanov smo delili  
promocijske letake, objavili članek v »Glas Hrvatini« 
in se tudi osebno angažirali. Žal je bil trud zaman. Število 
telovadcev se je povečalo šele v zadnjih mesecih, kar nam 
je v posebno čast in veselje.
Vsakodnevna jutranja vadba dela res čudeže, sploh pa, če 
smo vztrajni. Pri tem  nam  tudi megla, dež in mraz ne 
morejo do živega. V zelo slabem vremenu se zatečemo v 
prostore gasilskega doma in tam opravimo svojo prijetno 
nalogo za lastno zdravje. V Šoli zdravja ne tekmujemo in se 
ne preganjamo. Vsak izvaja vaje po svojih najboljših močeh, 
tudi če  ni bil navajen organiziranega gibanja in telovadbe. 
Delo za lastno zdravje postaja prijetna obveznost, ki nas 
spodbuja k uresničitvi svojih sanj o kvalitetni starosti. 
Zato ne zamudite te priložnosti. Spoštovani sokrajani; 
postanite tudi vi del naše prijetne družbe in ne zamudite 
priložnosti druženja in zdrave rekreacije ne glede na leta, 
spol ali kondicijo. Pridružite se naši jutranji telovadbi, ki 
poteka vsak dan (razen praznikov in nedelj) ob 8:00 pred 
Gasilskim domom Hrvatini ali pokličite kontaktno osebo 
Mirko Sedmak na 051 631 396. Vaši sklepi in hrbtenica 
vam bodo za to odločitev hvaležni.

 
 

Mirka Sedmak

Društva porocajo / Le societa' ci segnalano
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Obisk Vršca

Naše društvo je na željo kar nekaj svojih članov organi-
ziralo izlet v Vršac. Izlet je trajal od 9. do 12. 6. 2017. 

Nekateri izmed upokojencev so bili tam rojeni in tam tudi 
obiskovali osnovno šolo. Njihovi starši so namreč v povojnih 
 letih odhajali s trebuhom za kruhom in si poiskali službo 
daleč od doma. V Vršcu jim je takratna oblast omogočila 
delo na zemlji in bivanje v zapuščenih hišah. Po nekaj letih 
so se te družine vrnile v Slovenijo, izlet pa je bil za nekatere 
prav zaradi prej omenjenega, nekaj posebnega. V pripravi 
izleta smo se povezali s predstavnikom slovenskega društva 
Kula g. Bohorč Rudijem in se dogovorili za termin obiska. 
Obiska se je udeležilo 14 naših članov, 17 upokojencev iz 
Dekanov, 4 iz Račic, 5 iz Bertokov ter 4 iz Ankarana. 
Po nekaj urah vožnje smo prispeli v Vršac, ki se  
nahaja v pokrajini Banat. To je mesto vina, vetra 
in ljubezni – tako ga imenujejo njegovi prebivalci.  
Prvi dan smo obiskali ženski pravoslavni manastir 
v banatski eparhiji – manastir Mesić. Manastir je bil  
ustanovljen konec 11. stoletja, večkrat porušen s strani 
Turkov, vendar hitro obnavljan. Ob povratku v mesto Vršac 
smo si ogledali mestni park, ki je danes pod državno zaščito 
in je naravni spomenik vrtne arhitekture. Razteza se na 
površini čez 60.000 km2. Njegovo bogastvo tvorijo v  
največjem delu visoka listnata drevesa, ki dajejo parku  
poseben značaj. Celotna flora parka vsebuje  
preko 50 vrst dreves in nekoliko grmičastih vrst. Najbolj sta 
zastopana divji kostanj in srebrna lipa.  Najbolj  dragocena 
vrsta,  ki  raste  v  parku, je drevo Ginko,  zdravilna 
vrsta, ki se uporablja v  farmacevtski in kozmetični  
industriji. Obisk smo nadaljevali v mestnem muzeju, 
ki se deli na dva dela. Prvi del je Konkordija,  drugi  pa  
lekarna  na  stopnicah,  ki  je spomenik velikega pomena.  
Nadalje smo šli mimo Vladičanskega dvorca, ki je bil 

zgrajen v baročnem stilu leta 1763. Naslednji dan smo 
obiskali srednjeveško stavbo „Vršačka kula“, ki se nahaja 
na vršačkem bregu na višini 399 metrov. Kula  
predstavlja simbol mesta. Iz pisnih virov je  
razbrati, da jo je sezidal despot Đurađ Branković leta 1439.  
Tretji dan smo obiskali rimokatoliški hram, ki je posvečen 
svetemu Gerhardu v centru mesta, sezidan leta 1863. Ta 
danes predstavlja enega od najreprezentativnejših objektov 
v mestu. Cerkev se poleg svoje velikosti odlikuje po značilnih 
orglah, zaradi katerih je ta cerkev svojevrstna koncertna 
dvorana. V njej so nastopali že mnogi zbori in znani operni  
pevci. Imeli smo to čast, da nam je domači orglar zaigral 
odlomek ene od koncertnih skladb. Obiskali smo še Sterijino 
hišo na trgu sv. Teodorja Vršačkega, v kateri je danes muzej.  
Prijazni domačini so nas povabili v svoje društvene  
prostore, kjer smo preživeli nekaj lepih trenutkov z domačo 
besedo in pesmijo. Ob tej priložnosti smo jim predali nekaj  
kartonov slovenskih knjig za njihovo knjižnico in  
priložnostno darilo v spomin na prvi obisk. Obisk 
smo zaključili v vasici Gudurica, oddaljeni 15 km od 
Vršca, ter obiskali vinsko klet Selecta v ulici Otona  
Župančiča. Prijazna domačina sta nam postregla  
z degustacijo belih in črnih vin. S predelavo grozdja  
se ukvarjata od začetka 90. let prejšnjega stoletja.  
Družini imata lastne plantaže trt na površini 22 hektarjev. 
Nekateri  naši  izletniki so  v  vasici  obiskali  nekdanje   
prijatelje iz povojnih let.
Čas nam je v tem prelepem banatskem mestu hitro minil 
tako, da smo se po štirih lepo preživetih dnevih odpravili 
domov z obljubo, da se bomo ponovno srečali.

 
Željko Šafhalter

predsednik Društva upokojencev Hrvatini
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10. srečanje društev DU Hrvatini in DU Kobilje

Naše društvo je 23. 6. 2017 gostilo upokojence iz 
pobratenega društva Kobilje. To je bilo že 10. 

jubilejno srečanje. Prireditev smo organizirali v pros-
torih balinarskega kluba Hrvatini. Ob dobri jedači in 
pijači smo se odlično zabavali. Izmenjali smo si tudi 
priložnostna darila. Žal so nas gostje zgodaj zapustili, 
saj je bil to zanje le enodnevni izlet. Naslednje leto bodo  
člani našega društva  obiskali člane društva v Kobilju.  
 
Željko Šafhalter,  
predsednik Društva upokojencev Hrvatini

Prvi vikend v oktobru je društvo organi-
ziralo dvodnevni izlet v Karlovac in Plit-

vička jezera. Pot nas je vodila preko Reke 
do Karlovca, kjer smo kosili v restavraciji 
Panorama in se malce sprehodili po mestu. 
Na poti do Plitvic smo se ustavili v vasici 
Rastoke, ki je znana po lepih slapovih. V 
vasici je nekoč obratovalo 17 mlinov, danes 
obratujeta samo še dva. Pot smo nadaljevali 
do prenočišča, kjer smo ob večerji zaplesali 
dolgo v noč. Naslednji dan smo se odpeljali 
v nacionalni park Plitvička jezera, ki je po površini največji (294,82 km2) izmed osmih nacionalnih parkov na Hrvaškem. 
Področje je bilo proglašeno kot nacionalni park leta 1949, od leta 1979 pa je uvrščeno v popis svetovne naravne dediščine 
pri UNESCU.  Zadovoljni z obiskom te enkratne in čudovite naravne lepote smo izlet zaključili in se vrnili domov.

Željko Šafhalter, predsednik Društva upokojencev Hrvatini

Izlet na 
Plitvička jezera

Naši upokojenci - jubilanti

Svojih 60 let sta dopolnila:
g. Peranović Ivo iz Kolombana 
g. Petan Alojz iz Kolombana 
 
Svojih 70 let so dopolnili:
ga. Berlot Helena iz Barižonov 
ga. Čermelj Silva iz Hrvatinov 
g. Muharemovič Rifat iz Cereja 
ga. Rener Dragica iz Hrvatinov 
g. Rutar Milan iz Hrvatinov 

ga. Šapla Roman iz Hrvatinov 
g. Žigon Stojan iz Sp. Škofij 
ga. Žigon Tatjana iz SP. Škofij 
 
Svojih 80 let so dopolnili:
g. Čermelj Marjan iz Hrvatinov 
g. Dakič Miloš iz Hrvatinov 
g. Ivančič Marjan iz Hrvatinov 
ga. Ivančič Boža iz Hrvatinov 
ga. Jakac Dragica iz Hrvatinov 

ga. Kovačevič Ana iz Hrvatinov 
g. Lakošeljac Jakob iz Barižonov
ga. Rižner Ondina iz Zg. Škofij 
g. Rižner Anton iz Zg. Škofij 
 
Svojih 90 let sta dopolnili:
ga. Prassel Fabiola iz Hrvatinov 
ga. Trbovc Slava iz Kolombana 

Željko Šafhalter,  
predsednik Društva upokojencev 

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

_______________________________________________________________________________________
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Društvo je na zadnjem občnem zboru obravnavalo 
poročilo o delu v preteklem obdobju. Med ostalim 

so člani sprejeli odstopno izjavo Duške Rozman z mesta  
predsednice društva. Za novega predsednika je bil  
predlagan in izvoljen Šafhalter Željko. 

Turistično društvo Hrvatini je v letu 2017 izvedlo šte-
vilne aktivnosti, med katerimi izpostavljamo naslednje:  
- Udeležba na prireditvi ob občinskem prazniku 15. 5. 
2017 v Kopru, kjer smo imeli svojo stojnico z  dobrotami,  
ki so jih pripravile pridne roke naših članic.
- Udeležba na omizju »Pametna vas in primeri dobre 
prakse“. Prireditev sta vodila evropska poslanca g. Bo-
govič in ga. Bulc. 
- Udeležba na pohodu skozi Trst z vodičem Malečkar 
Francem.
- Udeležba na OZ Zveze kmetic Slovenije in obisk pri 
kmetici leta Jelki Krivec v Šentjurju na Dolenjskem.
- Udeležba na državnih ženskih kmečkih igrah v Selu 
pri Bledu, kjer smo osvojili 3. mesto.
- Udeležba na sejmu Agra v Gornji Radgoni, kjer smo 
opravili promocijo prireditve Sladka Istra.

- Udeležba na prireditvi Sladka Istra, ki je bila v Kopru 
23. in 24. 9. 2017.
- Sodelovali smo na prireditvi Golažjada 2017 na Škofijah. 
- 7. 10. 2017 smo sodelovali na Prazniku olja in vina  
na Škofijah.
- Priprava in izvedba akcije „Pokaži kaj znaš“, v kateri so 
se krajani predstavili s svojimi ročnimi izdelki. Razstava 
je bila 21. in 22.10.2017.
- V nedeljo, 22.10.2017 smo  organizirali 3. tradicionalni 
pohod v spomin na Gregorja Abrama. 
- Udeležili smo se različnih izobraževanj, ki jih je  
organizirala Mestna občina Koper (projekt organiziranja  
prireditev, pomen tradicije pri organizaciji prireditev 
v Istri, prireditev kot turistični produkt v praksi,  
promoviranje prireditev z nizkim proračunom, vsebine 
protokola na prireditvah in potniški turizem). 
- Ob svetovnem dnevu okolja smo prisostvovali 
svečanemu podpisu listine zelene politike v Pretorski 
palači v Kopru.

Željko Šafhalter
predsednik Turističnega društva Hrvatini

Iz dela Turističnega društva Hrvatini
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V juniju letos nas je obiskala študentka in nam ponudila promocijsko 
gradivo  za  udeležbo na  delavnicah  in  spoznavanju  dejavnosti 

starejših  generacij.  V zadnjih 15. mesecih je 7 partnerjev iz različnih držav 
Evrope ustvarilo nove možnosti za večjo aktivnost starejših v turizmu.  
Tako tistih, ki potujejo, kot tistih, ki so raje doma. Ustvarili so  
lokalne skupnosti po Evropi ter aktivnosti, kjer starejši turisti  
obiščejo starejše domačine in pri tem spoznavajo delček lokalne  
kulture. Prvo lokalno skupnost v Sloveniji so ustanovili v Ilirski Bistrici.  
Tu so domačini pripravljeni prirediti dobrodošlico gostom in na  
aktiven način nuditi obiskovalcem spoznavanje kulturne posebnosti  
okolja. Tako smo se zbrali v petek, 23. 6. 2017 v Podgradu, v 
muzeju „Škoromatov“ - tipičnih pustnih šem za ta del Brkinov.  
Prijazen vodič muzeja nam je predstavil zgodovino pustovanja, ogledali 
smo si pustne maske. Dva mlada fanta sta bila oblečena v pustno obleko z 
značilnimi visokimi klobuki, eden od njiju je lepo zaigral na harmoniko.  
Originalne maske izvirajo iz 14. stoletja. Po ogledu muzeja smo se 
odpravili v Račice, kjer smo v restavraciji Erna sodelovali pri pripravi 
krompirjevih svaljkov – njokov. Nato smo se odpravili v osrčje vasi do 
domačije Branka Butinarja in aktivno sodelovali pri kuhanju brinovega 
žganja. Ogledali smo si še panje s čebelami in izvedeli marsikaj zanimivega.  
Seveda smo se tudi oskrbeli z žganjem in medom. Napotili smo se v 
restavracijo Erna in použili naše okusne njoke v omaki, ki smo jih sami 
pripravili. Pot nas je vodila v Ilirsko Bistrico, kjer smo z vodičko pogledali 
znamenitosti mesta.

Nato smo se odpeljali do Premskega gradu. Prijazni 
sodelavki sta nam prikazali, kako se izdelujejo  
rože iz krep papirja, ki so sestavni del  
visokih klobukov pustnih mask škoromatov.  
Na koncu izleta smo bili malce utrujeni, pa vendar 
zadovoljni, da smo spoznali delo in navade v tem 
predelu Slovenije. Obljubili smo, da se še srečamo.  
Naše  turistično društvo bo v plan za leto 2018 
poskusilo umestiti našo lokalno skupnost na 
zemljevid Evrope.

Željko Šafhalter
predsednik Turističnega društva Hrvatini

Seniorji širom Evrope - Tim Eurosen

             Ob vikendih (petek - sobota) 
              vam bomo ob dobri glasbi 
         ponudili pijačo po akcijskih cenah 
                    ter vam postregli 
        z različnimi brezplačnimi prigrizki.

Petek - Sobota
po 19. uri

Vabljeni na veseli december v Poldi bar!



v

_______________________________________________________________________________________

13Društva porocajo / Le societa' ci segnalano
_______________________________________________________________________________________

Letos smo obeležili šest desetletij 
razvoja pristanišča v Kopru in 170. 

obletnico smrti izumitelja ladijskega 
vijaka Josefa Ressla. Člani Turistične-
ga društva Hrvatini so v sodelovanju 
s krajevno skupnostjo Hrvatini želeli 
oboje predstaviti ljubiteljem narave.  
Ob svetovnem dnevu hoje so na 
tretjem, tradicionalnem pohodu  
poimenovanem po Gregorju Abramu iz 
Premančana organizirali krožni pohod.  
Gregor Abram je deloval v vodstvu 
krajevne in italijanske skupnosti, bil je 
ljubitelj gora, ki so nam ga prezgodaj 
vzele. 

Nekaj čez 30 pohodnikov se je v nedeljo,  
29. oktobra zbralo pred Kulturnim 
domom v Božičih. Prejeli so gradivo 
za spoznavanje ankaranske školjčne   
sipine. Po uvodnem nagovoru  
predsednika TD Željka Šafhalterja  
in predstavitvi Gregorjevega dela je 
skupina krenila na krožno pot pod 
vodstvom avtorja prispevka. Skozi 
Braghete so dosegli razgledišče 
na Sanatorskem hribu. »Iz zraka« 
so spoznali razvoj pristanišča, 
dosežke in okoljsko problematiko.  
Mimo secesijskih stavb nekdanjega san-
atorija za pljučne bolezni v Ankaranu 
so prišli do ene od dveh tanatocenoz 
v Sredozemlju, ki je posledica pogla-

bljanja luškega akvatorija. Slikovni  
ključ je omogočil enostavno določanje 
školjk in polžev, ki jih je za preko 130 
vrst. 

Mag. Radovan Cunja, iz koprskega 
pokrajinskega muzeja, je predstavil 
potek arheoloških raziskav v Ankaranu 
in okolici ter najpomembnejše najdbe. 

 

V bližnji Kavarn@.net so lahko pohod-
niki preverili krvni tlak, se okrepčali 
s čajem, jabolki in sladicami ter si  
ogledali slikarsko razstavo. 

Pohod so nadaljevali mimo Or-
topedske bolnišnice Valdoltra do  
Jurjevega hriba, kjer se na površini 
okoli deset hektarjev nahaja Resslov 
gaj, opremljen z učnimi potmi.  
Poleg naravnega istrskega gozda  
pokaže različne neuspele posege 
ter prvi poizkus pogozdovanja po 
Resslovem »receptu«. Ostal je še samo 
sprehod mimo Gregorjevega groba in 
po slemenski cesti z razgledom preko 
Trsta do izhodišča. Tu so bili po 15 km 
in štirih urah hoje pogoščeni s toplim 
kosilom.

Za uspešno izvedbo pohoda so 
zaslužni organizatorji in Restavraci-
ja Jasna, Geaprodukt, Luka Koper, 
d.d.,  Alenka Bogatec s.p, Sašo Fer-
lež s.p.,  Radena Balarin, Poldi Bar, 
Frizerstvo Katarina Marušič,  DU 
Hrvatini. Udeleženci so pohvalili or-
ganizacijo pohoda. Mag. R. Cunja je 
zapisal: »Miljski polotok je tako velik 
in raznovrsten, da bi si človek mor-
al vsak vikend vzeti čas in prehoditi 
vsaj en košček, da bi si lahko v nekaj 
letih ustvaril vsaj približno predstavo o 
njem. Šele z lansko in letošnjo udeležbo  
na pohodu sem ugotovil, kako slabo 
poznam ta košček zemlje, ki je vsega  
par korakov od mojega doma.«  

 Tekst in sliki: Franc Malečkar 

Tretji tradicionalni pohod v spomin na 
sokrajana Gregorja Abrama

Folklorna skupina OljkaLjubitelji ljudskih plesov in pesmi ter   
običajev smo se združili v folklorno  

skupino Oljka, ki deluje v Hrvatinih. Večina  
plesalcev in plesalk je domačinov,  
nekaj pa se jih vozi iz okoliških  krajev. Vsi 
uživamo ob odkrivanju  ljudskih plesov, 
pesmi Slovenske Istre in okolice Trsta. 

Udeležujemo se  različnih srečanj folk-
lornih skupin in proslav. Naš umetniški 
vodja in učitelj je g. Funa Ivo, ki s svojo 
vztrajnostjo in ljubeznijo predaja vse svoje 
znanje in oblikuje čudovite splete in istrske 
zgodbe. 

Vabimo vse, ki vas mika, da bi z nami zapeli 
in zaplesali, da nas pridete pogledat  ali 
pokličete na številko 030 241 676 g. Ivo 
Funa. Veseli bomo vsakega novega člana.

Jadranka Primožič



»NE ZA ŠOLO, ZA ŽIVLJENJE SE UČIMO.«  
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Učenke in učenci OŠ dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini krajanom

 V HRVATINIH IMAMO NAJBOLJŠO MLADO 
BRALKO IN BRALNE PODPRVAKE 

V hrvatinski šoli smo bili ob koncu lanskega šolskega 
leta še posebej ponosni na petošolce, ki so se 
izkazali na bralnem tekmovanju Berimo z Rovko 
Črkolovko, kjer so med petošolci desetih 
sodelujočih obalnih šol dosegli izvrstno 2. mesto po 
številu prebranih knjig.  

Še posebej pa smo bili veseli izjemnega uspeha Pike 
Rejc Mekota, ki je bila razglašena za najboljšo 
bralko med petošolci obalnih šol.  

 

Pika Rejc Mekota je najboljša bralka                               
med sodelujočimi petošolci. 

Posebni nagradi sta prejeli tudi učenki Zala Birsa in 
Mia Baumkircher, ki sta o prebranih knjigah napisali 
najboljša komentarja. 

Za uspeh so bili vsi mladi bralci nagrajeni. Skupaj z 
prvo- in tretjeuvrščeno šolo so se udeležili izleta na 
Trubarjevo domačijo, kjer se je rodil avtor 1. 
slovenske tiskane knjige, Primož Trubar. Dan so 
zaključili s poučnim sprehodom po geološki poti 
Kobilji curek. 

 

Na koncu poti so občudovali slap. 

Mladi bralci so bili navdušeni nad uspehom. Odločili 
smo se, da bodo letos sodelovali v projektu oboji, 
peto- in šestošolci. Upamo, da jim tudi tokrat uspe! 

Spoštovane, spoštovani! 

Šolska vrata so se 1. septembra ponovno odprla, učenci in zaposleni smo vstopili v stavbo, ki je ponovno 
postala naš drugi dom. Šolske hodnike znova polni otroški smeh in klepet, šola je zopet kraj živahnega 
dogajanja. 

Tudi letošnje leto smo začeli z zanosom, s pričakovanjem, polnim upanja, načrtov …  Pred nami so nove naloge 
in obveznosti, novi izzivi, ki jih povezujemo z uresničevanjem skupnih in osebnih planov. Verjamem, da bo 
šolsko leto bogato in pestro – pouk in raznolike dejavnosti se bodo prepletale ter bogatile znanje in izkušnje 
vseh nas, ki bomo vpeti v delo šole.  

Želimo si ustvarjalnega sodelovanja z učenci, s starši, ki bodo konstruktivno sodelovali pri oblikovanju šolskega 
programa, z lokalno skupnostjo, ki bo znala prisluhniti predlogom, ki peljejo k bogatitvi programa vzgoje in 
izobraževanja. Na svojem področju želimo biti najboljši in predvsem učitelji učencem, ki počasi stopajo v 
najbolj ustvarjalno življenjsko obdobje.                              

v imenu zaposlenih OŠ dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini 

Aleksandra Pobega, ravnateljica 

 

 

 

 

LIST IZ ŠOLSKIH KLOPI Leto 1, številka 2, november 2017, priloga Glasu Hrvatinov 

DOGODKI, KI SO POMEMBNO ZAZNAMOVALI ZAKLJUČEK MINULEGA ŠOLSKEGA LETA 

 

 PRVA DELA NA ŠOLSKEM VRTU  

Ob svetovnem dnevu zemlje smo stopili skupaj 
prostovoljci, učenci in učitelji, ki smo posvetili dan 
čiščenju in urejanju šolskega vrta. 

Vsak izmed nas 
je pomagal po 

svojih 
najboljših 
močeh. 

Zahvaljujemo 
se vsem, ki ste 
pomagali na 

šolskem vrtu in 
donirali vrsto 

rastlin: 
udeležencem 
čistilne akcije, 

Vrtnariji 
Marjetica 

Koper, 
cvetličarni Gea 
iz Kopra ter KS 

Hrvatini. 

  Želimo si, da bi bil vrt posebna učilnica na prostem. 

“Kdor zasadi vrt, zasadi ljubezen.” 

 POSLOVILA SE JE ŠE ENA GENERACIJA  

V hrvatinskem kulturnem domu je bilo 14. junija 
zelo slovesno, saj se je od osnovnošolski klopi 
poslovila še ena generacija hrvatinskih šolarjev.  

S prijetno prireditvijo po pokazali, kako lepo so se 
imeli v času šolanja. 

 
Dragi fantje in dekleta, vse lepo in veliko uspehov 
na vseh poteh življenja! Ostanite tako enkratni! 

BREZ VAS NI ENAKO – POGREŠAMO VAS!            

 ZAKLJUČNA PRIREDITEV 

21. junija je na igrišču pri šoli potekala zaključna 
prireditev, na katero smo povabili svoje starše, 
sorodnike, prijatelje, krajane, da bi skupaj proslavili 
prihajajoči zaključek šolskega leta.  

 
Ob tej priložnosti smo pripravili kulturno prireditev 
s podelitvijo priznanj najboljšim učencem in letos 
prvič tudi najboljšemu razredu. 

 

 

 

 

 

 

Po prijetnem programu, polnem petja, plesa in 
humorja je sledila še pogostitev in športne igre, v 
katerih so se pomerili učenci, starši in učitelji.  

 
 

 

 

 

 

 

Pojasnilo: Uganke, objavljene v prejšnji številki glasila, niso bile avtorske, ampak prepisane kot izbor najljubših. Hvala za razumevanje. 

Nasmejali smo se,                              
se zabavali in 

prijetno zaključili 
sproščen 

popoldan v 
najboljši družbi. 
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 DEVETOŠOLCI PODALI ROKO NAJMLAJŠIM 

Vsak začetek je težak in poln strahov, a letošnjim 
prvošolcem je bilo zagotovo lažje pri srcu, saj jih 
niso sprejeli le učitelji, temveč tudi naši devetošolci.  

Čudovita gesta, ki bo zagotovo postala stalnica        
na naši šoli. 

V prvem razredu je letos kar 21 učencev. 

 PONOVNO V ŠOLSKIH KLOPEH 

 
Tudi za ostalih 107 učencev višjih razredov je bilo 

veselo, saj je šola ponovno oživela, hodniki so polni 
smeha, norčij in veselih obrazov. 

 

 OB TEDNU ŠPORTA in MOBILNOSTI 

Zadnji septembrski teden je potekal Evropski teden 
športa, ki smo ga obeležili tudi na naši šoli. Priključili 
smo se akciji Slovenija, razgibaj se, v okviru katere 
smo izvedli skupni »gibalni odmor«. 

 

Ob Dnevu brez avtomobila smo povabili učence  in 
njihove najbližje na »sprehod do šole«. Tudi 
zaposleni smo si tega dne delili prevoz s svojimi 
sodelavci ali vsaj del poti do šole in nazaj 
prepešačili. 
 
Učenci so na »sprehodu« do šole uživali. Ob tem je 
nastalo tudi nekaj fotografskih utrinkov. Učenci so 
ugotovili, da se lahko peš do šole napotijo tudi 
ostale dni v šolskem letu, saj »majhni koraki danes 
ustvarjajo zdravje jutrišnjega dne«. 

 

Utrinek s »pešbusa«. 

 ŠPORTNI DAN OBEH HRVATINSKIH ŠOL 

Konec septembra smo organizirali medkulturno 
obarvan športni dan za učence 1. triade in učence s 
sosednje šole z italijanskim učnim jezikom.  

Skupaj smo se odpravili na pohod do Adrie. Tam 
smo pomalicali, nato pa smo se igrali, pogovarjali, 
smejali …  

Nazaj grede proti Hrvatinom smo bili že precej 
utrujeni in smo drug drugega bodrili ter si pomagali 
na poti do cilja. 

 

 

 

 

 

 

Učenci obeh šol so se skupaj odpravili na pohod. 

V NOVO ŠOLSKO LETO 

 

Spoštovani krajani, sporočamo vam, da bomo celo 
šolsko leto zbirali odpadni papir. Oddate ga lahko 

v zabojnik pred telovadnico. Hvala za sodelovanje! 

 PETOŠOLKA SAŠA – DRŽAVNA PRVAKINJA V 
HITRI HOJI 

V soboto, 16. septembra, je na stadionu v Novem 
mestu potekalo državno prvenstvo v atletiki za 
kategoriji U12 in U14. Saša Milenović je tekmovala 
v hitri hoji za Atletski klub Koper. Pionirke do U12 so 
tekmovale na 1000 m.  

Saša je dosegla vrhunski rezultat, saj je v boju še z 
dvema dekletoma in štirimi fanti bila skupno tretja, 
med dekleti pa prva in tako postala državna 
prvakinja v hitri hoji. Njen rezultat je bil 5:55,16.  

 

Saša je bila z rezultatom izredno zadovoljna, saj je 
to njen prvi državni naslov. V lanskem letu je bila na 
tovrstnem tekmovanju v Ljubljani šesta z minuto in 
pol slabšim rezultatom. 

Hitra hoja je tehnično izredno zahtevna disciplina. 
Sašina tehnika je izvrstna, zato nima nobenih težav 
pri premagovanju še daljših razdalj (na 2000 m). 
Sodniki in trenerji drugih klubov njeno hojo 
občudujejo in ne morejo verjeti, da je stara šele 9 
let in ima do popolnosti izdelano tehniko.   

Zadnji dve leti je izredno uspešna ne samo v 
Sloveniji, ampak tudi v drugih državah (v Avstriji, 
Italiji, Švici, na Hrvaškem in Slovaškem). Zastavila si 
je, da bo intenzivno trenirala in podrla državni 
rekord, ki je 5:17. Za ta podvig pa ima leto dni časa. 

 
Saša, želimo si, da ti uspe! 

 Teden otroka 2017: POVABIMO SONCE V ŠOLO 
 BRALNO TEKMOVANJE 

V tednu otroka je bilo na naši 
šoli zelo pestro. Petošolce in 
šestošolce je obiskala Rovka 
Črkolovka in jih povabila k 

letošnjemu bralnemu tekmovanju, ki se je pričelo 9. 
oktobra in se bo zaključilo na Prešernov dan.             

V želji po zasedbi bralnega prestola čaka učence 
veliko zanimivega branja. 

 
Mladi bralci so navdušeni! 

 S POLICISTI IN HRVATINSKIMI GASILCI 

V tednu otroka so nas obiskali policisti. Skupaj z 
učenci italijanske šole smo se sprehodili po šolski 
poti s ciljem, da bi se znali varno ravnati v prometu. 

 

Hrvatinski gasilci so na šoli izvedli vajo evakuacije, 
nato pa so si najmlajši učenci natančno ogledali 
gasilski avto ter se preizkusili v »gašenju«. 
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Živijo. Prav si imela o 
hudiču in njegovi 

sredinski glavi. Tipa 
sem totalno usul, tako 

da je šel rakom 
žvižgat. Prihajam 

lačen domov, pripravi 
kaj dobrega za jest, 

saj so me tukaj 
stradali. BTW, tiste tri 
bajte so zdj naše. Lp, 

tvoj Lambi  

 

 STARŠI NA OBISKU V ŠOLI 

V tednu otroka je bilo v posameznih razredih 
resnično zelo posebno. Odvijale so se zanimive 
dejavnosti, medse pa smo povabili tudi svoje 
najdražje – starše in stare starše. 

Prvošolci so imeli eno izmed ur športa skupaj z 
nogometnim trenerjem, Nikolasovim očetom. 

 
Drugošolci pa so k uri športne vzgoje povabili svoje 
starše in stare starše. 

 
Starši prvošolcev so bili ob zaključku tedna otroka 
povabljeni skupaj z otroki v šolsko knjižnico, kjer so 
prisluhnili pravljici o Pucku in se pogovarjali o 
pomenu branja. 

 

 

 BILI SMO V GLEDALIŠČU 

Učenci so v mesecu oktobru obiskali koprsko 
gledališče, kjer so si po triletjih ogledali različne 
gledališke predstave.                       

Učenci prve triade so si ogledali predstavo Loli, Boli 
in svet, poln čudes, druga triada je uživala v 
legendarnem Kekcu, najstarejši učenci pa so si 

ogledali predstavo Kla kla klasika, ob kateri so 
spoznali, da slovenska klasična poezija še zdaleč ni 
za staro šaro, saj je odlična tudi predelana in 
odrapana. Učenci so se po predstavi tudi sami 
preizkusili v rapanju in dramatizaciji.       

Zelo smo se nasmejali sedmošolcem, ki so predelali 
pesem Pegam in Lambergar in jo po svoje odrapali. 

 
»Reperji« iz 7. c razreda 

 

 

Ljudska pesem o 
domačem junaku je 

bila osnova za SMS, kot 
bi ga po mnenju Tonije 
Senčar Arnež iz 7. c v 
sodobnem času poslal 
Lambergar po boju s 

Pegamom svoji mami. 

 

 V ŠKOCJANSKIH JAMAH 

Učenci devetih razredov iz osnovnih šol Hrvatini in 
Gračišče smo se skupaj odpravili na ogled 
Škocjanskih jam.  

Najprej smo se sprehodili skozi jame. Med potjo 
smo izvedeli, da so sistem vidnih jam, skozi katere 
teče reka Reka. Po malici smo odšli v muzej, kjer 
smo spoznali zgodovino odkrivanja Škocjanskih jam, 
ki spadajo na UNESCOV seznam svetovne naravne 
dediščine. Sledil je še sprehod po učni poti Škocjan z 
reševanjem učnih listov.  

 

 

 

 

 

 

 

 NA BALINARSKEM IN TENIŠKEM IGRIŠČU 

Zanimiv športni dan smo pripravili v sodelovanju z 
balinarskim klubom Hrvatini, teniškim klubom 
Hrvatini in gospodom Ivanom Funo. Učenci so se 
preizkusili v balinanju, dobili so osnovne napotke za 
igro tenisa ter se preizkusili in tekmovali s 
pripomočki za igro, kot so to počeli otroci nekoč. 

 

Športni dan ob tenisu, balinanju in starih igrah. 

 NAŠ GOZD – RESSLOV GAJ 

Ker je učenje v naravi uspešnejše, smo se četrtošolci 
odpravili peš v gozd Resslov gaj, kjer smo se po 
srečanju z gozdarjem prelevili v prave raziskovalce 
in z navdušenjem opazovali vsako drevo, grm, list, 
mah, gobo, storž … 

Radi raziskujemo v naravi. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 SLEDIMO RAZLIČNIM VREDNOTAM 

V letošnjem šolskem letu smo si v okviru projekta 
Zdrava šola zadali nalogo, da bomo po mesecih 
sledili različnim vrednotam.  

Začeli smo s spoštovanjem, nato sprejemanjem 
odgovornosti, v novembru sledimo poštenosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci so zapisali sporočila in misli ter jih 
polepili po vseh kotičkih naše šole, da nam 

lepšajo vsakdan! 

 Prizadevajmo si zanje na vsakem koraku!            
Delite jih z nami tudi vi, dragi bralci! 

Prijetno branje vam želimo učenci in učitelji, še več zanimivosti in fotografij pa vas čaka na šolski spletni strani! 

Prispevke učencev in učiteljev zbrala, uredila in oblikovala: Mateja Tomažič Jakac 

Fotografije: arhiv OŠ Hrvatini in splet 

 OBELEŽUJEMO POMEMBNE DOGODKE in PRAZNIKE 

Pred težko pričakovanimi jesenskimi počitnicah pa je učence čakalo še pomembno 
opravilo – obiranje oljk v šolskem oljčniku, pri čemer so neizmerno uživali!  

Na šoli smo z razstavo počastili 31. oktober – dan reformacije, saj 
je letos minilo 500 let od začetka tega gibanja v Evropi, ki je imelo 
izjemen vpliv tudi na razvoj slovenskega jezika, literature in kulture.                                                                                                                    
 
Ob dnevu spomina na mrtve so učenci s cvetjem in deklamacijami 
obeležili praznik in počastili spomin na zaslužne za svobodo.  
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Društva porocajo / Le societa' ci segnalano

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

V kubu imamo tri ekipe. Prvo ekipo, ki nastopa v  
območni ligi slovenske Istra in je v prvem delu  

sezone 2017/2018 odigrala 6 tekem in 5 tesno izgubila ter 
1 zmagala. Upamo, da bodo v spomladanskem delu bolj  
uspešni, saj na to kažejo tesni rezultati v prvem delu  
sezone. Klub je v juliju organiziral mednarodni turnir in 
to uspešno na zadovoljstvo vseh udeležencev. Osvojili smo 
tretje in četrto mesto.

Druga ekipa je ekipa  »mladeničev«, ki nastopajo v 
rekreacijski ligi pod okriljem balinarske reprezentance 
Zveze Istra in so letos ponovili lanski uspeh. V ligi 9. 
ekip – 18 kol so osvojili odlično tretje mesto. Če jih ne 
bi spremljal kanček smole in ne bi bilo dveh spodrsljajev, 
bi bili lahko tudi prvi, toda to je šport. Kljub temu so na 
zaključnem turnirju pokazali zobe in osvojili 1. mesto. 

Tretjo ekipo, ki jo sestavljajo ženske,  smo ustanovili letos. 
Žal je ta maloštevilna, pa vendar nič manj pomembna. 
Glede na prvo leto nastopanja se je ekipa do sedaj dobro 
odrezala. Ob tej priložnosti vabimo vse krajanke, ki jih  
zanima balinanje, da se nam pridružijo. Starost ni ovira,  
saj se lahko v naš klub včlanijo vsi krajani od 14. leta  
starosti dalje. 

Omeniti je potrebno tudi pomemben dosežek;  
v januarju smo v zimski ligi ekipno dosegli 2. mesto.  
Brljavac Rado je osvojil 1. mesto v natančnem izbijanju, 
kar je za nas velik uspeh.
              
 
 
Tekst: Centa Vojtek,  Fotografije: Milan Rutar.

Poročilo delovanja  
Balinarskega kluba Hrvatini

NUDIMO
• individualno, partnersko in družinsko psihoterapijo

• skupinsko psihoterapijo
• psihoterapijo za otroke in mladostnike

• psihoanalizo
• psihološko svetovanje

• preventivne psihološke preglede
• obravnavanje psihosomatskih težav

• terapevtska srečanja in delavnice z različnimi tematikami
• raziskovalna in izobraževalna dejavnost

Psihoterapije izvajamo tudi v italijanskem jeziku.

Strokovni vodja: dr. Samanta Eler, magistrica psihologije in psihoanalitična psihoterapevtka
Naslov: Poslovna stavba Čebelnjak - Ankaranska cesta 7a, Koper

Telefon: 041 224 760
E-naslov: ordinacija.agalma@gmail.com

Spletna stran: www.agalma.si
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Spominsko srečanje v Hrvatinih
Tradicionalni že 6. Memorial, poklonjen  

pokojnima članoma ekipe kluba iz Hrvatinov  
ter teniškima prijateljema Ljubu in Milanu, so člani  
in prijatelji počastili z izvedbo turnirja žrebanih   
dvojic. Vremenski pogoji v septembru so  
botrovali prestavitvi na oktobrski čas.
Lepo število igralcev se je na turnirju 
pomerilo med seboj v igri za »geme«  in kasneje še v 
izločilnem delu. Tradicionalno so se kasneje igralcem  
pridružili še svojci pokojnih prijateljev, ki so v prijetnem  
pomenkovanju z ostalimi povabljenimi obujali  
spomine, se pogovarjali o aktualnih temah in   
doživljajih. Igralci so bili, kot je to običajno, tako in tako 
polni teniških zgodb. Prijetno počutje ob  primerni  
pijači jim je pričaral tudi izvrstni kuhar z dobrotami,  
ki jih ni možno poskusiti na vsakem koraku.  
Navdušenje nad prijetnim druženjem in polnimi 
želodci je bilo enkratno, ki ga ni mogel pokvariti niti 
kasnejši oktobrski termin s svojimi vremenskimi vplivi. 
Ni odveč omeniti tudi najboljših treh tekmovalcev,  
ki jim je predsednik društva podelil zaslužene medalje 
in praktična darilca. Poslovili smo se z napovedjo in 
vabilom na 7. memorialno srečanje v letu  2018 . 

 
Tekst: Gianfranco Kozlovič

Uvrstitev:
1. Franci Zorman / Milan Murovec
2. Franko Bonaca / Vlado Milivojevič
3. Boža Sluga  / Leon Belušič
4. Stojan Stojnič / Gianfranco Kozlovič

NUDIMO
• individualno, partnersko in družinsko psihoterapijo

• skupinsko psihoterapijo
• psihoterapijo za otroke in mladostnike

• psihoanalizo
• psihološko svetovanje

• preventivne psihološke preglede
• obravnavanje psihosomatskih težav

• terapevtska srečanja in delavnice z različnimi tematikami
• raziskovalna in izobraževalna dejavnost

Psihoterapije izvajamo tudi v italijanskem jeziku.

Strokovni vodja: dr. Samanta Eler, magistrica psihologije in psihoanalitična psihoterapevtka
Naslov: Poslovna stavba Čebelnjak - Ankaranska cesta 7a, Koper

Telefon: 041 224 760
E-naslov: ordinacija.agalma@gmail.com

Spletna stran: www.agalma.si

 

Cenjene stranke obveščamo, da se je Katarini
pridružila Ivana. Po novem je frizerski salon 
odprt po naslednjem urniku:

PONEDELJEK 08:00 - 19:00

SOBOTA 08:00 - 13:00051 413 337 070 767 664

TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK

08:00 - 19:00
08:00 - 19:00
08:00 - 19:00
08:00 - 19:00
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PGD Hrvatini

Opozorila Agencije za okolje o močnih neurjih v večernih 
urah 28. 6. 2017 so se uresničila. Nekaj pred 22. uro se je na 
območju Obale  razvila nevihta z močnimi sunki vetra, ki 
so presegali  120km/h in z veliko količino dežja.

Glede na napoved je bila na gasilskem domu PGD  
Hrvatini v pripravljenosti dežurna ekipa šestih gasilcev,  
ki jo je poveljnik takoj po klicu vodje  igrišč za odbojko na  
mivki ob 21.48 tudi alarmiral. Obveščeni smo bili,  
da je več dreves padlo na šotore. Pričakovati 
je bilo zahtevno intervencijo. Izvozili smo z vozilom GVC 
16/25 (kombinirano vozilo za gašenje in reševanje). Ob 
prihodu na Sv. Katarino smo bili obveščeni, da 
so vsi otroci evakuirani  v  bližnje kontejnerje.   
Pri pregledu  lokacije smo zaslišali jok v enem izmed 
šotorov.  Na srečo je bilo 6 otrok v šotoru nepoškodovanih.  
Prestrašene in mokre smo nemudoma začasno evakuirali 
v  naše vozilo GVC 16/25. Po oceni stanja je vodja  
intervencije zaprosil ReCO (Regijski center za obveščanje  
- številka 112) za pomoč dodatne ekipe.  

Po pogovoru z vodjo kampa in vaditelji smo nato vse otroke 
evakuirani v bližnji hostel. Ena udeleženka je pri evakuaciji 
dobila lažji udarec v glavo, vendar pri tem ni prišlo do  
hujših poškodb.  Pri pregledu kampa je bilo ugotovljeno, 
da je potrebno evakuirati še 3 osebe iz avto prikolice ter 1 
osebo iz avto kamperja. Slednji je izhod onemogočala veja 
podrtega drevesa.  

Druga ekipa petih gasilcev PGD Hrvatini je izvozila nekaj 
minut po 22. uri. Napotena je bila na uvoz iz Jadranske 
na Hrvatinovo ulico, kjer je drevo padlo čez cesto.  Med  
vožnjo na lokacijo se je vodja ekipe odločil, da bo del ekipe 
(2 gasilca) razžagal podrto drevo in tako omogočil prost 
prehod, ostali  pa bodo takoj odšli na pomoč na Sv. Katarino. 
Obiskovalci kampa so zaradi nujne hitre evakuacije večino 
osebnih predmetov pustili  v šotorih. Z vodjo kampa smo 
se dogovorili, da bomo vse osebne predmete  iz šotorov 
iznesli na pokrito teraso hostla.  Pri iznosu so nam iz varne 
cone (izven dosega dreves ob morebitni  porušitvi)  
pomagali tudi vaditelji, osebje kampa in 4 člani PGD 
Dekani, ki jih je ReCO v času intervencije kot razpoložljivo  
pomoč  napotil  na lokacijo. Iznos je bil zahteven, saj je 
bila večina šotorov porušenih in poškodovanih, oblačila, 
obutev in spalne vreče pa premočene in težke.  Posebno  
pozornost smo posvečali  morebitnim osebnim predmetom  
večje vrednosti (denarnice, telefoni, očala ...).

Med intervencijo sta si stanje ogledala tudi v.d. direktorja 
 občinske uprave g. Mermolja in Koordinator terenskih 
storitev g. Ražman. Pred zaključkom intervencije smo  
okoli  nevarnega dela kampa namestili opozorilni znak 
(trak) in pregledali širšo okolico. Ugotovili smo, da sta na 
ploščadi ob Pomorskem društvu prevrnjeni dve plovili, iz 
katerih niso iztekle tekočine, zaradi česar ni bilo potrebe 
po intervenciji  zaradi morebitnega onesnaženja. Prav tako 
so bili v bližini prevrnjeni katamarani Jadralnega kluba. Na 
objektu nogometnega igrišča je bila v celoti odkrita streha 
pisarniškega dela in nadstrešek.  Prevrnilo je montažno 

tribuno, ter močno poškodovalo osebni avtomobil, ki je 
bil parkiran v bližini. Lastnika vozila smo naslednji dan 
obvestili o škodi. Z intervencijo smo zaključili ob 23:30.

Intervencije so se  nadaljevale  z odstranjevanjem  
posledic neurja na Lazaretu in Škofijah. V gasilski dom 
smo se vrnili ob 01:00, 29. 6.2 017. Člani PGD Dekani so 
po odhodu iz Sv. Katarine odstranili še podrta drevesa na 
Lazaretu,  v Resljevem gaju in  pri Pizzeriji San Nicolo.

Naslednji dan, 29. 6., smo nadaljevali z odstranjevanjem 
posledic:
- na Jadranski 10 je bilo podrto drevo, 
- izvedli smo začasno prekrivanje objekta nogometnega 
igrišča,
- skupaj z PGD Pobegi Čežarji  smo odstranjevali podrta in 
nevarno nagnjena drevesa na plaži MNZ,
- na Oljčni poti in Ivančičevi cesti smo odstranili drevesa. 

Krajevni skupnosti Hrvatini je vreme tokrat prizaneslo, 
vendar vse krajanke in krajane naprošam, da se v primeru 
opozoril s strani Agencije za okolje dosledno držijo nji-
hovih opozoril in navodil in s tem tudi sami pripomorejo 
k zmanjšanju morebitne škode.

Z gasilskim pozdravom  »NA POMOČ« 
       

Namestnik poveljnika PGD Hrvatini  
       Sašo Birsa

Noč, ko smo reševali  
človeška življenja
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Požarna varnost med 
prihajajočimi prazniki

Zakorakali smo v veseli december, ko si vsak na svoj način 
želi popestriti in polepšati praznike.  Decembrski prazniki 

izhajajo še iz pred krščanskih kultur. Takratna praznovanja so 
se velikokrat nanašala na obdobje zimskega solsticija oziroma  
sončnega preobrata,  po katerem dnevi postajajo daljši od 
noči.  V tem smislu solsticij  prinaša daljši dan, več svetlobe  
in s tem upanje na boljše čase.
 
V novejši dobi so kristjani začenjali novoletna praznovanja 
z izdelavo adventnega venčka, v modernejši dobi pa so se   
razvile  nove oblike praznovanja, od okraševanja novoletnih 
jelk,  do vse bolj razširjenih pirotehničnih sredstev. V povezavi 
s tem  so se začele pojavljati tudi požarne nevarnosti, 
zaradi katerih se veseli december lahko hitro sprevrže  v  
tragični december.
 
Naj vas opozorim na nekatere od njih:
• Adventni venček - sveče naj bodo položene na trdno in ravno 
podlago, obdane naj bodo z negorljivim materialom. Nikoli 
ne pustite sveče, da pogori do konca. Ne puščajte gorečih sveč 
brez nadzora.
• Novoletna jelka - naravna jelka se hitro suši in s tem se  
povečuje nevarnost, da se vname. Zagotovite ji vedno dovolj 
vode in obtežen podstavek. V primeru uporabe umetne  
novoletne jelke se pred nakupom prepričajte, da je narejena iz 
težko gorljivega materiala.
• Novoletnih jelk in adventnih venčkov nikoli NE postavljate 
v neposredno bližino zaves in drugih gorljivih predmetov.
• Če novoletno jelko okrasite s svečami, le-teh nikoli NE 
prižigajte. Okrasne lučke uporabljate zgolj pod nadzorom in 
jih ugasnite,  ko vas ni doma ali odhajate k nočnemu počitku.

Posebno poglavje so pirotehnična sredstva.  Uporaba  
pirotehničnih sredstev,  katerih glavni učinek je pok, je  
izjemoma dovoljena le izven strnjenih naselij med 26.  
decembrom  in 2. januarjem.  

Vsi izdelki vsebujejo eksploziv in hitro gorljive snovi. Izdelke 
kupujte pri pooblačenih prodajalcih. Pirotehničnih sredstev 

nikoli ne uporabljajte v zaprtih prostorih! Preberite 
navodila za uporabo in se jih striktno držite; upoštevajte 
tudi rok uporabe. 

Raket in baterij NIKOLI ne uporabljajte  v strnjenih 
naseljih in pod nastreški. Površina, na katero postavite 
baterije, naj bo trdna.  Podstavek oziroma nosilec  raket 
naj  bo pritrjen oziroma obtežen,  da raketa ne more 
spremeniti želene smeri. 

Pri uporabi »žvižgačev« bodite še posebej previdni, saj  
le-ti odletijo v ne kontrolirani smeri.
Petarde? Prodaja, posest in uporaba le-teh je v Sloveniji 
strogo prepovedana.

Pred nakupom in uporabo pirotehničnih sredstev 
pomislimo na ljudi in živali, ki jim pokanje povzroča 
velik stres in ogroža njihovo varnost. Užitek ne odtehta 
morebitnih posledic.
 
Naj  članek zaključim z mislijo: »Nadomestimo vžig 
vžigalne vrvice pirotehničnih sredstev z iskrenim  
nasmehom in stiskom roke sočloveku,  učinek  bo  
zagotovo dolgotrajnejši«.
 
Z gasilskim pozdravom  NA POMOČ!
 

Sašo Birsa
Podpoveljnik PGD Hrvatini

  >> Zagotovili smo tudi prostor za rekreativno igranje namiznega tenisa 
        in šaha. Vadba zaenkrat poteka enkrat tedensko.

      
      >> 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 
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Kresovanje

Budnica

»Striptiz«  
v Hrvatinih

Razdejanje v parkcu

Lutkovne predstave

Zadnji dan aprila se je preko sto krajanov zbralo  pod 
gasilskim domom, da so se lahko zabavali in ogreli ob 
velikem kresu. Organizacija kresa je bila pod okriljem KS 
Hrvatini, PGD, BK , VOLT,  TD in prostovoljcev, ki so 
poskrbeli za pogostitev.

Po nekaj letih zatišja je na prvi dan maja prebivalce centra 
Hrvatinov prebudil pihalni orkester Sv. Antona.

Pa ne čisto ta pravi, ali pač? Tokrat se je v mono  
komediji v KD Hrvatini razgalil Matjaž Javšnik. Po  
enourni predstavi so vse obiskovalce bolele trebušne 
mišice.

Nedeljsko jutro je bilo za prve obiskovalce parkca pri 
enosmerni cesti v Hrvatinih šokantno. Razdejanje, ki so 
za seboj pustili hrvatinski žurerji, ni bilo majhno. Poleg 
smeti, steklovine in poškodovane ograje je vsem, ki so 
to videli, pustilo grenak priokus. Nekateri krajani so  
prostovoljno zavihali rokave in pospravili razdejanje.  
Upamo, da se kaj takega ne bo več ponovilo.

Letos so se v KD Hrvatini odvijale 4 lutkovne predstave 
za naše najmlajše. Tukaj sta se pokazala talent in delo naše 
krajanke Nike Solce.

Obiranje lavande
Lavando, ki se je ponosno bohotila na krožnem križišču 
pri pokopališču  sv. Bride, so svetniki KS Hrvatini s  
pomočjo prostovoljcev obrali. Lavanda je bila posušena 
in predana učencem OŠ Hrvatini. Učenci bodo za KS  
ustvarjali dišeča darila, ki se bodo uporabila za  
obdarovanje krajanov ob posebnih priložnostih.

Čistilna akcija
Na sončen dan maja je potekala čistilna akcija, ki je na 
veliko začudenje vseh prisotnih z zbranimi odpadki  
napolnila velik kontejner nasproti pokopališča sv. Bride.
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Veliko naših krajanov se po domače 
pridelke pogosto odpravi na tržnico 

v Koper. Zaradi tega se nam je porodila ideja, 
da bi enkrat mesečno v center  Hrvatinov 
povabili podjetje, ki prodaja le slovensko 
sadje in pridelke. Prvi odzivi krajanov 
so pozitivni. Krajanom želimo ponuditi 
najboljše, zato si želimo, da bo ponudba 
domačin pridelkov postala stalnica vsako 
prvo soboto v mesecu.  
             
       Irena Muženič Balentić

Ponudba domačih 
pridelkov na  

placu v Hrvatinih

_______________________________________________________________________________________

Nova poslovodkinja v naši 
Mercatorjevi trgovini

Sem Venija Markučič, nova poslovodkinja v trgovini Mercator v  
Hrvatinih. V Hrvatine sem prišla junija iz trgovine v Bertokih. Pri-

hajam iz Prad in sem domačinka. V trgovini delam že preko 35 let in 
doživela sem marsikatero spremembo. Trgovina v Hrvatinih pokriva 
veliko zaledje, saj se kraj zelo hitro širi. Krajanom in sebi želim lepšo, 
sodobnejšo in večjo trgovino. Strategija naših nadrejenih je včasih 
nerazumevajoča, saj je dosti artiklov nedobavljivih, vendar jih skušam 
ponovno pridobiti. Pri vodenju trgovine si želim dobrega sodelovanja 
z vsemi krajani. Dobra beseda lepo mesto najde.

Ponovno so bili na vrsti naši otroci. Zadnji dan 
oktobra se je v KD Hrvatini odvijalo grozljivo, 

strašljivo rajanje. Na noč čarovnic se je dvorana 
KD spremenila v grozljivo pokopališče. Otroke je 
pričakalo  polno nagajivih duhcev, starih in grdih 
čarovnic ter nekaj pretresljivih okostnjakov.  
Pokopališče je obdajala gosta megla, ki so jo  
spremljali grozljivi kriki prestrašenih duhcev.  
Samo najbolj pogumni otroci so vztrajali do konca,  
tisti manj pogumni pa so kmalu ucvrli domov. »Ta 
pogumni« so se z otroško igrivostjo, plesom in 
dobro voljo spopadli s strašljivimi liki. Ob dobri 
glasbi, prigrizku in pijači je rajanje hitro minilo. Po 
nasmejanih obrazih otrok in staršev je noč čarovnic 
vsekakor uspela. Duhci in čarovnice pa so mi obljubili, 
da se naslednje leto ponovno srečamo; še bolj grozljivi, 
še bolj strašljivi -  buuaaahahaaa ...

Rada bi se zahvalila PGD Hrvatini za buče in učitel-
jicama Tadeji iz OŠ. dr. Aleš Bebler Primož Hrvatini 
ter Tanji iz italijanskega vrtca Delfino Blu - enota 
Hrvatini za pomoč pri izdelovanju okraskov.

Grozljivo strašljivo 
rajanje



V Rdeči hiši v centru Hrvatinov je bil 26. maja 
letos že drugi zanimiv dogodek v organizaciji 

Kulturnega društva Hrvatini. V ciklu Naši krajani 
se predstavljajo je bil tokrat glasbeni večer z  
Lucienne Lončina, mednarodno uveljavljeno  
pevko in pianistko, ki že 20 let stanuje v Kolombanu. 
Lucienne se je z veseljem odzvala na moje vabilo 
in bila takoj pripravljena, da svoj nastop pokloni 
krajanom. 

Lucienne poznamo tudi kot žirantko v TV oddaji 
POP TV Slovenija ima talent. Rodila se je v  
Veliki Britaniji in odraščala v mestu Bristol. Klavir 
je igrala že pri 4 letih, doštudirala pa ga je na London 
College of Music. Pot je nadaljevala v Bristolu 
kot samostojna vokalistka ter pianistka. Pot jo 
je zanesla tudi drugam po Evropi in kasneje 

Naši krajani se predstavljajo: Lucienne

26 Naš krajan / Nostro cittadino

_______________________________________________________________________________________
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Per iniziativa del Vescovo di Novara, monsignore Leone 
Ossola, dopo la seconda guerra mondiale fu preparata 

 la “Peregrinatio Mariae”, cioè la visita della Madonna del 
Cuore Immacolato in molte parrocchie, dove sostò da 
uno a quattro giorni. L’opera è alta due metri e trenta e fu 
realizzata nel laboratorio di arte su legno di Ortisei (BZ) 
ed offerta dai Cavalieri del Santo Sepolcro di Milano. 

A Santa Brigida (Santa Brida), fu accolta nel mar-
zo del 1950. La processione partì da Muggia Vecchia 
e arrivò a Santa Brigida dove si tenne la Santa Messa, 
officiata dal parroco don Lino Cocci. La statua della 
Madonna fu collocata su un camion offerto 

Santa Brigida

v Slovenijo. Na Finskem se je spoznala s sedanjim možem  
Milanom, priznanim glasbenikom in aranžerjem. Na festivalu 
Melodije morja in sonca je leta 2014 skupaj Igorjem Mikoličem 
izvedla skladbo Še vedno čakam. Svoje nastope izvaja v živo v 
njenem edinstvenem slogu. Pogosto nastopa z mnogimi znanimi 
slovenskimi izvajalci, redno je sodelovala z Big bendom RTV  
Slovenija, še danes redno sodeluje kot vokalistka z znanim  
glasbenikom pri studijskih snemanjih. Na tokratnem glasben-
em večeru se je ob njeni klavirski spremljavi predstavila z dvema  
skladbama na flavti tudi Pika Rejc Mekota, učenka naše  
osnovne šole. Navdušena nad ambientom in publiko je  
Lucienne tokrat poskrbela za očarljivo in nepozabno glasbe-
no predstavo. Tokratna uspela prireditev je dobra popotnica za  
nadaljnje podobne prireditve v tem čudovitem in akustičnem   
prostoru, katerega je že drugič ponudil v uporabo lastnik Matej 
Peroša. Obljubil je, da bo našemu kulturnemu društvu za podobne 
namene tudi v prihodnje omogočil uporabo prostorov in sicer 
1x mesečno do naslednjega junija, kar bo njegov prispevek k 
vračanju kulture v to hišo, ki je bila pred leti dolga leta kulturni  
dom našega kraja. 

Tokratno lepo obiskano prireditev so omogočili: Matej Peroša, 
FREDI – oprema za prireditve, Vinska klet Dolenc, Okrepčevalni-
ca Koradin, Slavica Birsa ter Krajevna skupnost Hrvatini. 

    Andrej Vilhar
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Ci piace pensare che il passato sia 
fonte di sapere, senza il quale 

non si potrebbe costruire il futuro. 
Quando ci viene proposto di andare 
alla scoperta di qualcosa di nuovo 
non diciamo mai no. Guidati dalla 
nostra mentore abbiamo organizzato  
un’escursione dove nessuno di noi 
pur abitando sui Monti mai era stato.  
Luoghi ricchi di storia , si parte dalla 
protostoria passando per la preistoria, 
storia antica per arrivare ai nostri 
giorni.
Siamo partiti da Bosici  il toponimo 
non è noto, comunque la maggioranza  
degli abitanti, un tempo, faceva Bosich 
di cognome, con le varianti Bossi, 
Bozic. Le famiglie per riconoscersi  
come nucleo riccorrevano ai  
sopranomi ad esempio Barazat. Co-
munque i Barazat abitavano per lo più 
a Faiti, e qui c’erano famiglie di nome 
Fait il sopranome si è perso nel tempo. 
Il toponimo forse deriva da faglia visto 
che a Nord verso Muggia si estendono 
cave di arenaria azzurra che risalgono 
all’ epoca romana.
Tra Faiti e Bosicic’è una deviazione che 
porta verso l’abitato di Premenzano 
 ai piedi del Monte Castelliere centro 
abitato sin dall’epoca protostorica. 
In fondo a questa deviazione ci siamo 
trovati ad un bivio: una strada porta 
a Premenzano l’altra a Cerei di Sotto, 
quale scegliere? Per comodità visto 
che una  era tutta in discesa abbiamo 
optato per questa e non abbiamo  
scordato di chiedere il nome di quel pic-
colo agglomerato di case: RUBANZI.  

Non sappiamo il perché anche se si 
potrebbe sospettare.
Proseguendo abbiamo costeggiato il 
torrente Fugnan che ha la sorgente 
sotto il Monte Castellier. Un tempo 
era costeggiato da un’antica strada  
romana ora purtroppo coperta da 
rovi. La storia va sempre conservata!
Lungo la strada abbiamo potuto  
osservare ciò che rimaneva dai resti 
delle casupole costruite in pietra 
che venivano usate per custodire gli  
attrezzi usati per il lavoro in cava. 
Queste pietre erano molto richi-
este per lastricare vie e piazze per la  
repubblica veneta, per costruire mon-
umenti e lapidi funerarie. Queste cave 
rimasero attive fino agli anni sessanta. 
Cammina e cammina siamo arrivati 
alla periferia di Muggia. Qua a seconda 
degli abitanti cioè dalla posizione in 
cui si trovano siamo o:la de Marin o 
la del Mulin. Fino alla fine degli anni 
cinquanta c’era un ponte dove sotto 
confluivano due torrenti,el Ristorto 
e el Pissolon. Oggi sono interrati e  
scorrono sottoterra fino a Muggia.
Cammin cammino siamo arrivati a 
Muggia e dopo aver percorso il corso 
Puccini ci siamo avviati verso la Con-
trada Granda, oggi via Dante, ma per 
i muggesani sempre contrada granda, 
da qui abbiamo svoltato a sinistra verso 
 il rione di Candia. Questo rione è 
stato fondato dalle genti che scappa-
vano dalle persecuzioni  dei turchi. 
Arrivavano da Creta che allora era 
conosciuta come Candia. Le case che 
si arrampicano lungo il pendio danno 
l’impressione di trovarsi in un villaggio 
greco. Noi siamo fra i pochi che  
conoscono questo pezzo di storia. 
Ci siamo avviati verso il castello che 
in origine era una torre a difesa dell’ 
abitato. Nelle vicinanze scorre sotto-
terra un torrente il Piai dal quale si 
prendeva l’acqua per uso domestico e 
c’è pure un detto: »Chi che bevi l’acqua 
dei Piai no mori mai.«
Stanchi e con i piedi che fumavano 

scendendo dal castello siamo arrivati 
in piazza, c’era un matrimonio ma la 
sposa non ci piaceva troppi colori.  
Dopo il ristoro seduti in bar con un 
bel vassoio di mortadella davanti  
siamo andati alla stazione degli  
autobus siamo saliti verso S. Barbara 
- Korošci. Già che c’eravamo siamo 
andati a vedere il portale del cimitero 
e … non sapevamo se ridere o fare 
le persone per bene c’è una scritta  
alquanto strana, danes meni jutri tebi 
… magari avanti c’è una bella preghiera 
ma è la prima parte che ci ha colpito.
E finalmente verso casa non prima 
di aver osservato una lapide con una 
bellissima dicitura: Pijte konjiči bistro 
vodo, vi pa vozniki vince sladko.
Questa è solo una piccola parte di ciò 
che abbiamo visto. Alla prossima!
 
Nik, Veronika, Valentina, Patrik, 
Alex. (Gruppo di ricerche storiche 
ed etnografiche della Comunità degli 
Italiani di Crevatini)

Giornata alla scoperta 
degli antichi toponimi

dagli Alleati e ad accompagnarla oltre ai fedeli le  
bambine delle parrocchie dei Monti di Muggia che  
indossarono per l’occasione i vestiti della Prima  
Comunione. 

Ritornò a Novara dove venne collocata nella chiesa  
parrocchiale della Madonna Pellegrina. La fede della  
Madonna Pellegrina nasce dalla fede popolare. I fedeli 
pregano la Madonna per la salute spirituale e fisica,  
l’armonia familiare e la riconciliazione con Dio. 
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Durante la settimana del bambino, celebrata dal 2 al 6 ottobre 2017, 
si sono svolte, nell’unità periferica di Crevatini del Giardino d'infanzia 
Delfino Blu, varie attività, giochi e laboratori.

Lunedi' 2 ottobre ci hanno fatto visita Minnie e Topolino. Insieme ad 
un animatore ci siamo cimentati in vari balli di gruppo.

Martedì le educatrici hanno messo in scena con le marionette a filo 
una storia dal titolo »Una piccola Cappuccetto Rosso« di Marjolaine 
Leray. Una versione nuova in cui una furba Cappuccetto Rosso raggira 
un lupo ingenuo. 

Mercoledi' abbiamo preparato due percorsi per i bambini: uno stradale 
per i bambini piu' grandi e un percorso ad ostacoli per i piu' piccoli. I 
bambini prescolari, invece, sono andati a Capodistria a divertirsi con 
le magie del mago Grega.

Giovedi', come da tradizione, si e' festeggiata la giornata dei nonni. Si 
tratta di una festa che ha come scopo il consolidamento delle relazioni 
intergenerazionali nonni-nipoti. In questa occasione si sono tenuti 
laboratori creativi e i bambini piu' grandi hanno preparato una piccola 
recita. L'incontro si e' concluso con una festa nel giardino dell'asilo a 
suon di fisarmonica.

La settimana si e' conclusa con la visita della pagliaccia Frida che ha 
intrattenuto i bambini sfoggiando giochi e scherzi piacevoli. 

Maja Milostnik, educatrice

La settimana  
del bambino ...

con tanto divertimento
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Z velikimi in dolgimi koraki smo zakorakali v novo šolsko leto. Tudi 
letos imamo v Vrtcu Semedela, enota Hrvatini, štiri oddelke in sicer dve 
skupini najmlajših otrok v vrtcu in dve skupini starejših otrok v prostorih 
Osnovne šole »Aleš Bebler – Primož«. Počitnice so nam  prehitro minile 
in naš Luka (logotip vrtca Semedela), nas je v novo šolsko leto povabil z 
rdečo nitjo »Najlepše se je s prijatelji igrati in v naravi znanje in zdravje 
 iskati«. Nam pa prijateljev, zdravja in znanja ne manjka, saj se radi družimo, 
prepevamo, rajamo, pohajamo in se zabavamo. Veliko lepih in zanimivih 
srečanj, projektov, dogodkov in prireditev se nam je zgodilo v lanskem, 
pa tudi v letošnjem šolskem letu, zato vam z veseljem natrosimo nekaj 
utrinkov:
• V projektu »Turizem in vrtec« smo se naučili starih ljudskih izštevank in 
iger, obiskala  nas je Šavrinka, odšli smo v koprski mestni in pokrajinski 
muzej, zbirali smo predmete iz preteklosti in pripravili razstavo.
• Ob tednu zelenjave smo spoznavali zelenjavo na različne načine. 
Pripravili smo si zelenjavno pojedino z nabodali, skuhali smo  
zelenjavno mineštro, pripravili osvežilni napitek …
• Pripravili smo spomladanski pohod s starimi starši.
• Na igrišču vrtca so se nam predstavili posebni kužki; kužki, ki pomagajo 
ljudem v stiski. Otroci so bili navdušeni.
• Otroci, ki so odšli letos v šolo, pa so se z avtobusom odpeljali na 
Bernardin, kjer so se učili in naučili plavati.
• Na praznovanju občinskega praznika so otroci spoznali  načine 
varnega obnašanja v prometu in  spremljali predstavo akrobatske skupine 
Dunking Devils.
• Sodelovali smo v projektu »Varno s soncem«.
• Obiskale so nas prostovoljke Rdečega križa in nam predstavile pomen 
prostovoljstva preko lutkovne igrice Križem kapica. 
• Zaključek šolskega leta smo pripravili na našem igrišču. Najmlajša 
skupina je zaplesala s starši. Nekoliko starejši so se predstavili s plesom 
»Mi gremo pa na morje«, zapeli so pesem »Po morju pluje ladja« in  
»Zvezdica z neba«. Starejša skupina je pela v italijanskem jeziku in se 
ustvarjalno gibala ob pesmi »Leva, desna roka«, najstarejši otroci pa so 
se naučili zabavnega plesa ob »Urici« in izštevanki o črkah v italijanskem 
jeziku.
• V letošnjem šolskem letu smo se zabavali ob tednu otroka na temo 
»Povabimo sonce v vrtec«. Odšli smo na jesenski sprehod, obiskali so nas 
policisti, pred gasilskim domom smo risali s kredami veliko sonce ter v 
prostorih šole zaplesali ob glasbi.
• Skrbeli smo za paličnjake. Jih poznate tudi vi?

Dnevi hitro bežijo in kmalu bomo pred začetkom novega koledarskega 
leta, v katerem vam želimo veliko miru, sreče in veselja s svojimi 
najdražjimi.

Otroci in strokovne delavke Vrtca Semedela – enota Hrvatini

Ku - ku, ku-ku iz vrtca odmeva
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Napovednik dogodkov
DECEMBER

Sobota 9. 12. 2017: okrasitev trga v  Hrvatinih,
Ponedeljek 11. 12. 2017: 16. ure stojnice z novoletnimi 
izdelki, ob 17. uri prižig kresničk v centru Hrvatinov. 

Gostilna Pri Anni ima ob tem dogodku dan odprtih vrat 
in brezplačno pogostitev,

Sreda 13. 12. 2017 ob 18.00: Zbor krajanov  
v Kulturnem domu Božiči,

Četrtek 21. 12. 2017 ob 18.00: – Krajevni praznik.

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 aprila tega leta so nas zapustili naši krajani:  
KLJAJIĆ IVAN
BRLJAVAC ALEKSANDRA
SCHERIANI GIANNI
GEC ANGELA 
PERIČ MARIJA

GORUP DOMINIK
VERONIKA LOVŠIN
ALBINA SLUGA

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

JASNA 2
Veljko Stupar
Hrvatini 148

6280  ANKARAN
GSM 041 615 658

veljko.stupar@telemach.com
veljkostupar@yahoo.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

ŠKD VOLT HRVATINI
Hrvatini 160

6280  ANKARAN
Pred. Husein Dedić
GSM 040 577 273

Mail: volt.hrvatini@gmail.com

Folklorna skupina Oljka
Funa Ivan     030 241 676

Naslovi društev in organizacij





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: Daniel Bubnič s pomočjo odbora: Nicoletta Casagrande, Mira Šavora, Rozana Gomboc, 

Mirjana Topić, Tim Mavrič, Irena Muzenič Balentić in Franc Malečkar; jezikovni pregled slovenskih tekstov: Mira Šavora; 
fotografija na naslovnici: Miha Crnič.

Članke    za    naslednjo     številko    oddajte    do konca marca 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.


