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Naši člani sveta in hkrati predsednik komisije za okolje in prostor KS Hrvatini Milan Božič ter naš novi delavec preko javnih del
Zmago Cunja, veselo priravljata teren za posaditev oljčnih dreves nasproti pokopališča Sv. Brde
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Spoštovane krajanke
in krajani
Tudi v letošnjem letu so predvidene večje investicije v naši KS.
Tako so v proračunu MO Koper predvidene naslednje
investicije :
nadaljevanje rekonstrukcije dostopne ceste v območju
zožitve neposredno pod centrom Hrvatinov
dokončanje izdelave lokacijskega načrta slemenske ceste
in pričetek rekonstrukcije določenega odseka ceste
izdelava načrta rekonstrukcije zgornjega dela Poti na Brido
izdelava prebojev lokalnih cest z Miljami (Čampore in
Premančan)
izvedba razsvetljave igrišča pod osnovno šolo
V letošnjem letu bo na področju izgradnje kanalizacijskega
omrežja žal prišlo do manjšega obsega izvedbe del oz. manjše
intenzivnosti gradnje. To naj bi se izboljšalo v naslednjem letu.
Sama KS Hrvatini bo s sofinanciranjem MO Koper prioritetno
izvedla : finalizacijo fasad pokopališča Lovran , čiščenje
okolice pokopališč in dopolnitev ekoloških otokov.
V letošnjem letu je predvideno, da izvedemo dela in nabavo
opreme za zagotovitev požarne in druge varnosti v KD Božiči.
Po izvedbi teh del bomo skušali urediti cesto za Bužarje, saj
je ta izredno slabem stanju.
Želim se zahvaliti članom Prostovoljnega gasilskega
društva Hrvatini, ki so izvršili obrezovanje dreves na
pokopališčih v Lovranu, Bridi, v centru Hrvatinov in ob
KD Božiči.

Sam sem bil s pobudo, ki jo je sprejel Občinski svet MO Koper
predhodno seznanjen pred sprejetjem. Tako menim, da se
nadaljuje dialog med krajevnimi skupnostmi in MO Koper.
Primerno je, da se tudi MO Koper vključi v morebitno
obravnavo pri državnih organih.
Nevij Kavrečič

Poročilo o delu
sveta KS Hrvatini
Sklicana 21. redna seja Sveta KS dne 27. 01. 2009, na kateri
Verificirani so bili zapisniki 19. in 20. redne seje ter 8. in 9.
korespondenčne seje
Potrjen je Pravilnik o urejanju medsebojnih pravic,
obveznosti in odgovornosti s področja delovnega razmerja
za dela in naloge administrator V. in delovna uspešnost
Potrjen je predlagani sklep v priponki in ocena uspešnosti
javnega uslužbenca po navedenih kriterijih za obdobje II.
polletje 2008, ki se ocenjuje vsakih šest mesecev
Potrdi se oddaja del z zbiranjem ponudb na osnovi
priloženih popisov za naslednje objekte :
a. Pokopališče Lovran, fasade obeh kapel
b. Povezave pešpoti z Miljami ( Čampore, Premančan )
c. Igrišče pod šolo, razsvetljava
Naročena so naslednja dela : menjava vrat in okna v pisarni
KS, barvanje pisarne KS, izdelava projekta izvedenih del in
navodila za obratovanje in vzdrževanje vgrajenega sistema
ogrevanja, zasilna razsvetljava in nabava dodatnih gasilnih
aparatov za KD Božiči, sprejeta je odločitev o poseku dreves
površin v upravljanju KS Hrvatini, ki ga opravi PGD Hrvatini
Preveri se možnost omejitve prometa na cesti ob kliniki v
Kolombanu
Potrjena je idejna zasnova ceste Slemenske ceste po
prejetem projektu Projektne skupine PROSTOR d.o.o. Koper
z decembra 2008
Potrjena je sklenitev pogodbe o sodelovanju na področju
servisiranja gasilnih aparatov in hidrantov
Najemnika gostinskega lokala Veljka Stupar se pisno
obvesti, da v kolikor ne bo poravnal svojih obveznosti, bo
potrebno podati predlog za izvršbo po sodni poti
Sklicana 23. redna seja Sveta KS dne 34. 03. 2009, na
kateri so bile obravnavane naslednje teme in sprejeti
naslednji sklepi:

V zvezi z aktualnimi pobudami o ustanovitvi več manjših občin
na območju sedanje MO Koper se svet KS ni opredeljeval,
čeprav smo to tudi obravnavali.

Potrjen je zapisnik 22. redne seje
Potrjen je zaključni račun za leto 2008 in zapisnik
nadzornega odbora
Svet KS Hrvatini je seznanjen s predlaganim seznamom
dejanskih upravičencev za vračilo vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje za leto 1983 in 1988 z
navedenimi pritožbami pod opombo seznama se z njimi strinja
in nima pripomb
Sprejet je bil Pravilnik o požarnem redu in evakuacijski
načrt ( predvsem za KD Božiči )
Potrjena je pogodba za tiskarske storitve in nabavo
pisarniškega materiala
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Potrjen je plan porabe sredstev za komunalno
infrastrukturo
Potrjen je izbor izvajalca za menjavo vrat in okna za pisarno
KS. Izvede se postopek naročila še za naslednja dela : čiščenje
in planiranje okolice pokopališč, priprava terena za ekološke
otoke in zabojnike, ureditev smeri odpiranja vrat za KD Božiči,
dobava in montaža varnostne ograje ob KD Božiči,
sofinanciranje ureditve razsvetljave igrišča pod šolo in barvanje
parkirnih boksov za KD Božiči in restavracijo ter nadgradnja
ozvočenja
Obravnavani so predlogi delitve MO Koper, vendar brez
sprejetih sklepov
Nevij Kavrečič

Hrvatinske
NOVICE
Pripravlja: Miha Crnič
E-mail: miha.crnic@siol.net
Dogajanja v Hrvatinih lahko spremljate sprotno preko
ubriki Hr
tnega por
sple
Hrvv atini,
slovvens
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ko-morje.nett v rrubriki
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portt ala slo
ko-morje.ne
kjer poleg novic, objavljamo tudi foto dogodke.

Samante Kobal-Stantič ter v izvedbi igralsko nadarjene in
Šukljan.
naravne domačinke Valentine Šukljan

V soboto so Hrvatinčani na osrednjem trgu, na platoju gostilne
Marele v Hrvatinih, pripravili Miklavžev sejem, ki je bil dobro
obiskan. Na stojnicah so se predstavili učenci hrvatinske
osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vechio, najmlajši iz vrtca
Delfino blu, turistično društvo Hrvatini, zveza Sonček in
hrvatinski gostinci. Na stojnicah niso manjkale sladke dobrote,
avtohtoni domači izdelki in predmeti, ki so jih izdelali učenci.
Obiskovalci so v poklon dobili Miklavževa darila.

Veseli december na
Miljskem polotoku
Z miklavževanjem v kulturnem domu v Hrvatinih se je
pričel veseli december tudi v Hrvatinih in Ankaranu.

V lokalnih turističnih društvih v Hrvatinih in v Ankaranu tudi
letos niso pozabili na najmlajše. Prireditve so se pričele že v
petek ko sta turistični društvi v sodelovanju s skupnostjo
Italijanov iz Hrvatinov in ankaransko župnijo priredili v kulturnem
domu v Hrvatinih miklavževanje za najmlajše.

Na prostoru pri vhodu v Adrio Ankaran so za otroke pripravili
ure zlatih pravljic (10, 17 in 18). 12. decembra so pripravili v
kapeli sv. Nikolaja koncert MePZ Adriatic iz Hrvatinov. V soboto
20. decembra pa svečani božično-novoletni koncert s
pihalnim orkestrom Rokava iz Marezig. Istega dne je Luč miru,
program skavtske skupine ankaranske župnije z delitvijo
betlehemskega ognja za mir. S svetlečimi lučkami so skavti
prehodili pot od pomola v Valdoltri do farne cerkve sv. Nikolaja
v Ankaranu. V programskih dneh sta otroke obiskala Božiček
in dedek Mraz, ki sta jih tudi simbolično obdarila.
Tisti Ankarančani, ki so se udeležili prireditve KO RK Ankaran
v ankaranski šoli so odšli domov polni navdušenja in
nepozabnih vtisov. Prava paša za oči je bil nastop plesne
skupine Balerymma iz Izole, ki je navdušila staro in mlado.
Prisrčni so bili najmlajši plesalci, ki so se predstavili v baletni in
božični koreografiji. Zanimivo je bilo prisluhniti domači in šaljivi
besedi v enodejanki društva Talia - Hipoteka režiserke
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Pločnik res nima sreče
Hrvatini, 9 .december – Krajani so nas ponovno opozorili, da
je leto dni star pločnik spet začel pokati, zato obstaja bojazen,
da se utegne ponoviti spomladanska zgodba, v kateri smo
na naših straneh zapisali, da nov pločnik drsi med oljke.
Spomnimo naj, da so delavci koprskega Grafista v prvi polovici
lanskega oktobra začeli z četrto fazo prenove 240-metrskega
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odseka ceste od Bragetov proti Hrvatinom, vse do odseka
ceste za Ankaran. Dela na vozišču so končali prve dni
decembra lanskega leta (torej pred letom dni), za naložbo pa
je koprska občina odštela približno 312.000 evrov. Po dobrih
treh mesecih sta pločnik in nabrežina začela nevarno drseti
proti bližnjim oljkam. Očitno je bil teren na levi strani ceste
premalo utrjen.

katerim so obeležili vstop Slovenije v skupni schengenski
prostor. Eden od Hrvtinčanov nam je povedal, da bodo
obletnico padca meje najverjetneje obeležili v Cereju, upajo,
da se je bo udeležilo čim več krajanov.
V zadnjih dneh smo obiskali nekdanja mednarodna mejna
prehoda Škofije in Lazaret ter nekdanje mejne prehode za
obmejni promet Čampore, Barbaro in Plavje. Po takratnih
zagotovilih odgovornih naj bi nekdanji mejni prehodi hitro
postali preteklost. A se do danes v Istri ni nič spremenilo.
Le nekaj dni pred lansko veliko slovesnostjo na MPP Škofije
so italijanski gradbinci začeli rušiti mejni prehod na italijanski
strani, pa tudi sicer je na italijanski strani podoba danes
povsem spremenjena. Še posebno, odkar so odprli avtocesto.
Spremembo smo opazili še na nekdanjem mejnem prehodu
za obmejni promet na Plavjah, kjer so gradbinci na italijanski
strani odstranili kiosk, ki so ga uporabljali organi nadzora,
medtem ko sta nadstrešnica in zidani objekt poseg preživela.

Dež, ki je dobro namakal zemljišča ves april in deloma tudi v
maju, pa je pripomogel, da se je začela posedati brežina, ki je
za sabo proti njivi povlekla še pločnik. Delavci Grafista so pločnik
konec maja sanirali. Zanimivo je tudi, da so ob istem pločniku,
delavci koprskega podjetja Elektroinvest v drugi polovici oktobra
postavili 13 drogov javne razsvetljave. Do danes so zasvetile
samo tri svetilke. Bodo ostale zasvetile še pred novim letom?

Na slovenski strani nekdanjega mejnega prehoda pa nadzorni
objekt še vedno stoji. Posebna sredinska nadzorna hišica
kaže klavrn videz: načel jo je zob časa, lotili pa so se jo tudi
vandali, saj so na njej razbili steklo.
O poškodbi nadzorne hišice smo se pozanimali tudi na policijski
upravi v Kopru. Predstavnica za stike z javnostjo Anita
Leskovec nam je pojasnila, da je objekt v lasti ministrstva za
javno upravo in da od lastnika objekta niso dobili prav nobene
prijave. Kljub temu pa si bodo policisti objekt ogledali.

Slemenska cesta je v
slabem stanju
Hr
6. december - Očitno se je policijs
16.
policijskk a pos
postt aja v
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u hitr
o odzv
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odzvala
peticijo
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ajanovv Hr
Hrvv atino
Kopr
je sestavil neznani iniciativni odbor in jo naslovil na
policijsko upravo v Kopru. Policisti so v nekaj dneh
naredili posnetek prometne signalizacije na območju
celotno KS in ugotovitve posredovali KS Hrvatini in
odgovornim koprske občine. Sprašujemo se kako delavci
CPK vzdržujejo ceste ?

Iz podjetja Elektroinvest so nas obvestili, da so sami svoja dela
opravili v celoti. Del javne razsvetljave, ki trenutno ne deluje,
pa da se napaja iz novega prižigališča javne razsvetljave, za
katerega pa investitor (MOK) še ni dostavil potrebnega
soglasja za priklop na omrežje. Zato ga ni bilo možno vključiti
v obratovanje.
Luči so zasvetile konec januarja.

Spomini še kar živijo
Hr v atini, 9. december - V noči na 2
21
1. december je
Slovenija opustila mejne kontrole na notranjih mejah. Leto
dni po tem dogodku smo obiskali nekatere nekdanje mejne
prehode, da bi videli, v kakšnem stanju so danes.

Pri krajanih Hrvatinov je še vedno živ nepozaben spomin na
družabno srečanje stanovalcev Miljskih hribov na kmetijskem
mejnem prehodu v Cereju pod geslom Hrvatini brez meja, s

V začetku meseca so krajani Hrvatinov poslali pisno peticijo
policijski upravi Koper v kateri navajajo, da so ogorčeni in
razočarani nad pasivnostjo in ne-ukrepanjem policije nad
mladežjo, ki se v večernih urah zbira v centru Hrvatinov in krši
nočni počitek z objestnimi dejanji in divjimi vožnjami z motornimi
vozili. V peticiji so se pritoževali tudi na neurejen prometni
režim v centru vasi, kjer parkiranje ni urejeno.
Policisti policijske postaje Koper so opravili posnetek prometne
signalizacije in stanje vozišča na območju KS Hrvatini in o tem
obvestili urad za gospodarske javne službe in promet koprske
občine in KS Hrvatini. Policisti ugotavljajo, ob pregledu lokalne
ceste od Čampor do Kaštelirja, da je cesta na nekaterih
odsekih pomanjkljivo označena, da so prometni znaki na
nekaterih odsekih zakriti in poškodovani, cesta nima zarisanih
robnih črt vozišča in brez talnih označb, ki dejansko delijo
smerno vozišče, ter nima ustreznih robnikov oziroma utrjenih
bankin, ki omogočajo varen potek prometa. Ugotavljajo tudi,
da je cesta tako dotrajana in zglajena, da ob slabih vremenskih
5
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razmerah ogroža varnost prometa in varnost udeležencev v
prometu …Policisti so si ogledali tudi center Hrvatinov, kjer so
ugotovili več pomanjkljivosti. Rešitev vidijo v tem, da se postavi
pravilna signalizacija iz zariše talne označbe, vključno s
parkirnimi boksi. Po naših informacijah je bil ogled že opravljen.

Skratka lokalna cesta je v zelo v slabem stanju in z veliko
udarnimi luknjami. Ker smo ob našem obhodu opazili delavce
CPK, ki so v udarno luknjo pri stanovanjski hiši Kolomban 6, ki
poteka preko celotnega vozišča, vrgli le nekaj lopat asfalta in
se odpeljali, smo za pojasnilo glede vzdrževanja zaprosili
jak nam je sporočila, da omenjena
ja Me
Mejak
anja
odgovorne. Tan
skupina krpa udarne jame po lokalnih cestah v upravljanju
Mestne občine Koper. Krpanje opravijo s hladnim asfaltom.

Gre za princip intervencijskega odpravljanja udarnih jam z
namenom, da se prepreči nastanek večje jame v asfaltu in
hkrati sanira izpostavljen predel na asfaltni površini. Na ta
način se prepreči nadaljnja škoda na objektih in omogoči
kakor toliko normalno odvijanje prometa na cesti. Pregled
cest po koprski občini je definiran s pogodbo o rednem
vzdrževanju cest in se odvija na lokalnih cestah dvakrat krat
mesečno in nekategoriziranih javnih poteh enkrat krat
mesečno. »Problematika prečnih prekopov, ki pa nastanejo
zaradi slabe oziroma pomanjkljive izvedbe prekopov ceste
nam je sicer znana, dolžan odpravljati take pomanjkljivosti pa
je izvajalec prekopa. V takih primerih sodelujemo z mestnim
inšpektoratom občine Koper. V kolikor ni mogoče ugotoviti
kdo je izvedel prekop, pa površino prekopa v dogovoru z
Mestno občino Koper saniramo mi. Pobudnik sanacije je lahko
tudi KS in v kolikor se oceni, da je opozorilo upravičeno se jo
sanira, tokrat z vročim asfaltom,« nam je še sporočila
Mejakova, ki je pri CPK zadolžena za stike z javnostjo.
6

Z ročico v roki
za praznične dni
Mladost s svojo igrivostjo in radovednostjo ter starost s svojo
življenjsko modrostjo in dragocenimi izkušnjami spadata
skupaj.

Da je temu tako so v drugi polovice preteklega meseca
dokazali otroci-prvošolčki in prostovoljčki osnovne šole dr. Aleš
Bebler - Primož iz Hrvatinov.
S pomočjo učiteljice Dušanke Kozlovič in ob sodelovanju
Renate Štefančič iz Mladinskega zdravilišča in letovišča Debeli
eb iz krajevne organizacije Rdečega križa
Jereb
rtič ter Marije Jer
(RK) Ankaran so pripravili skupno srečanje s starejšimi
osebami, ki preživljajo enotedenski oddih iz sredstev Sveta
fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
(FIHO) in akcije Rdečega križa Slovenije “Peljimo jih na morje”.

V likovni delavnici so skupaj izdelali novoletne voščilnice, ki so
jih podarili starejšim in jim s tem pokazali svojo ljubezen in
naklonjenost.
Dogodek je bil nadvse ganljiv in marsikatero oko se je orosilo.
Poleg voščilnic so starejše obdarovali tudi z ličnimi ročno
izdelanimi obeski učencev podružnične osnovne šole Ankaran.
Z naslednjimi besedami Mojke Mehore Lavrič so starejšim
zaželeli lepe praznične dni:

sve
Verjemi v tta
a sv
e t,
ki tiho vr
ti žže
e milijone se le
t,
vrti
let,
in verjemi v nas,
spreminjamo svet in ustvarjamo čas...
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Obeležili praznik KS
Hrvatini, 19. december -V kulturnem domu v Božičih so
počastili praznik KS Hrvatinih, ki ga sicer praznujejo 21.
decembra. V dneh, ko so pred letom dni padle meje, je o
uspelih projektih in prihodnjih načrtih spregovoril predsednik
sveta KS Nevij Kavrečič
Kavrečič, ki je najzaslužnejšim podelil krajevna
priznanja. Priznanje 21. december sta prejela MePZ Adriatic
Andrej Vilhar
(Andrej
Vilhar), ki je letos obeležil 20. obletnico delovanja in
Alida Podreka
Podreka, medtem ko je plaketo prejel krajan Danilo
Samsa (na fotografiji od leve).

Nekdanja karavla je padla
Kolomban, 29. december - Pred dnevi so delovni stroji
začeli rušiti objekt nekdanje vojašnice v Kolombanu, kjer
naj bi v prihodnje zraslo stanovanjsko naselje Brnistra.
Direktor IRA GP d.o.o. nam o gradnji ni želel povedati
nič
esar
ozil s pono
vno tto
ožbo, čče
e bomo o
zagrozil
ponovno
ničesar
esar,, nam je pa zagr
zadevi pisali.

Program je zaokrožila komedija gledališča Koper Agencija za
ločitve, ki sta jo suvereno zaigrala in do solz nasmejala
Tič, avtorja Andreja
občinstvo, Nataša Tič Ralijan ter Gašper Tič
Jelačina
Pegan.
Jelačina, v režiji Katje Pegan

Kasneje nam je sicer nejevoljno povedal, da čistijo parcelo,
vendar smo že nekaj dni zatem opazili, da so tamkajšnje
objekte začeli rušiti. Spomnimo, da smo o nameravani gradnji
naselja Brnistra pisali na naših straneh v članku Zrasli naj bi
stolpiči v začetku februarja letošnjega leta, na podlagi peticije
krajanov, ki se z gradnjo niso strinjali. Kasneje smo objavili več
reagiranj vpletenih strank.

Burja rojevala mlade
Kolomban, 26. december - Upamo, da močna burja iz četrtka
na petek ni rojevala mladih na Miljskem hribu, kakor veleva
pregovor.
Ponoči se je lesen električni drog visokona- petostnega
daljnovoda nevarno nagnil, ob lokalni cesti Hrvatini - mejni
prehod Čampore, v neposredni bližini avtobusnega
postajališča v Kolombanu. Neukrotljiva burja je še naslednje
dopoldne premetavala zabojnike za smeti kot za šalo in lomila
suhe in nevarne veje dreves. Kljub temu pa večje škode ni
povzročila. Na dežurni službi Elektro Primorska so nam
povedali, da so dobili več prijav o poškodovanih vodih in, da so
njihove ekipe že na terenu.

Ne glede na vse skupaj je nekdanja karavla pred dnevi padla,
ki je bila za krajane Hrvatinov opomnik nekega obdobja. Po
naših informacijah je bila karavla zgrajena v letu 1955. Od
7
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takrat dalje so v njej domovali graničarji, ki so budno čuvali
mejo z republiko Italijo, vse do 1. julija 1991, ko so jo v
osamosvojitveni vojni prevzeli slovenski miličniki pod vodstvom
inšpektorja Fabia S
Stt ef
efff e t a . Zjutraj, istega dne so miličniki
dvignili slovensko zastavo, ki so jo s seboj prinesli pomorski
policisti ter karavlo predali enoti teritorialne obrambe.
Skladno z Resolucijo o pomorski usmeritvi Republike Slovenije,
ki jo je sprejel slovenski parlament 7. marca 1991, in glede na
interes, ki ga ima Slovenija kot obmorska država do morja, je
bila sprejeta odločitev o ustanovitvi pomorske enote, ki se je
najprej nahajala prav v tej karavli in se 1. marca 1999 preselila
v vojašnico Slovenski pomorščaki v Ankaran, kjer danes
domuje 430. mornariški divizion Slovenske vojske.

Ustvarjalnost mladih morje interesov
Države članice Evropske unije iz dneva v dan spoznavajo,
da lahko trdna in vzdržna gospodarska rast temelji
predvsem na znanju oziroma na vlaganju v raziskave in
razvoj. Pri slednjih igra ključno vlogo inovativnost in
ustvarjalnost, ki bo v času gospodarskih pretresov še
kako potrebna. Ravno zato je Evropska komisija letošnje
leto razglasila za »leto ustvarjalnosti in inovacij«.

Zavod za izobraževanje, kulturo in turizem (UMMI) organizira
tabore DUO – DUM (Dnevi Ustvarjalnih Otrok – Dnevi
Ustvarjalne Mladine) že 18 let, lahko bi celo dejali, da aktivnosti
zavoda sovpadajo z rojstvom naše države. V vsem tem
obdobju smo si prizadevali predvsem za učinkovito
povezovanje oziroma združevanje ustvarjalcev (mentorjev) na
eni strani ter Zoisovih štipendistov na drugi. Tabori so
razdeljeni na dve temeljni področji: naravoslovje (znanost) in
umetnost
umetnost, pri čemer predstavlja kreativno razmišljanje
rdečo nit obeh. Udeleženci tabora so razdeljeni po delavnicah,
pomembna načela pa so pri vseh enaka: skupine so
oblikovane glede na interes in ne na starost (različno stari
na različen način prispevajo k delu celotne skupine in se drug
od drugega tudi učijo), odnos med mentorjem in slušateljem
je na prvem mestu (in ne toliko rezultat dela), v skupini je
toliko sproščenosti, da napake postanejo temelj napredka
in ne kaznovanja.

udejanjanje ustvarjalnosti in inovativnosti. »Kako?« je bilo
vsakoletno vprašanje mentorjev. Ugotovitve, da imajo
udeleženci taborov dane sposobnosti, veliko neizkoriščenega
znanja, ki ga znajo ravno skozi tabore tudi (po)iskati ter da
imajo ob sebi strokovnjake –ustvarjalce, vse to zagotavlja
pogoje, da skupaj z mentorji ustvarijo nekaj novega, koristnega
za kraj v katerega pridejo. Ustvarjalna energija se preliva od
mentorja na udeležence in obratno. Da je to mogoče, smo
dokazali z nekaj odmevnimi projekti: Učna pot –Klic jezer v
Fiesi
Fiesi, Po poteh graničarjev na meji Ankaranskega
polotoka
polotoka, dokazali smo da je mogoče razviti celoleten
mladinski turizem na Ankaranskem polotoku, izdelali projekt
za spremembo namembnosti vojaškega stolpa med
vinogr
adi Vinakoper, podali smo se na valove ustvarjalnosti
vinogradi
in predstavili nove spodbude v publikaciji –Ideje za idejo
Ankarana.
Pri raziskovalnem delu se povezujemo z lokalnimi delavnimi
organizacijami. Veliko uspehov imamo s podjetjem Vinakoper.
Pri projektu Stolp sredi vinograda skupaj iščemo možnosti
za njegovo realizacijo. Povezava z Mestno občino Koper pa
nam omogoča pridobitev evropskih sredstev. Tu smo postorili
že mnogo formalnosti, od idejnih načrtov do povezave z Miljami
(Italija). Letos smo osvajali kraj nasproti Luke Koper, torej
konfliktno področje med pristaniškim razvojem in potrebami
krajanov. Ali smo sposobni povezati različna stališča?
Da je sobivanje gospodarskih interesov in trajnostnega razvoja
družbenega okolja mogoče, želimo dokazati tudi z našimi
prihodnjimi tabori, kjer si veliko obetamo od sodelovanja z
oper
Luko K
oper. Slednja je namreč že leta 2005 zaradi različnih
Koper
pogledov na prihodnji razvoj pristanišča pričela z izgradnjo
lokalnega partnerstva (Živeti s pristaniščem) ter tako v duhu
družbeno odgovornega podjetja pričela vzpostavljati višjo
raven dialoga z družbenim okoljem. Omenjeni projekt
omogoča vsem zainteresiranim, da na spoštljiv in učinkovit
način sooblikujejo razvojne načrte Luke Koper. Spreminjanje
ustvarjalnosti in inovativnosti v aplikativne projekte lahko tako
okolice,
obrodi morebitne razvojne predloge pristanišča in okolice
najboljši projekti pa so lahko predstavljeni tudi v okviru javne
razgrnitve državnega prostorskega načrta pristanišča Koper.
Prenos znanja in ustvarjalna interakcija tako postaneta vir
svežih idej za prihodnost.
Cilji Lizbonske strategije Evropske unije so jasni: gospodarstvo
temelječe na znanju. Temelj znanja pa so jasno ravno inovacije,
ustvarjalnost ter vlaganja v raziskave in razvoj. Evropska unija
je leto 2009 razglasila za »evropsko leto kreativnosti in
inovacije«
inovacije«, za pospeševanje tovrstnih prizadevanj pa bodo
posledično tako na voljo številna evropska sredstva, ki bi
realizaciji naših zamisli prišla še kako prav. (Koordinatorica
projektov Marija Mahne)

Diamantna poroka

V prvih letih je bilo težko dokazovati, da nadarjeni potrebujejo
drugačne vzpodbude za svoje delo, predvsem motivacijo za
8

Hrvatinčana Anton in Danica Šafhalter sta v krogu najbližjih
pred kratkim skromno obeležila prav posebno obletnico –60
let skupnega življenja. Spoznala sta se kmalu po drugi svetovni
vojni in si 27. decembra 1948 zaobljubila večno zvestobo v
Metkoviču. Že naslednje leto sta pozdravila prvorojenca
Željka
Željka. Poleg njega sta se jima v naslednjih letih rodila še
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Duš
Duškka in Igor
Igor. Imata tudi pet vnukov. Od leta 1959 živijo v
Hrvatinih. Anton se je zaposlil v Tomosu, kjer je delal 12 let,
nato pa je bil do njegove upokojitve leta 1985 avtoprevoznik.
Za tovarno je prevažal motorna kolesa širom nekdanje države
in v tujino. Mati Danica je kot skrbna gospodinja skrbela za
vse štiri vogale v hiši. Še vedno čil Anton, pred dnevi je
praznoval svoj 83 rojstni dan, nam je v smehu povedal, da
bosta počakala toplejših dni, ko bodo pripravili pravo fešto, na
kateri bosta lahko tudi zaplesala.

Kim Lončina (Kolombančanka) in Jelena Čeranič
Čeranič, plesnoglasbeni duo Clea & Kim sta pretekli konec tedna v Zagrebu,
skupaj s svojimi plesalkami Martino in Teo navdušili hrvaško
občinstvo pred malimi ekrani (TV Bingo show-nacionalna
televizija ). Za uspešen nastop je dekletom čestital tudi znani
hrvaški pevec Masimo Savič
Savič, ki sta ga temperamentni dekleti
s svojim nastopom navdušili. Puncam je napovedal vrhunsko
kariero. Kot nam je povedal njihov manager Ilija Jovanovič
Jovanovič,
iz studia Artman v Kolombanu, v prvi polovici tega meseca
čaka plesno-glasbeni duo obilo televizijskih in radijskih gostovanj
v tujini.

Danica je trenutno na invalidskem vozičku, ker si je pred več
kot letom dni zlomila kolk. Vsi bližnji upajo, da bo do spomladi
ponovno lahko samostojno hodila.

Kratkotrajno veselje
Hrvatini, 1. februar -Jutranjega sneženja so se na
Ankaranskem polotoku najbolj razveselili otroci. Vendar je bilo
njihovo veselje kratkotrajno, saj okoli popoldneva ni bilo več
sledu o snegu. Ne glede na to je jasno, da zima še ni rekla
zadnje besede. Po napovedih vremenoslovcev naj bi sprva
snežilo marsikje na Primorskem, kjer naj bi pihala šibka burja.

Clea & Kim bosta ponovno obiskali Hrvaško (Opatijo) na
prireditvi Dora 2009 (27-28 februar), kjer bosta nastopili
oung-om
skupaj z legendarnim Paul Y
Young-om
oung-om, ki ju je povabil k
sodelovanju kot back vokalistke. Večer pred finalnim
nastopom bosta imeli dekleti samostojni nastop v
legendarnem klubu He mingway, ki je namenjen predvsem
hrvaški glasbeni industriji in medijem.

Kmetoval bo
Clea & Kim - navdušili
hrvaške gledalce
Kolomban, 2. februar - Ena redkih televizijskih oddaj,
kjer gostijo najpopularnejše glasbene hrvaške estradnike
v oddaji TV Bingo Show so se tokrat, kljub zaostrenim
medsebojnim odnosom s Slovenijo, odločili povabiti k
sodelovanju tudi adrenalinsko temperamentni pevki Clea
& Kim.

Hrvatini, 5. februar - V zadnjih dveh tednih je nekdo v Hrvatinih
iz lesene lope ukradel ročno kosilnico znamke Kawasaki,
črpalko in starejši motokultivator znamke Tomos. Domačina
je oškodoval za približno 200 evrov.

Prešernu v spomin
Hrvatini, 6. februar – Krajevna skupnost Hrvatini je v
sodelovanju s hrvatinskimi osnovnimi šolami pripravila
9
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prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, ki so ga posvetili
največjemu slovenskemu pesniku Francetu Prešernu
Prešernu. V
kulturnem programu so sodelovali učenci Osnovne šole dr.
Aleš Bebler – Primož Hrvatini, SE Pier Paolo Vergerio il Vecchio
Hrvatini in MePZ Adriatic Hrvatini, pod vodstvom zborovodje
Maria Petvarja
Petvarja.

pravnukov, medtem ko sta dva še na poti. Ivan bo letos
praznoval svoj 89. rojstni dan. Vse do upokojitve je bil zaposlen
v podjetju Hidro Koper, medtem ko je Antonija (rodila se je v
na Planjavah - Puče) doma vzgajala otroke in skrbela za hišo.
Leta 1966 se je družina preselila v Kolomban.

V njuni neposredni bližini živi kar 26 bližnjih sorodnikov. Antonija
nam je v smehu povedala, da bi bila ta obletnica skupnega
življenja še višja, če se ne bi poročila šele, ko ji je bilo 28 let.

Filmarji ponovno v Istri
2. ffebr
ultur
no dom v Hr
e nek
aj
Hr
Hrvvatini, 1
12.
ebruar
Kultur
ulturno
Hrvv atinih žže
nekaj
ebr
uar - K
e iz kkar
ar dv
anajs
tih dr
žav
dni gos
ti igr
alce in cir
cirkk usant
usante
dvanajs
anajstih
držav
žav,,
gosti
igralce
kjer imajo vaje za celovečerni film Circus Fantasticus
scenarista in režiserja Janeza Burgerja. Z snemanjem
filma bodo pričeli v začetku prihodnjega meseca v Istri,
kjer te dni že postavljajo filmske objekte.

Otroci niso pozabili občinstvu povedati, da je del poetove pesmi
Zdravljica, napisane leta 1844, besedilo državne himne
Vižintin, predstavnica Skupnosti
Republike Slovenije. Silvia Vižintin
Italijanov Hrvatini pa je pripovedovala kaj o Prešernu menijo
tujci, predvsem Angleži in Italijani. Otroške pevske zbore sta
vodili učiteljici Nada Đukič in Marjetka Babič ter učitelj Igor
Smolnik
ar
Smolnikar
ar.

Ukradli agregat
Hrvatini, 8 .februar - Ponoči je nekdo v Hrvatinih iz garaže
novogradnje ukradel modro – črn elektro agregat znamke
Honda. Gradbeno podjetje iz Sežane je s krajo oškodovano
za približno 2000 Evrov so sporočili iz PU koper.

Obeležila diamantno
poroko
Hrvatini, 8. februar - V kulturnem domu v Hrvatinih sta v
nedeljo v krogu najbližjih obeležila 60 let skupnega življenja
Antonija in Ivan Stanič
Stanič. Spoznala sta se v istrski vasici Padna
in si 9. januarja 1949 v tamkajšnji cerkvici zaobljubila večno
zvestobo. Imata sina in dve hčerki, šest vnukov in prav toliko
10

Da so filmarji ponovno v Hrvatinih in ankaranski Adrii dokazuje,
da je Istra zanimiva za filmsko produkcijo. To je po filmu Vlomilci
Končarja), ki so ga snemali
delajo poleti (režiserja Romana Končarja
lansko poletje na območju Ankarana in filmu Svet je velik
(režiserja Stefana Komandareva in slovenskega Dareta
ev arja)
Hoč
arja), ki so ga snemali na Malem rtiču in slovenski
Hoče
obali leto poprej, že tretji film. Igralci, ki sodelujejo pri novo
nastajajočem projektu so nam zatrdili, da je v Hrvatinih
zabavno. Pohvalnih besed pa ni manjkalo niti na račun hotela
Adria, kjer celotna ekipa prenočuje.
Kakor smo izvedeli je celovečerni film Circus Fantasticus
scenarista in režiserja Janeza Burgerja in v produkciji
Staregare je v sodelovanju z irskim koproducentom Fastnet
Films dobil podporo za koprodukcijo s strani Irskega filmskega
odbora. Poleg tega je finski koproducent Cine Works uspel
pridobiti podporo za omenjeni film pri Finski filmski fundaciji.
Vsi omenjeni partnerji pa so bili uspešni tudi pri pridobitvi
finančne podpore za mednarodne koprodukcije pri skladu
Eurimages, ki deluje znotraj Sveta Evrope. Poleg vsem
omenjenih podpornikov so svojo finančno pomoč filmu potrdili
tudi Filmski sklad republike Slovenije, Filmski studio Viba Film iz
Ljubljane in TV Slovenija. Razvoj projekta pa je sofinanciral tudi
program Evropske Unije Media Plus.
Celovečerni film Cirkus Fantastikus je avtorski film, ki se ukvarja
z vprašanjem, kako v takšnem okolju preživeti. Dogaja se v
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vojni, ki ni vezana ne na prostor in ne na čas. Lahko bi se
dogajal pred stotimi leti ali pa čez tristo let. Kjerkoli. V Sloveniji
ali v Iranu. V Franciji ali v Rusiji. V Bosni ali v Argentini, Angliji,
Kaliforniji, Japonski.... V tem filmu igralci ne govorijo. To pa ne
pomeni, da gre za nemi film. »Moj namen je napraviti
avdiovizualno fascinanten film brez dialogov. Besede v vojni ne
delujejo. Če bi delovale, ne bi bilo vojne,« je povedal scenarist
in režiser Janez Burger.

amaterske slikarke Es
Estt er V
Veljak
eljak - starši so nekdaj živeli v
Kolombanu.. V Ljubljani je zaključila študij umetnostne
zgodovine in je zaposlena kot vodja bazenov in savn v wellness
centru hotelov Life Class - Istrabenz turizem v Portorožu. V
svojem prostem času se ukvarja s slikarstvom in izdelovanjem
unikatnih sveč. Trenutno živi in ustvarja v Kopru – v Boninih,
kjer ima tudi svoj atelje. »To je moj svet, svet barv in ustvarjanja,
kamor pobegnem, ko si želim odmakniti od ljudi – resničnega
sveta. Rišem, slikam in ustvarjam iz voska. Moje slike so
ekspresionistične. Uporabljam različne tehnike kot so risanja
na platno, les in juto, pri tem uporabljam tudi vosek. Slikanje je
moj ventil za izražanje čustev in sproščanje tako, da slike
nastajajo impulzivno in nekontrolirano,« nam je o svoji slikarski
poti povedala Ester Veljak. Petindvajset ekspresionističnih slik
bo na ogled v hotelu Bor do konca prihodnjega meseca.

Zasegli so mu avtomobil
Hrvatini, 15. februar - Ob 10. uri so Koprski policisti v
Kolombanu ustavili 27-letnega domačina, ki med vožnjo
svojega osebnega avtomobila ni uporabljal varnostnega pasu.
Pri kontroli je bilo ugotovljeno, da navedeni ne poseduje
veljavnega vozniškega dovoljenja ter da gre za večkratnega
kršitelja cestnoprometnih predpisov. Tako so bili izpolnjeni
zakonski pogoji za zaseg vozila, ki je bilo odpeljano na policijski
postajo v Koper. Za vozilo bo poskrbel sodni izvršitelj.

Zagorelo na
transformatorju
Hrvatini, 18. februar - Nekaj pred 20. uro so policisti skupaj z
gasilci odhiteli v Božiče, kjer je zagorel izolator razdelilne
transformatorske postaje in z droga padel na travo. O požaru
so takoj obvestili dežurne elektrikarje, ki so izklopili tok, koprski
gasilci pa so pogasili približno deset kvadratnih metrov trave.
Prebivalci Hrvatinov in okoliških vasi so bili nekaj časa brez
električne energije.
Producent filma Joško Rutar nam je povedal, da bodo igralci
– v glavnem so svetovno znane cirkuške zvezde do konca
tega meseca vadili v dvorani kulturnega doma v Hrvatinih. V
začetku prihodnjega meseca pa bodo na območju Istre (kraj
je znan) pričeli s snemanjem filma. V drugi polovici meseca pa
se bo celotna ekipa preselila na Irsko, kjer bodo nadaljevali z
snemanjem.

Pridržali tudi Hrvatinčana
Koper, 13. februar - Ponoči so policisti pridržali tri voznike, ki
so vozili pod vplivom alkohola. Pridržan je bil 40-letni Italijan, ki
tni vvoznik
oznik iz Hr
je napihal 0,68 mg/l,, 28-le
28-letni
Hrvvatino
atinovv, ki je napihal
0,84 mg/l in 27-letni Izolan, pri katerem je alkotest pokazal
0,62 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka, so sporočili
iz PU Koper.

Na Valentinovo razstavila
slike
Debeli rtič, 14. februar - V soboto zvečer so v Mladinskem
zdravilišču in letovišču RK Slovenije otvorili razstavo slik

Clea & Kim: Glasba, ki jo
treba videti in ples, ki ga je
treba slišati!
Hr
ec - V Bagdadu rro
ojeno Cleo in v Anglijo
Hrvv atini, 1
1.. mar
marec
rojeno Kim (duet Clea & Kim) je pod svoje okrilje vzela
založba Hayat, ki skrbi tudi za tako zveneča imena, kot je
Oliver Dragojevič, Severina in Magnifico. V dobrem letu
sta zaradi ljubezni do glasbe in plesa ter trdega garanja
začeli žeti sadove dela. Pretekli konec tedna sta na Dori
09 v Opatiji zapeli s sv
e t o vno zv
ezdo P
aulom Y
oungom!
sve
zvezdo
Paulom
Youngom!

To, kar loči duet Clea & Kim od ostalih izvajalcev vzhodne
Evrope, ni le glasba, ki jo ustvarjata, način, na kakršnega jo
predstavljata in ni niti ekstremna ekstravaganca, čeprav jo
na odru sijeta! Njun mladosten, energičen nastop in sijajen
videz je predstava, v kateri z zlitostjo glasov in izrednim plesnim
nastopom predstavljata to, kar čutita in živita obe: posebna
ljubezen do glasbe in plesa, ujeta v mladost in izpiljen nastop.
Odličen glasbeno-plesni duet Clea & Kim z orientalsko
obarvano glasbo, ki ne prestopi in ne želi prestopiti tanke
meje, ki jo loči od turbo ritmov, postavlja nove smernice ur11
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bane zabave: ob njunem nastopu zanihajo boki poslušalcev,
usta začnejo prepevati z njima, na obrazih se zarišejo nasmehi,
prepreke, ki jih postavljajo različne glasbene zvrsti, pa
presegata z iskrenostjo, profesionalnostjo in prepričanjem,
ki ga ni mogoče zaigrati. Njun prvi singel Nova godina, s katerim
sta praktično osvojile tako z orientalskimi ritmi prepojen
Balkan kot glasbeno zahtevno Slovenijo, je tlakoval pot
drugemu singlu Mrdaj, s katerim segata še dlje. Odzivi so
presenetljivo dobri, tabuji se presegajo s kakovostjo, glasbena
pot, ki sta jo izbrali, pa trdno začrtana z njuno prepričanostjo
o uspehu.

nastopu poleg tujine vse bolj spoznava tudi Slovenija, usta
raztegnila v nasmeh. Poula sta namreč v živo spoznali prav
na Dori, na kateri je bil glasbeni gost in simpatija je bila očitno
obojestranska, saj sta bili C & K dostojni vokalni spremljevalki
svetovne legende.

Paul Young je sicer duet C & K spoznal preko glasbenih
posnetkov njunih pesmi in fotografij, toda to, kar je videl in
slišal na odru Dore, ga je vseeno pozitivno presenetilo. Da bi
se namreč ‘stari glasbeni maček’ tako hitro in dobro ujel s
pevkama, s katerima je na odru stal prvič, zagotovo ni bilo
naključje. »Navdušen sem nad celovitostjo nastopa in to
pomeni, da sta me prepričali z vokali, gibanjem, oblačili in
suverenostjo, ki jo je od tako mladih pevk težko pričakovati!«

Odlično in odločilno za mladi, lepi in nadarjeni dekleti je, da ju je
odkril in združil zdaj tudi njun izvršni producent Milan Lončina
alias McMillan, ki zna prepoznati talente: prav on je v Slovenijo
pripeljal najbolj zveneča imena svetovne in prav on se je odločil,
da pusti duetu C&K glasbeno dokaj prosto pot. To seveda ne
pomeni, da ju ne usmerja in da jima ne pomaga, daleč od
tega! Toda odločno podpira njun orientalski stil glasbe, ki ga
pogojujejo družinske in življenjske korenine Celo in Kim.
»Uživava v tem, kar delava, uživava v petju in v plesu znotraj
lastnih multikulturnih okvirjev: ostajava to, kar sva in ravno
zato sva lahko tako zelo prepričljivi!«
Najpomembnejši ostajajo njuni živi klubski nastopi, na katerih
v tipičnem Party Beat stilu očarata z nastopom in glasbo, ki
se posluša z očmi in gleda z ušesi!

Paul Joung pel s slovenskim duetom Clea & Kim
»Če bi, draga Clea & Kim, želeli na eni od svojih prihodnjih
skladb imeti tudi tercet z menoj, sem za!« Presenetljive besede
svetovne glasbene legende Poula Younga so osupnile vse, ki
so neverjetne besede, ki jih je izrekel na skupnem zajtrku po
Dori, hrvaškem izboru za pesem Evrovizije, slišali. Seveda so
se dekletoma, ki ju po orientalski glasbi in divjem plesnem
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Seveda je tako pohvalnim besedam sledila večerja, ob kateri
so klepetali o čisto vsakdanjih stvareh, o prihajajočem poletju,
o odlični morski hrani, o turneji, ki jo to in prihodnje leto
načrtuje z dvajsetimi koncerti po Evropi, spregovoril pa je tudi
o svojem načinu življenja, o skrivnosti, ki se jo je naučil živeti.
»Živim za danes, za trenutek, v katerem se nahajam.« Cleo &
Kim je najbolj navdušilo, da je glasbenik pri dvainpetdesetih
letih tako pozitiven, da za nikogar ne najde slabe besede in da
nikogar ne kritizira. Tudi v tem je skrivnost njegovega uspeha.
Seveda so med strogo varovano večerjo novinarji, televizijci in
vsi ostali, ki so želeli intervju ali slavnemu pevcu vsaj stisniti
roko, morali počakati na pravi trenutek in na zaključek večerje,
toda Goranu Karanu je kratek klepet z angleškim kolegom
vendarle uspel, ni izostalo spontano fotografiranje z puncami.
Vsem, ki do ljubkih Slovenk in očarljivega Angleža niso mogli
priti, se bo nova priložnost, tako so se dogovorili na zajtrku
naslednje jutro, ponudila na evropski turneji Paula Younga,
na katero je povabil tudi slovenski duet Cleo & Kim. (Artman)

Podelili priznanja ZKD MO
Koper
Hr
7. ffebr
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uar - K
žiči) je
Hrvvatini, 2
27
ebruar
Kultur
ulturni
Hrvvatinih (Bo
(Božiči)
ultur
ni dom v Hr
gostil prireditev ob nedavnem slovenskem kulturnem
prazniku, na kateri so svečano podelili priznanja Zveze
kulturnih društev koprske občine (ZKD MO Koper) za
leto 2008, ki letos obeležuje 45 let dela na področju
ljubiteljske kulture.

KS HRVATINI
S tokratno prireditvijo Kdor jih bere, vsak druči pesmi moje
a
sodi .. (F. Prešeren), je scenaristka in režiserka Edit
Edita
Fr anč
eš
kin sledila 160 obletnici smrti našega prvega in
ančeš
eškin
ešer
na
vodilnega klasika slovenske poezije, dr. Fr ance
ancett a Pr
Prešer
ešerna
na,
ki je s svojo duhovno izrazno in človeško držo v takratni čas
posegel s svojimi stvaritvami, s katerimi je utemeljil suvereno
pesniško umetnost. In to pesniško umetnost so uprizorili člani
kulturnega društva Domovina iz Ospa s pomočjo plesalke in
je Skok in plesalcem Bor
om P
antič
em
koreografinje Tan
anje
Borom
Pantič
antičem
em. V
kulturnem programu je zapel Oktet Škofije z umetniškim
vodjem Vladislavom Korošcem
Korošcem.
Prehojeno pot ZKD MO Koper je opisal njen predsednik Anton
Baloh, ki je poudaril, da se časi na področju kulture v koprski
občini vedrijo. Slavnostni govornik, slavist in kulturni ustvarjalec
Boris Pangerc je spomnil na trnovo pot, ko je še bila med
Slovenijo in Italijo meja. »Danes se na tem območju
sprehajamo neobremenjeno, saj smo izpolnili plemenit načrt,
ki se je začel uresničevati že davno prej. Odpravo zapornic
smo dojeli še globlje, čustveno še bolj presunjeni, saj smo jih
dvigovali 23 let,« je povedal Pangerc. Po njegovih besedah je
bil človek tega prostora vedno povezan tako na morju kot na
zemlji s človekom enega in drugega jezika, ene in druge
narodnosti. »Povezan, vendar nikoli podrejen, razen v času
burne in neprizanesljive zgodovine, ki je tukajšnje ljudi močno
razdvojila in vanje zajedla mržnjo in sovraštvo z nesmiselno
ideologijo nasilja v črni srajci kot prapočelo vsega zla,« je menil
Boris Pangerc. Pri tem pa je spomnil tudi na Franceta
Prešerna, ki je Gorenjec samo po izvoru; po svojih miselnih,
umetniških in ustvarjalnih vrednotah pa je doma v vsaki hiši.

Vrtec Semedela enota Hrvatini
Pozdravljeni, dragi krajani in krajanke.
Oglašamo se vvam
am ootr
tr
oci iz V
troci
Vrr t ca Semedela iz
najman
jše eno
najmanjše
enott e Hr
Hrvvatini.
Prihajajo topli pomladanski dnevi in mi se večkrat odpravimo
na sprehod. Glavna cesta je zelo prometna in brez pločnika.
Kadar hodimo v organizirani koloni po desni strani vozišča,
moramo biti še posebej pozorni pešci zaradi vozil, ki kar
prehitro drvijo mimo nas. Držimo se v paru, hodimo v
enakomernem ritmu, brez klepetanja in ustavljanja, pazimo,
da je naša kolona strnjena, sledimo prometnim znakom in
obvestilom. V naši skupini teče celoletni projekt: »O prometu
moram veliko vedeti«. Od doma prinašamo v vrtec svoje
avtomobilčke in vsakodnevno se z njimi igramo. Vozila si med
seboj izposodimo, jih natančno opazujemo, opišemo vsako
podrobnost, vsak najmanjši delček, štejemo vrata, luči,
primerjamo barve karoserij, vozimo po različnih prometnih
predlogah, gradimo ceste, mostove, predore, igramo se
najrazličnejše gibalne igre, namizne igre in trenutno je naša
najljubša risanka: RORI.

Na prireditvi v Hrvatinih so podelili plakete ZKD MO Koper.
Srebrno plaketo za leto 2008 so prejeli Akademski PZ
Univerze na Primorskem, Godčevska skupina KD Mandrač
Koper,
KD Domovina Osp, Knjigarna Libris d.o.o., MePZ Obala Koper,
MePZ Obal’ca Koper in Pihalni orkester Marzige. Bronasto
Birsa, Ivan Colja, Bazilij
plaketo pa Zdravko Birsa
Birsa, Slavica Birsa
Grzentič, Ivan Hlastec, Marko Kocjančič, Ivan Levac, Nadja
Peroša, Nada Peroša
Peroša, Plesno društvo Elite,
Mršnik, Klavdij Peroša
Vili Primožič, Miro Slavec in Sorina Vovk. Zlato plaketo ZKD MO
Koper za leto 2008 je prejela Maja Cilenšek, medtem ko je
posebno priznanje prejela Darija Krkoč.
Predstojnik urada za družbene dejavnosti in razvoj koprske
občine Timotej Pirjevec je v imenu koprskega župana podelil
predsedniku ZKD MO Koper Antonu Balohu priznanje koprske
občine, za 45-letno delovanje Zveze na področju ljubiteljske in
ustvarjalne kulture.

Mali medo za otroke
Za uvod v mesec kulture o strokovne delavke Vrtca Semedela
v hrvatinskem kulturnem domu otrokom in njihovim staršem
odigrale glasbeno igro Mali snežni medo in presenečenje. Ob
glasbi Mozarta, Haydna, Sivca, zvokih klavirja, flavte, pisani
besedi in igri so otroci podoživljali prizadevanje medvedka, ki
je želel razveseliti svojo mamo. Zbrani prispevki so namenjeni
Skladu vrtca Semedela in akciji Pisana igrala za moje igrišče.
(VA)

Ker je tema promet v skupini zelo priljubljena in vsakodnevna,
smo se z navdušenjem vključili tudi v projekt »Pasavček«. Že
tretje leto. Naši koraki so majhni, ker smo tudi mi še majhni,
vendar o prometu že veliko vemo.
Vsebine vsako leto potekajo nekoliko drugače. Črpamo jih iz
našega resničnega življenja – zdaj in tu. V letošnjem letu smo
spoznali različne otroške varnostne sedeže, ki jih uporabljajo
otroci iz naše skupine v družinskih avtomobilih. Imeli smo jih v
igralnici, sedali vanje, jih med seboj primerjali, se prosto igrali.
Poimenovali smo njihove dele: školjka, ogrodje, pasovi,
prevleke, tritočkovni avtomatski varnostni pas. Pri vodeni
dejavnosti pa je otrok predstavil svoj sedež in odgovarjal na
vprašanja o tem, kdo ga je danes pripeljal v vrtec, kako se je
pripel, kdo mu je pri tem pomagal, kdo in kako je preveril, če
so trakovi varnostnega pasu poravnani in dovolj zategnjeni.
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Na plakat smo zapisali:
Moj otroški sedež je dobro pritrjen na sedežu avtomobila,
tako da se ne premika.

V mojem sedežu udobno sedim.
akovi
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Moje igrače niso pod trakovi varnostnega pasu.

Otroci in starši so doma s skupnimi močmi izdelali gibljivega
Pasavčka z osmimi gumbki. Živahna figurica jih vsakodnevno
spremlja v vrtec in ob potegu za vrvico otrok izgovori:

voglia di imparare cose nuove. Ci sono tanti nuovi progetti da
portare a termine, uno tra questi e’ cercare di migliorare il
bagaglio linguistico dei nostri piccoli attraverso il sistema
educativo e narrativo di Hocus e Lotus, i due piccoli dinocroc
che insegnano le lingue ai bambini. Un altro importante
evento e’ stato il progetto “Ci raccontiamo una storia” in
collaborazione con l’insegnante Marina Coccolo.

Teatro Delfino inscenato dai bambini

E’ cosě abbiamo continuato ad usare l’immaginazione
dimostrando in ogni caso di avere anche una buona dose di
memoria inscenando anche altre rappresentazioni teatrali
fatte da noi piccini.

»Hura, Hura, Hura, danes smo v našem avtomobilu vsi
pripeti«, »RED JE VEDNO PAS PRIPET«.

Vzgojiteljica: Irena Srpčič in otroci
Marina Coccolo con il progetto - Ci raccontiamo una storia

RITORNANO I
BAMBINI DELL’ASILO
DI CREVATINI
Dopo una pausa dedicata alle feste natalizie e all’anno nuovo,
i nostri bambini sono ritornati all’asilo carichi di energia e
14

E’ stato dunque un inizio d’anno basato sul racconto e
sull’animazione. Sono veramente in gamba i nostri bambini,
pertanto non poteva mancare la tanto attesta festa di
Carnevale. E qui, le nostre mascherine hanno di nuovo
dimostrato l’infinita gioia e voglia di divertirsi tutti insieme,
ballando, cantando e facendo anche qualche scherzetto, ma
si sa, a Carnevale ogni scherzo vale!

KS HRVATINI
E cosi’, l’inverno pian pianino se ne sta’ andando, lasciando
spazio ai fiori e agli uccellini, e noi bambini, pronti per l’inizio di
una nuova stagione, aspetteremo intrepidi il risveglio della
natura e l’arrivo delle nostre amiche rondinelle.

In sfilata per le vie e le calli di Muggia c’erano pirati e piratasse,
Catwoman, Batman, Zorro, Peter Pan e Superman, vigli del
fuoco, animaletti, scienziati pazzi, che poi si sono dati
appuntamento in piazza con canti e balli.

Hocus e Lotus, i dinocroc che insegnando le lingue ai bambini

I bambini e il personale dell’asilo
Delfino Blu di Crevatini

SE Pier Paolo
Vergerio il Vecchio,
Capodistria
Sezione periferica di
Crevatini
Muggia e il suo Carnevale costituiscono un binomio quasi
indiscindibile per la maggior parte dei residenti di questo
territorio.

SE IO FOSSI UNA DIAVOLETTA
Se io fossi una diavoletta
avrei il vestito rosso,
la coda biforcuta,
il forcone e i corni.
Vivrei tra le fiamme,
incendierei il mare,
parlerei male degli altri.
Farei scherzi a tutti
e ruberei le cose.
Francesca Bossi

SE IO FOSSI COLOMBINA
Se io fossi Colombina
sarei l’unica maschera femminile.

Per il secondo anno consecutivo gli alunni della nostra sede
hanno partecipato alla minisfilata “Carnevale-Scuola” con gli
alunni delle scuole elementari e dell’Asilo Nido di Muggia,
accompagnati dalle Bande delle Compagnie Ongia, Bellezze
naturali, Lampo e Bulli e Pupe.

Avrei il grembiulino verde.
Vivrei a Venezia.
Farei litigi con Arlecchino.
Alessia Steffe
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SE IO FOSSI UNA STREGA

SE FOSSI UNA FATA

Se io fossi una strega
avrei i poteri della magia nera,
avrei un mantello nero,
farei malefici, pozioni, incantesimi.

Se fossi una fata
avrei la maschera rosa
e avrei il vestito blu.

Avrei dei pantaloni neri,
maglie nere e capelli neri.
Vivrei in un antro
con spettri malefici
e animali che odiano le fate.

Vivrei in un castello con altre fate
circondate da fiori bellissimi.
Farei volare foglie autunnali
e vivrei felice.
Carolina Mondo

Laura Sfetez

SE FOSSI JACK SPARROW
Se fossi il pirata Jack Sparrow
avrei il cappello nero, la spada, la
pistola
e il vestito lungo.
Vivrei sul mare
e sfiderei gli indiani.
Salverei i miei amici,
andrei sulla nostra nave
a fare altri duelli.

SE FOSSI UNA PIRATESSA
Se io fossi una piratessa
avrei il cappello marrone,
avrei i pantaloni neri,
la maglietta bianca,
il gilet marrone
e una spada.
Vivrei in un vascello tutto d’oro,
con le vele bianche
e nella mia camera tanti gioielli.
Nuoterei con i delfini,
mi dondolerei sulle cime
e riposerei sulle vele.
Talia Mauro
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Farei una trappola per gli indiani,
li butterei nel mare,
i squali li mangerebbero
e la vittoria sarebbe mia.
Jakob Marzi
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SE FOSSI UN SAMURAI
Se fossi un samurai
Combatterei per la giustizia.
Correrei piu’ veloce della luce
E mi trasporterei dove vorrei.

Oggi in epoca di computer E-mail et. Un buon scritto e la
posta che funzionava non ha mai fatto subire disguidi agli
utenti.
Si doveva provvedere a regolare il letto del torrente Fugnan
ecco parte del carteggio che ne facilitava i lavori.

Avrei la forza del fulmine.
Vivrei in Cina
Con la sciabola Ninja Samurai.
Alen Čičković

Festa della donna
Anche quest’anno in occasione della Festa della Donna, gli
alunni della Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio
sezione periferica di Crevatini e i bambini dell’asilo Delfino Blu
hanno presentato una recita dedicata alle loro mamme.
Lo spettacolo, in collaborazione con la Comunita’ degli Italiani
di Crevatini si e’ svolto il 9 marzo presso la Casa di Cultura.
I bambini dell’asilo hanno rallegrato il pubblico, presente in
sala, ballando, cantando, recitando. Il gruppo dei piu’ grandi
ha presentato con le marionette la storia di Hocus il dinocroc.
Una recita dedicata alle Donne e’ stata preparata dal gruppo
di filodrammatica degli alunni della scuola. Hanno dedicato
un sincero augurio a tutte le mamme e con fantasia e allegria
hanno regalato loro un ”particolare mazzo di fiori”. Il coro ha
cantato una canzone che riprendeva il testo della poesia
straordinaria di Madre Teresa di Calcutta dedicata alla donna.
In conclusione, la Comunita’ degli Italiani di Crevatini ha donato
a tutte le mamme, zie, nonne presenti un bellissimo ramoscello
di mimosa.

Comunita’ degli
Italiani di Crevatini
Lavoro del gruppo di ricerche storiche geografiche e
toponomastiche.
Mentore: Maria Pia Casagrande
E’ opportuno premettere qualche considerazione a questo
lavoro di sintesi per la ricostruzione storica dovuta alla
collaborazione con i giovani del gruppo di ricerca storico
etnografica della Comunita’ degli Italiani di Crevatini.
Organizzare il lavoro che segue, di toponomastica e
quant’altro vuol dire fare qualcosa di concreto a favore della
nostra storia della storia delle nostre genti. E’ un modo per
non dimenticare la nostra identita’ e’ un modo per incontrarsi,
scambiarsi opinioni e venir a conoscenza di cose che non
sapevamo, e’ un modo per i piu’ giovani, di apprendere come
affrontare la storia delle nostre terre. Le schede di questo
mini studio ripercorrono un arco di tempo che parte dagli
inizi del 20.mo secolo fino ad arrivare a quel tragico periodo
che fu la seconda guerra mondiale.
17
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Mario Petvar. V preteklem obdobju je bil cilj društva predvsem
ohraniti zbor z obstoječimi in novimi pevci na ustreznem nivoju
še zlasti ob njegovi 20 letnici, ki smo jo lani dostojno obeležili.
Ob našem jubileju smo prejeli priznanja s strani: ZPZP, MO
Koper, JSKD Koper, ZKD Koper ter s strani KS Hrvatini.
Uspelo nam je ohraniti dobro sodelovanje z MO Koper, JSKD
Koper, ZKD Koper, KS Hrvatini, skupnostjo Italijanov v Hrvatinih,
prostovoljnim gasilskim društvom Hrvatini, glasbeno šolo iz
Kopra kakor tudi z zbori s katerimi smo delovali vrsto let. Kljub
finančnim težavam smo uspešno gostovali v Marcellini pri
Rimu, kjer smo navezali stik z tamkajšnjim zborom, ter v San
Ginesiu v okviru dolgoletnega sodelovanja s tamkajšnjim
zborom Bonagiunta. Zbor je imel v preteklem obdobju 94 vaj
vključno z intenzivnimi pred zahtevnejšimi nastopi.

Aktivnosti mešanega pevskega
zbora Adriatic:

L’ angolo della poesia
Filastrocca
Noi siamo il rosso e il giallo.
Facciamo assieme un ballo,
e per combinazione
vien fuori l’arancione
noi siamo l’azzurro e il rosso.
Giriamo a piu’ non posso.
Uniti con affetto
Formiamo il violetto.
Ivana Veselinović, VI classe
(gruppo letterario dell CI di Crevatini)

Občni zbor
kulturnega društva
Hrvatini
Člani društva so na občnem zboru dne 27. marca letos potrdili
poročilo predsednika Andreja Vilharja o delovanju društva v
letu 2008, sprejeto pa je bilo tudi finančno poročilo ter program dela za letošnje leto. Izvršnemu odboru ter ostalim
organom društva je bil podaljšan mandat še za 2 leti.

Aktivnosti v letu 2008:
Mešani pevski zbor Adriatic: delovanje našega društva je v
lanskem letu slonelo predvsem na aktivnostih mešanega
pevskega zbora, ki ga je tudi v lanskem letu uspešno vodil
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15.3. udeležba na reviji Primorska poje v Bazovici,
3. 5. nastop pod potniško ladjo v Luki Koper ter v Taverni na
povabilo MOK Koper,
9. 5. ob Dnevu Evrope nastop na trgu v Hrvatinih,
6.6. in 7. 6. gostovanje v San Ginesiu v sodelovanju s
Skupnostjo Italijanov Hrvatini
25. 6. koncert v Ospu ob Dnevu državnosti,
28. 6. nastop na srečanju kultur v Hrvatinih v organizaciji
Skupnosti Italijanov Hrvatini,
od 1.7. do 4. 7. je bil naš gost slovenski zbor Anton Martin
Slomšek iz belgijskega Maasmehelena. Skupni koncert v
ankaranski cerkvi je bil 1. julija,
od 10. do 12. 10. se je zbor udeležil revije pevskih zborov v
Marcellini pri Rimu,
28.10. nastop na komemoraciji ob dnevu mrtvih pred
spominskim obeležjem v Hrvatinih,
15. 11. celovečerni koncert v koprskem Muzeju ob 20
letnici našega zbora,
29. 11. v Hrvatinih retrospektivni celovečerni koncert ob
20 letnici našega zbora,
07.12. sodelovanje na občinski reviji pevskih zborov v koprski
Osnovni šoli na Bonifiki,
· 12.12 božični koncert v kapeli hotela Adria v Ankaranu
20.12 nastop v Casino Lipica z božičnim programom,
21.12 nastop zbora na božičnem koncertu v miljskem
gledališču Verdi.

Prireditvena dejavnost:
V hrvatinskem kulturnem domu so se naše aktivnosti z
organiziranjem prireditev v primerjavi z letom 2007
prepolovile. Kot delni vzrok je čedalje slabša situacija kar se
sponzorstva in donatorstva tiče pri čemer nastane problem
kritja stroškov, ki nastanejo ob organiziranju prireditev (
pogostitev, plačilo najema dvorane, najem raznih rekvizitov,
stroški oglaševanja in plakatiranja, plačilo avtorskih honorarjev
posameznikom ali skupinam…).

Izvedene prireditve:
15. aprila - občinska revija mladinskih pevskih zborov v
soorganizaciji z JSKD
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02. junija- zaključni koncert Glasbene šole Koper v
soorganizacij z glasbeno šolo
29. novembra- organizirali retrospektivni celovečerni
koncert ob 20 letnici našega zbora

Gledališka in folklorna skupina v
preteklem letu nista delovali.

Program društva za 2009:
prireditvena dejavnost v našem
kulturnem domu:
6. februarja proslava ob kulturnem prazniku- sodelovanje
zbora- soorganizacija s KS
21. aprila občinska revija mladinskih pevskih zborov v
soorganizaciji z JSKD,
konec maja Srečanje kultur v Hrvatinih v sooorganizaciji s
Skupnosti Italijanov Hrvatini,
Koncert MePZ LIPA iz Bazovice skupaj z našim zborom 9.
maja

Mešani pevski zbor
Adriatic:
Predvideni nastopi in koncerti:
10.01 nastop na božičnem koncertu v cerkvi Sv. Ane v
Kopru.
12. aprila nastop zbora na velikonočni reviji na Sardeniji v
mestu Tonara
ob prvomajskih praznikih – koncert v Adrii Ankaran- še ni
potrjeno
maj - nastop v Kopru – ob prazniku MOK,
konec maja - nastop zbora na Srečanju kultur v Hrvatinih
koncert v KS Šalara – v organizaciji ŠKTD Šalara,
v poletju – nekaj nastopov na terasi hotela Adria Ankaran
(v juniju ali juliju)
nastop na komemoraciji ob dnevu mrtvih pred spominskim
obeležjem v Hrvatinih,
dobrodelni koncert znotraj MO Koper
prednovoletni čas – dva koncerta za Casino Portorož,

sodelovanje na novoletnem koncertu v Hrvatinih in / ali v
Kopru.
tematski koncert – predstavitev novitet skladatelja Bojana
Glavine in sicer krstna izvedba cikla »Zvoki in slike Istre« z več
ponovitvami – koncert bo izveden v okviru obletnice društva,

Revije:
sodelovanje na občinski reviji pevskih zborov,
udeležba na reviji Primorska poje

Gostovanja in nastopi doma in v
tujini:
11. do 13 aprila gostovanje zbora na Sardiniji v mestu
Tonara
gostovanje v Dravogradu ter v Prekmurju
nastop v Miljah v sodelovanju z občino Milje
nastop v zamejstvu
junija - gostovanje v San Ginesiu – ZBOR EVROPE 2009 - v
sodelovanju s Skupnostjo Italijanov Hrvatini,
gostovanje v Belgiji v Monsu ob 40-letnici MePZ Les
Rolandins

Tudi v le
jem le
tu bodo rredne
edne vvaje
aje po
ale
lett ošn
ošnjem
letu
pott ek
ekale
ecchio ob
gerio il V
er
aolo V
vni šoli Pier P
Vecchio
ergerio
Ver
Paolo
osnovni
v osno
sredah in petkih od 20 do 22 ure. Vljudno vabim
nove pevke in pevce, da se nam pridružite v novipestri letošnji sezoni.
Andrej Vilhar

ZAHVALA
Uredniški odbor se zahvaljuje
tajnici KS Hrvatini Rozani
Gomboc, za strokovno in
nesebično pomoč pri pripravi
glasila. Upamo, da bomo tudi v
prihodnje deležni
njene pomoči.
Uredniški odbor
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