Drage bralke in bralci
Pomlad je tu, ko je tudi čas za novo številko
našega glasila. Kot vidite, je tudi ta natisnjena
v barvni tehniki. Po odzivih bralcev – krajanov
sklepam, da je bila ta novost lepo sprejeta in
upam, da je všeč tudi vam.
V že ustaljenih rubrikah nas predstavniki
društev, klubov in šol seznanjajo z njihovimi
aktivnostmi, problematiko in načrti. Tu so
seveda tudi naši najmlajši, ki nas s pomočjo
svojih pedagogov pridno obveščajo o tem, kaj
je novega v njihovih sredinah.

Svet KS Hrvatini,
Il Consiglio della
CL di Crevatini
Poročilo o delu
sveta KS Hrvatini
21. redna seja
z dne 3. februarja 2014
Obravnavane so bile sledeče zadeve :

Za to številko glasila smo prejeli tudi par
prispevkov z raznimi nasveti, ki utegnejo biti
za marsikoga zelo koristni.
Sicer pa več o novostih z našega hriba lahko
preberete v nadaljevanju.
Želim vam prijetno branje in se tudi tokrat toplo
priporočam za vaše prispevke, ki jih bomo z
veseljem objavili.
Nevio Koradin

Gentili lettrici e lettori
E arrivata la primavera, č davanti a voi si trova
il nuovo numero della nostra “Voce”. Questa
volta a colori, novitŕ da quanto ci risulta molto
gradita a voi lettori.
Nelle ormai giŕ affermate rubriche le nostre
associazioni, club, e le scuole ci presentano
le loro attivitŕ, i loro problemi e futuri progetti.
Qui si trovano i contributi dei nostri membri
piů piccoli, che con l’aiuto dei loro insegnanti
ci raccontano cosa succede di nuovo nel loro
piccolo mondo.
In questo numero abbiamo ricevuto diversi
consigli, che possono essere utili a molti di
noi.
Comunque, le novitŕ dei nostri “Monti” sono
davanti a voi.
Augurandovi una buona lettura esprimo
nuovamente il nostro interessamento per i
vostri contributi letterari, che saremo felice
di pubblicare.
Nevio Koradin

- Sprejet je sklep o ponovni prodaji starega kulturnega doma
v Hrvatinih in naročena cenitev.
Pojasnilo: Zaradi izkazanega interesa za nakup doma pričet
postopek prodaje.
- Potrjen je zapisnik inventurne komisije za leto 2013
- Sprejeta je prioriteta del, ki jih naroči KS: popravilo razsvetljave
igrišča pod šolo in dvorane KD, priprava za priklop meteornih
vod površin ob KD Božiči na izvedeno kanalizacijo, izvedba
ograje na ekološkem otoku v Hrvatinih, nabava drevesa in
fotokopirnega stroja.
- Svet je še obravnaval uvoz na površino ob cerkvi Sv. Bribe,
površino bivšega bencinskega servisa in vzdrževanje
pokopališč.

Izvedene so bile štiri
korespondenčne seje in sicer 7. z
dne 13. februarja 2014, 8. z dne 25.
februarja 2014, 9. z dne 10. marca
2014 in 10. z dne 17. marca 2014
- Na korespondenčnih sejah so bili sprejeti sklepi povezani z
realizacijo prodaje starega kulturnega doma: imenovanje
komisije za izvedbo dražbe, potrditev cenitve za dražbo,
potrditev znižanja cene za drugo dražbo in imenovanje
nadomestnih članov komisije za izvedbo dražbe.

22. redna seja z dne 14. aprila 2014
- Potrjen je finančni načrt za leto 2014 vezan na sprejem
proračuna MO Koper.
- Svet se je seznanil z neuspešnimi dražbami prodaje starega
kulturnega doma.
- Sprejeta je dopolnitev cenika pokopaliških storitev.
- Sprejet je sklep s katerim se daje pobudo MO Koper, da se
plato ob cerkvi Sv. Bride ohrani za javne potrebe kraja.
- Svet se je seznanil z dvodnevno predstavitvijo: krajevne
skupnosti in turističnega društva ob občinskem prazniku v
Kopru, ki bo potekalo v soboto, 17. maja in nedeljo, 18.
maja 2014 (v sodelovanju z oljkarji, vinarji, gostinci ter
društvi ).
- Obravnavane so bile posamezne problematike kraja: lokacij
e kontejnerjev, odvodnjavanja, dostopne poti, pokopališča
in prireditve v KS

Nevij Kavrečič
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Naši najmlajši,
i nostri piccoli…

novoletni živ-žav je razveselil otroke in starše z igrico »Dideldidel daja dedek Mraz prihaja« in ustvarjalno delavnico

VRTEC SEMEDELA - Enota
Hrvatini
NA POLJU ROŽICE CVETO, V
VRTCU PA NAM PTIČKI
POJO…
Vsi smo se razveselili pomladi, saj je vreme bolj prijetno in
dnevi daljši. Odkar smo se nazadnje oglasili, je minilo kar nekaj
časa. Čeprav bi nas morala zima uspavati in poleniti, smo
mrzle mesece preživeli ustvarjalno, delavno z veliko druženja
in zabave. No, pa začnimo in se preselimo v december.
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sodelovali smo na novoletni razstavno-prodajni tržnici ob
krajevnem prazniku v Hrvatinih

pripravili smo lutkovno igrico »Dobri snežak«,
za vse otroke naše enote

v Kulturnem domu pa so nam strokovne delavke enote
Rozmanova popestrile popoldan z igrico »Rdeča kapica«

pridružili smo se projektu »Podari modri srček«,
ki ga vsako leto izvede Nivea v sodelovanju z ZPM

s prodajo našega oljčnega olja in piškotov, ki so jih spekle
naše kuharice, smo zbrani denar »naložili« v Sklad
Vrtca Semedela

s projektom »Zelenjava na 100 načinov« smo spodbujali
otroke k uživanju različnih vrst zelenjave, tako presne kot
kuhane. Uspelo nam je!
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Giardino d’ infanzia Delfino
Blu di Capodistria - Unita’ di
Crevatini
UNA FIABA IN LINGUA RUSSA
Conoscete la fiaba »La rapa gigante«? Certo, ma in lingua
russa non l’abbiamo mai sentita. La signora Yulia ci ha fatto
una bellissima sorpresa, interpretando questa simpatica
storia (»Repka«) assieme ad altre mamme e ai loro figli.
I bambini dell’asilo hanno vissuto cosě un’esperienza utile,
avvicinandosi ad una lingua diversa e a una nuova cultura. I
contenuti della fiaba e la semplicitŕ della trama hanno facilitato
la comprensione e l’apprendimento di alcune parole che
sicuramente non dimenticheremo piů.

z gibanjem krepimo zdravje, smo si rekli, ko smo odšli z
otroki, starši in starimi starši na daljši sprehod.
Hvala vsem,ki so se vabilu odzvali.

Pomlad in poletje nam prinašata še veliko zanimivih in
domiselnih dejavnostih, o katerih bomo več povedali
naslednjič, saj jih moramo najprej doživeti in okusiti z vsemi
čutili. Tudi vsem vam želimo eno dolgo in vroče poletje z veliko
sonca in mokre morske vode.
Otroci in strokovne delavke
Vrtca Semedela-enote Hrvatini
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SFILATA DI CARNEVALE A
BORGO SAN SERGIO

Bravissimi i genitori dei nostri bambini che si sono rimboccati
le maniche e costruito dei bellissimi carri di Carnevale, “L’arca
de noi altri” e “Il tram de Opicina”.

Quest’anno abbiamo festeggiato il Carnevale in modo un
poco diverso dal solito. I preparativi sono stati intensi ma
divertenti. Durante tutta la settimana precedente alla sfilata
di Carnevale a Borgo San Sergio abbiamo preparato i
costumi per i bambini del gruppo dei Gattini. E quale maschera
potevamo scegliere, se non quella dei »gatti«? Grazie alla
collaborazione dei genitori abbiamo creato, assieme ai
bambini, questi simpatici costumi. Orecchie da gattino, code,
baffi. Svariate pennellate e i costumi hanno preso forma.

La sfilata e’ stata organizzata dal Complesso Bandistico San
Sergio assieme al gruppo »Timidamente Borgo« e vi hanno
partecipato anche i bambini delle scuole Arcobaleno, La
Capriola e 3 Casette.

Ci auguriamo di poter partecipare anche il prossimo anno,
perché l’esperienza č stata davvero indimenticabile.

“A PASSO SICURO” - L’A B C
delle regole stradali
Ogni giorno quanto tempo passi per strada? Prova a pensare
quando vai all’asilo o a casa dei tuoi amici, quando vai a fare
la spesa con la mamma o a trovare i nonni, quando parti per
le vacanze...E’ tutto tempo che passi per strada, sia come
pedone, sia in auto con i genitori. E piu’ si diventa grandi e
piuu’ la strada diventera’ importante nella tua vita: userai la
bicicletta, il motorino, la macchina, l’autobus, per andare a
scuola o al lavoro.
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E come te, naturalmente, questo vale anche per i tuoi amici!
Le regole stradali sono nate proprio per organizzare e
e senza incidenti tutt
o il tr
af
sone e vveicoli
eicoli
dirigere
tutto
traf
afff ico di per
persone
diriger
che circolano per strada
strada. Immagina che sia come un
grande gioco di Societa’, dove ognuno, per poter giocare in
armonia con gli altri, deve imparare a rispettare le regole
regole.

Oltre alle regole e’ comunque necessario conoscere cosa
vuol dire “strada”. Questo e’ utile perche’ ci consente di
circolare liberamente e in tutta sicurezza in un luogo tanto
importante ma anche, a volte, pericoloso.
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Principali contenuti didattici
Il ttema
ema si ar
ticola in piu’ par
ti:
articola
parti:

1. laboratorio creativo.
2. Principali norme di circolazione per il pedone e il ciclista;
- I segnali stradali piů comuni, le loro forme e i loro colori
- L’attraversamento pedonale
- Il funzionamento del semaforo

I bambini sono coinvolti con domande e richieste di riflessioni
riguardanti il loro vissuto quotidiano e la loro interazione con
l’ambiente circostante. Verra’ portato poi su un piano pratico,
tramite l’aspetto ludico, quanto appreso all’asilo.
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Naši šolarčki,
i nostri alunni…
OŠ dr. Aleš Bebler - Primož
HRVATINI
Naši šolarji
Učenci 1. do 3. razreda z veseljem obiskujemo šolo. V šoli so
se do sedaj odvijali zelo zanimivi dnevi drugih dejavnosti . Imeli
smo že kulturni dan, športni dan, naravoslovni dan in tehnični
dan. Vsak dan zase je bil nekaj posebnega in nepozabnega.

Vediamo un po’….per fare EDUCAZIONE STRADALE ci vuole:
- 1 strada coi pedoni
- 1 semaforo e i segnali stradali
- le strisce pedonali
- forse sarebbe utile pure 1 vigile stradale

Educatrice: Franca Kovačič
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V okviru športnih dneh smo opravili že 3 pohode. Najlepši je
bil decembrski, ko smo se odpravili do Resslovega gaja.

Tam smo se pogovarjali in opazovali drevesa ter jesensko
obarvane liste dreves. Sonček nas je prijetno grel in ni nas
prav nič zeblo.

Naravoslovni dan smo izvedli na temo jesen. Ustvarjali smo iz
jesenskih plodov ter uživali skozi različne dejavnosti. Sprehodili
smo se tudi po Hrvatinih in opazovali različna življenjska okolja
(sadovnjak, vinograd, vrt, njiva).

V okviru kulturnega dne smo si ogledali gledališko predstavo
v Kopru. Tja smo se odpravili z avtobusom ter si ogledali
predstavo Pazi, Pika. Bili smo navdušeni. Po vrnitvi v šolo smo
še poustvarjali.

Nekaj naših utrinkov smo ujeli na fotografijah…

Učenci 1. triade

Z Aktualom do znanja
Kopr
s ko podje
tje A
CTU
AL I. TT.,., d. d. rrazv
azv
eselilo uč
ence
oprs
podjetje
ACTU
CTUAL
azveselilo
učence
OŠ dr
ačunalniš
ko
dr.. Aleš Bebler Primo
Primožž Hr
Hrvv atini z dodatno rračunalniš
ačunalniško
opremo

Tehnični dan smo izvedli v mesecu oktobru na temo: Bodimo
varni. Obiskali smo gasilce v Hrvatinih, ki so nam prijazno
predstavili nevarnosti v naših domovih, razkazali vozilo in gasilski
dom ter nas pripravili tudi presenečenje. Poustvarjali smo
kar v gasilskem domu in sicer 1. in 3. razred smo s skupnimi
močmi narisali gasilsko vozilo, 2. razred pa ga je izdeloval. To
priložnost bi izkoristili in se Gasilskemu društvu iskreno zahvalili
za prijaznost in omogočanje izvedbe tega tehničnega dne.

Podjetje Actual I. T., d. d. je s svojo donacijo velikodušno
prispevalo 3 dodatne (stacionarne) računalnike učencem
hrvatinske šole.
Dodatna oprema tako omogoča vsakemu učencu
individualno delo ob osebnem računalniku ter mu nudi
pridobivanje novega znanja ob sočasni uporabi informacijske
tehnologije, ki je nepogrešljiva za sodoben vzgojnoizobraževalni proces. Pridobitev je poleg učiteljev najbolj
razveselila učence, ki pouk v računalnici naravnost obožujejo,
oboji pa se za darovane računalnike najlepše zahvaljujejo.
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Šola bo torej tudi v bodoče lahko sledila svoji viziji spodbujanja
vedoželjnosti učencev in ustvarjanja odličnih pogojev za učenje.

dolce (la pinza) a quello quotidiano. La sig.ra Emilija ha dato
consigli preziosi, da riportare alle mamme, nella scelta di
prodotti alimentari sani che vengono usati per la preparazione
di vari dolci: farina integrale, zucchero scuro e soprattutto
cio’ che ci viene offerto dalla nostra regione. Gli alunni hanno
avuto modo di impastare e modellare il pane e di scoprire
che, in mancanza della corrente elettrica, possiamo anche
farlo bollire nell’acqua.

E’ proprio squisito! Al termine della mattinata abbiamo gustato
i nostri prodotti e attirato l’attenzione di tutti poiche’ dalla
nostra classe usciva un delizioso profumino che ha invaso
tutto l’edificio. Abbiamo concluso la giornata leccandoci i baffi.

Učenci in delavci OŠ Hrvatini

S.E. Pier Paolo Vergerio il
Vecchio-Sezione periferica
di Crevatini,Capodistria
Laboratorio culinario
Lunedě, 10 e martedě 11 marzo si č svolta la gior
giornat
nata
nat
a
tecnica per gli alunni del primo triennio, con contenuti dedicati
alla preparazione di dolci tradizionali delle diverse festivita’
durante tutto l’anno. Per la realizzazione della giornata
avlič
abbiamo invitato la sig.ra Emilija P
Pavlič
avlič, esperta di culinaria
e nella preparazione di pietanze sane per i bambini. Durante
il laboratorio sono stati preparati diversi tipi di pane, da quello
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MIKLAVŽEVANJE
Kakor vsako leto, se je na Miklavžev predvečer dvorana
kulturnega doma ponovno napolnila z otroškim smehom in
veseljem, saj je otroke obiskal in obdaril dobri Miklavž.

Miklavževa gledališka igra, ki so jo čudovito odigrali otroci
župnije Ankaran, je prevzela prav vsakega obiskovalca, saj je
bilo v njej veliko plesa in petja. Zanimiva je bila predvsem zgodba
o slovenski družini, ki za nekaj časa odpotuje v Afriko in tako tri
sestre ob druženju z afriškimi otroci spoznajo, da bogat ni
kdor veliko ima ampak tisti, ki malo potrebuje in lahko veliko
da.

Teodora in Anastasia Bonini, rojeni 13 februarja 2014
v Ljubljani. Starša Aleksandra in Luca iz Fajtov.

Velika sreča se vama je nasmehnila,
ko čudoviti deklici sta dobila,
sedaj življenje spremenjeno je,
kar naenkrat lepa družinica ste,
verjemita v čudeže,
zato vama sta vajini deklici poslani,
ker z njima šele pravo življenje začne se!
Iskrene čestitke!

Miklavž vedno pravi: »Če bi delili tisto kar imamo, bi imeli vsi
dovolj!«. Naj bodo te besede v spodbudo vsem nam, da bomo
v bodoče bolj sočutni drug do drugega, bogati v dejanjih in
skromni v srcu.
Marina Lovrečič

Novorojenčki

Naša društva in
organizacije,
le nostre
associasioni e
organizzazioni…
BALINARSKI KLUB HRVATINI
CLUB DI BOCCIE DI CREVATINI
OBČNI ZBOR 2014
Redni letni Občni zbor smo imeli
v soboto 15.02.2014.
Predsednik sem prebral poročilo
o delu v letu 2013, ko smo
nadaljevali z izgradnjo objektov
na novem balinišču. Menim, da
smo v tem letu naredili ogromno
in to je bilo možno le z nesebičnim prostovoljnim delom naših
članov ter finančno in moralno podporo dobrih ljudi. Župan
Boris Popovič in MO Koper, predsednik Nevij Kavrečič in KS
Hrvatini, OBZ Slovenska Istra in predsednik Ivo Pavlič ,
Sekretar Primož Marinko in predsednik tekmovalne komisije
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organizacijo državnega prvenstva in v letu 2015 osvojiti prvo
mesto, saj nam bodo dane vse možnosti.

Sandi Černe , Sonja Poljšak in Športna zveza Koper, Gasilsko
društvo Hrvatini, Tenis klub Hrvatini in ostala društva in
sponzorji so nam to omogočili.
Zahvala tudi Balinarskemu klubu Muggia s predsednikom
Francom Draganom na čelu, ki nam v zimskem času nudi
pokrito in ogrevano balinarsko dvorano.
Po poročilu tehničnega vodje smo v letu 2013 tekmovali v
območni ligi ter v rekreacijski ligi, kjer nismo do sedaj zasedli
vidnih uspehov, smo pa šele na polovici prvenstva. Bolj uspešni
smo bili v Območnem natančnem izbijanju 26.03.2013, kjer
je Rado Brljavac zasedel četrto mesto. V Pokalu OBZ v času
od 10 do 17.06.2013 smo zasedli tretje mesto. V Pokalu
OBZ starejši člani +55 26.05.2013 smo bili tretji. Na
tradicionalnem Mednarodnem turnirju Hrvatini 2013 smo
bili zmagovalci, prav tako smo dosegli prvo mesto v bližanju in
izbijanju. Uspešno smo organizirali državno prvenstvo dvojic
02.06.2013, potekal je tudi klubski turnir enojk in dvojic, nismo
pa organizirali turnirja v balinanju otrok z malimi kroglami ali
petankami , saj nam ni uspelo urediti igrišča.

Po zaključku zbora je bila manjša zakuska z druženjem, a se
žal večina gostov ni odzvala povabilu.
Na nivoju KS se išče rešitve za povečanje sodelovanja med
društvi in organizacijami. Naj poudarim , da sem velik
zagovornik ponovne oživitve naše KS, vendar brez sodelovanja
društev in organizacij ter brez podpore krajanov, peščica ljudi
ne more narediti skoraj nič.

Predsednik B.K. Hrvatini
Lucijan Lah - Lučko

Kdor zna, zna...

Iz blagajniškega poročila je razvidno, da nam primanjkuje
finančnih sredstev, ki jih moramo še naprej zbirati s
prostovoljnimi prispevki oziroma pridobiti sponzorje.
Razrešili smo staro vodstvo in imenovali novo v dopolnjeni
sestavi. Ker sem bil ponovno imenovan za predsednika, sem
podal tudi plan dela za naslednje obdobje, ki ga je Občni zbor
tudi potrdil. V letu 2014 je naša naloga predvsem pridobiti
nove sponzorje, dokončati vsa še nedokončana dela na igrišču
in pomožnih objektih, plansko iskanje podmladka, redno
treniranje ter poiskati tehničnega vodjo. Prevzeti nameravamo
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Del zbirke izdelkov iz lesa, ki so delo našega
krajana Maria Repiča. Bravo Mario!

MO Koper in ŠZ Koper sta tudi letos podelili priznanja najzaslužnejšim
športnim delavcem za njihov prispevek pri razvijanju športa na podeželju.
Priznanje je prejel tudi Lucijan Lah, predsednik Balinarskega kluba Hrvatini za aktivno
delovanje in velik prispevek pri organizaciji dela v klubu in
pri izgradnji novega balinišča.
ISKRENO ČESTITAMO!

TURISTIČNO DRUŠTVO
HRVATINI - ASSOCIAZIONE
TURISTICA DI CREVATINI
Turistično društvo Hrvatini je imelo 06.03.2014 v prostorih
KS Hrvatini občni zbor ter volitve novega upravnega odbora.
Zbora se je udeležila večina članov društva (26) ter od
vabljenih, predstavnik DU Hrvatini, predstavnik PGD Hrvatini,
predstavnik BK Hrvatini ter predstavnik kmetije Srebrnič.
Podana sta bila tako poročilo o delu v minulem letu kot tudi
osnutek programa za leto 2014.
UO TD Hrvatini je v letu 2013 opravil naslednje aktivnost in
dejavnosti:
Deloma smo uredili prostor društva; udeležili smo se
pustovanja v Kopru – predstavili smo Pekarno Mišmaš;
sodelovali smo na razstavi cvetja, vina in oljčnega olja v
Ankaranu; izvedli smo 8. državne ženske kmečke igre v
Hrvatinih; predstavili smo društvo v Kopru ob občinskem

prazniku; srečali smo se s prijateljskim društvom na
Notranjskem; pripravili smo artikle za stojnice; sodelovali pri
srečanju kultur v organizaciji Skupnosti Italijanov Hrvatini; obirali
smo oljke s prijateljskim društvom iz Notranjske; sodelovali
na Sladki Istri v Kopru; udeležili smo se predstavitve društva
na martinovanju v Kopru; poučne ekskurzije na povabilo
predsednice zveze kmetic Slovenije; praznika vina in oljčnega
olja v Škofijah; pripravili smo pogostitev na proslavi krajevne
skupnosti v decembru.
Kakor v preteklih letih smo se tudi v tem letu ukvarjali predvsem
z pomanjkanjem finančnih sredstev, ustreznih prostorov za
kvalitetnejše izvajanje aktivnosti, pomanjkanjem čuta širše
podpore krajanov ter njihovega vključevanja, kljub temu smo
našteto realizirali in bili toliko gospodarni, da smo del finančnih
sredstev prenesli kot nerazporejene v naslednje leto.
Upravni odbor (UO) TD Hrvatini, ki je bil na konstitutivni seji UO
13.03.2014 soglasno potrjen, je skladno s pravilnikom o delu
in organizaciji TD Hrvatini , sprejel program naslednjih
aktivnosti za leto 2014.
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Aktivnosti v okviru MOK in
izven KS

Obveščanje, izobraževanje krajanov z aktivnostmi in novicami
v krajevnem glasilu; organiziranje delavnic kot na-primer,
pobiranje sivke in izdelava artiklov za stojnice in podobno;
vključevanje v delavnice zainteresirane krajane, predvsem
mladino in šoloobvezne otroke.

TD na karnevalu v Portorožu 2014

Upravni odbor TD Hrvatini je pri sestavljanju in sprejemanju
programa sledil dejstvu, da smo za kvaliteto življenja in vzdušje
v svojem kraju odgovorni izključno sami in že dolgo znani
ugotovitvi, da turizem smo ljudje.

Udeležba na pustovanju v Kopru; sodelovanje na razstavi
cvetja, vina in oljčnega olja v Ankaranu ; sodelovanje na 9.
državnih ženskih kmečkih igrah; predstavitev KS v Kopru –
občinski praznik; srečanje s prijateljskim društvom iz
Notranjske v marcu; sodelovanje na Sladki Istri v Kopru;
sodelovanje na Dnevih kmetijstva v Kopru; sodelovanje na
prazniku vina in oljčnega olja v Škofijah.

Aktivnosti v okviru KS
Nadaljevanje ureditve prostora turistične informativne točke
; sodelovanje pri prireditvah v KS vključno z pripravo in izvedbo
Hrvatinske noči; spodbujanje k sodelovanju med
organizacijami in društvi; pregled pešpoti na našem območju
z organizacijo pohoda po njih; obiranje oljk s prijateljskim
društvom iz Notranjske; organizacija enodnevnega izleta;
martinovanje; širitev društva z včlanjevanjem novih članov in
za turistično dejavnost zainteresiranih krajanov
Aktivnosti za lastno promocijo in promocijo kraja (KS):
Priprava in izdelava letaka TD Hrvatini; priprava in izdelava
zloženke oziroma brošure, v kateri bo na kratek a zanimiv
način predstavljen kraj kot tak, možnosti izrabe prostega časa
na rekreativen in sproščujoč način, kmetije, lokali ter druge
dejavnosti itd.
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tudi mlade zvezdice TD Hrvatini so bile z nami

Program potrjuje, da bomo nadaljevali z aktivnostmi
dosedanjih odborov, da bomo aktivnosti razširili tudi na
področje promocije za večjo razpoznavnost tako društva kot
kraja, v katerem društvo deluje, da bomo poskusili
zainteresirane krajane in mladino vključiti v delavnice ter na ta

način prispevati k medsebojnem druženju ter krepitvi čuta za
solidarnost. Izvedba zadanega programa nikakor ne bo lahka.
Težko bo izvedljiv v celoti, če ga krajani ne bodo začutili in
podprli.
V vsakem primeru pa se bomo opirali na lastno članstvo,
predvsem na čudovite članice v aktivu žena »Štiri letni časi«, ki
ob vseh obveznostih in vsakodnevnih skrbeh, že od
ustanovitve društva dalje najdejo čas, da z vloženim delom in
lastno prisotnostjo vzorno in s ponosom predstavljajo društvo
in svoj kraj.
Nastop v Škofijah

Vsaka izkušnja in pomoč je dobrodošla

TD Hrvatini na gradu Snežnik 21.03.2014

Ob tej priložnosti se jim v imenu UO TD in lastnem imenu
najlepše zahvaljujem in prepričan sem, da bomo tudi letos
lahko še velikokrat in s ponosom poročali o njihovih aktivnostih,
s katerimi nadaljujejo tudi letos, saj so pripravile in sodelovale
pri izvedbi pustnega karnevala 2014 v Kopru in Portorožu
ter kot prave ambasadorke predstavljale društvo in svoj kraj
na Gradu Snežnik ob predstavitvi knjige pobratenega društva
žena in deklet na podeželju Ostrnice.

Za UO TD Hrvatini, predsednik
Ljubomir Ocvirk

FOLKLORNA SKUPINA OLJKA
Naša skupina lepo napreduje in letos smo prvič sodelovali
na območnem srečanju odraslih folklornih skupin v Kopru.
Načrtovanih imamo več nastopov s poudarkom na ohranitvi
naše bogate kulturne dediščine, plesov, pesmi in običajev.
Ples je izraz duševnega stanja, je igra, pa tudi najstarejša
oblika umetnosti.
Slike nazorno prikazujejo razpoloženje in dejavnost naše
folklorne skupine.

Še zadnji napotki pred nastopom
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oblačenje pred nastopom
Brez harmonike bi težko …

Druženje z ostalimi kulturniki
Dobri sosedski odnosi - v kostumih slovenske Istre

Želimo si, da se nam pridružite
Ženske skrivnosti

OLJKA
V folklorno skupino »OLJKA
OLJKA« vabimo vse ljubitelje
ljudskih plesov, pesmi in običajev, da se nam
pridružite in s skupnimi močmi obogatimo tovrstno
dejavnost v našem kraju.
Potrebna je le dobra volja – povabilo na ples pa je
sledeče:

DEKLICA PODAJ ROKO,
DA POPLEŠEM MAL’ S TEBOJ…
Vaše sodelovanje - uspeh nas vseh
Tudi moški moramo biti šarmantni
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Vodja skupine IVAN FUNA

KULTURNO DRUŠTVO
HRVATINI - ASSOCIAZIONE
CULTURALE DI CREVATINI

Kulturna prireditev - Škofije 07.02.2014

proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. Na odru
koprskega gledališča so se na slovesnosti Mladost starost
zvrstili mnogi danes uveljavljeni kulturni ustvarjalci, ki so svojo
pot začeli v različnih ljubiteljskih skupinah, zlati plaketi za svoje
dosedanje delo pa sta prejela Ambrož Čopi in Andrej Vilhar.
Andrej Vilhar je človek in občan, ki nikoli ni le od strani opazoval
dogajanja, ampak se je in se še vedno aktivno vpleta v
dogajanje. Je človek z visoko srčno kulturo, z ljubeznijo do
umetnosti, posebej do glasbe, zato mu nikoli ni bilo vseeno,
kako se bo v kraju in širšem območju živelo. Naključje je hotelo,
da se je spoprijateljil z maestrom Vladimirjem Koblerjem,
nekdanjim dirigentom in direktorjem ljubljanske opere ravno
v obdobju, ko so v krajevni skupnosti Hrvatini pričenjali z
izgradnjo novega kulturnega doma. Na Vilharjevo prošnjo je
bil Kobler pripravljen voditi na novo oživljeni pevski zbor, pri
izgradnji kulturnega doma pa so z nasveti pomagali
strokovnjaki iz Ljubljanske opere.

Nastopajoči: skladatelj in baritonist Andrej Makor, mešani
pevski zbor Adriatic Hrvatini, mladi recitatorji DSMO, Kiljan
Ferluga,recitatorji KD Istrski grmič Škofije, učenci osnovne
šole Oskarja Kovačiča Škofije, folklorna skupina Oljka Hrvatini,
ŽPZ Pristan

Andrej Vilhar prejema zlato plaketo

Zveza kulturnih društev
Mestne občine Koper
praznujejo 50. obletnico
delovanja
Andrej Vilhar in Ambrož Čopi prejemnika zlate plakete

Koper, Zveza kulturnih društev Mestne občine Koper letos
praznuje pol stoletja delovanja. Praznovanje, ki bo trajalo vse
leto in bo imelo več vrhuncev, so se začeli minuli petek s

Andrej Vilhar je vedno zastopal stališče, da kulturni dom ni
samo stavba, ampak je srce kraja in zato mora biti primerno
opremljen, da bo služil vsem prilikam. Prisluhnili so mu
pomembni politiki in gospodarstveniki v občini in pomagali pri
nabavi klavirja, stolov in druge opreme v kulturnem domu.
Sodelovanje med Vilharjem, g. Koblerjem in ljubljansko opero
je v Hrvatine prineslo tudi veliko umetniških dogodkov na zelo
visokem nivoju. Na hrvatinskem odru sta bili uprizorjena operi
Aida, Traviata… Letos je bil že četrti koncert solistov ljubljanske
opere v spomin Vladimirju Koblerju, ki je bil tudi častni krajan
Hrvatinov. Andrej Vilhar je bil predsednik zbora v njegovem
daljšem obdobju – z nekaj prekinitvami – tudi predsednik
Kulturnega društva Hrvatini. Vsa leta je skrbel za delovanje
društva in zbora, zbiral denar, skrbel za stike z drugimi društvi,
zbori… Pod vodstvom Andreja Vilharja je MePZ Adriatic
gostoval skoraj po vsej Evropi in tam s ponosom predstavljal
Hrvatine, Mestno občino Koper in Slovenijo. Po Andrejevi
zaslugi se je na hrvatinskem odru predstavilo veliko zborov iz
tujine. Da je Mešani PZ Adriatic član »Zbora Europe«, je tudi
Vilharjevo delo.
Andrej Vilhar je tudi eden od pobudnikov čezmejnega
sodelovanja in povezovanja, skupaj s Slovenci iz Milj in iz KD
Istrski grmič Škofije. Letno pripravijo skupno proslavo v
počastitev slovenskega kulturnega praznika. Andrejeva
pokončna drža, volja in vera v to, da pesem združuje in
povezuje posameznike, skupine in narode in da ta »kulturna
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karavla na hribu« mora obstati, je marsikomu v težkih trenutkih
pomagala vztrajati in tako ohraniti delovanje društva in
njegovih.

BRONASTA PLAKETA:
Mužika sv. Lazar Boršt, Branko Deško, Josip Gardina, Drago
Kozlovič, Miroslav Lazar, ŽPZ Pristan, Franka Andrejašič, Ivo
Hrastič, Jadran Pišot, Špela Tič, Metka Krašovec, Ana Vitez
in Obalni komorni orkester

PRIZNANJA:
Luka Koper, Banka Koper, Loredana in Ivan Ivančič, Dorjan
Dariš, Plesno društvo Elite, Ivo Funa in Vinko Zerbo.

Slike in besedilo:
Miha Crnič

Priznanje Zveze kulturnih društev Mestne občine Koper
je prejel Ivo Funa.

Svojo pot v folklori je Ivo pričel leta 1969. Pred 40 leti pa je
v prve plesne korake uvajal folkloriste v folklorni skupini »Stu
Ledi« kot njihov prvi vaditelj. Ustanovil je otroško folklorno
skupino na OŠ v Hrvatinih in se ob ustanovitvi pridružil kot
pevec Mešanega pevskega zbora Adriatic Hrvatini. Na
prigovarjanje pevcev je ustanovil še folklorno skupino Oljka.
Zaradi bolezni se je za nekaj let umaknil s kulturnega
prizorišča.
V letu 2012 pa se je ponovno vrnil k folklori z aktivnim plesom
in ponovno sta zaživeli otroška folklorna skupina na OŠ v
Hrvatinih ter odrasla folklorna skupina Oljka.
V kulturnem programu so nastopali: Gašper Tič, Mojca
Maljevac, Iztok Novak, Tomaž Klepač, Patrik Greblo, Maja Gal
Štromar in Tanja Skok.
Igralci so se predstavili v prizoru »Iskanje« scenaristke in
režiserke Edite Frančeščin. Prizor so zaigrali Uršula Debevec,
Helena Šukljan, Špela Kocjančič, Gregor Pribac in Andrej
Pirjevec.
Dobitniki priznanj:

SREBRNA PLAKETA:
Pihalni orkester Marezige, MePZ Obalca Koper, Godba na
pihala Sv. Anton, Pihalni orkester Koper, MePZ Obala Koper
in Akademski pevski zbor UP.
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PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO HRVATINI SOCIETA’ VOLONTARI VIGILI
DEL FUOCO DI CREVATINI
Spoštovane krajanke in krajani!
Krepko smo že zakorakali v leto 2014 in čas od novega leta
je, zaradi obveznosti, minil kot bi mignil. V januarju smo pripravili
našim najmlajšim članom pogostitev, gasilski kviz in filmsko
predstavo kar v gasilskem domu, za nagrado pa dobili srečne
otroške obraze, ko smo se tisti dan razhajali z obljubo, da se
bomo na tak način še srečali. Morda je tudi to pripomoglo, da
se naše pionirske vrste počasi, a vendarle vztrajno večajo.

Na letnem občnem zboru, ki smo ga izpeljali 25. januarja
smo medse sprejeli nekaj novih starejših članov, ter štiri
pionirje, ki smo jih ob tej priložnosti obdarili z majhno
pozornostjo. Pregledali smo opravljeno delo v preteklem letu
in si zadali nove cilje za novo leto. Kot je običaj na gasilskih
občnih zborih, smo našim zaslužnim članom podelili priznanja
in napredovanja. Teh je bilo kar nekaj, saj se pri nas vedno kaj
dogaja, prav pa je, da tukaj omenim naše najmlajše in tiste, ki
že najdlje v operativni enoti našega društva skrbijo za našo in
vašo varnost. Bronasto značko »Preprečujmo požare« so
prejeli Kontestabile Lana, Radoševič Manuel in Železnjak
Leon, srebrno značko »preprečujmo požare« pa so prejele
Eler Nika, Lešnik Tara in Petrović Tanja. Značke za dolgoletno
delo v operativi so prejeli Birsa Sašo in Gec Ivan za 20 let, ter
Banko Franc, Banko Zdravko in Nežič Dinko za 40 let.

vojašnici v Ankaranu. Intervencijam in ostalim obveznostim
navkljub, pa se ves čas usposabljamo, ter vadimo za
tekmovanje, ki ga v maju organizira Obalna gasilska zveza
Koper in bo potekalo po požarnem okolišu PGD Movraž. Hkrati
poteka osnovni tečaj za gasilca, ki ga obiskuje 17 članov in je
predpogoj, da bodo lahko v novembru opravljali tečaj za gasilca
in nato sodelovali pri operativnih nalogah našega društva.

Tudi letos bomo za njihovo opremo poskusili pridobiti
sponzorska sredstva, zato se redno prijavljamo na razpise za
sponzorstva , ki jih razpisujejo različna podjetja. Trenutno smo
prijavljeni na razpis, ki poteka v Mercatorju, pri katerem pa
nam do sredstev lahko pomagate tudi vi, krajani. Sponzorska
sredstva bo namreč prejel tisti od treh prijavljenih, ki bo zbral
največ glasov obiskovalcev trgovine Mercator v Ankaranu,
zato vas prosim za sodelovanje in vaš glas v »našo« skrinjico.
Na predlog upravnega odbora društva je občni zbor soglasno
izglasoval tudi podelitev listine o častnem članstvu v našem
društvu, članu, ki je dolga leta to društvo vodil, zato smo
Banko Zdravku ob tej priložnosti podelili listino »Častni
predsednik«. Naj še tukaj vsem prejemnikom priznanj in
napredovanj, tudi tistim, ki jih nisem omenila poimensko,
iskreno čestitam.
Že nekaj dni za tem jo je ljudem v naši bližini zagodlo vreme in
tudi tokrat so naši člani nesebično priskočili na pomoč ljudem
iz krajev v okolici Pivke in Postojne, ki so bili ujeti v ledeni objem,
ter ljudem v Planini, ki jih je ogrožala naraščajoča voda na
Planinskem polju.
Domov so se od tam vračali utrujeni in zgroženi zaradi škode,
ki jo je povzročil žled. Če je februar minil v znamenju ledu in
vode, nam je marec postregel s požari na Purissimi in ob
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Po prisrčni dobrodošlici je sledila predstavitev podjetja, ki
nam je ta izlet omogočilo, nato pa pregledi kardiovaskularnega sistema in notranjih organov. Vsak od nas je prejel
izpis z vrednostmi posameznih meritev, katere nam jih je
voditelj kasneje tudi obrazložil.
Sledila je predstavitev izdelka, ki nam pomaga zmanjšati
določene anomalije v našem telesu in tako lažje živimo.
Po kosilu je sledilo kopanje v bazenu, nekateri člani pa smo
se odpravili na ogled okolice in se ustavili v prijetni
okrepčevalnici z imenom »Oštarija« .

V prvi polovici leta načrtujemo še eno srečanje s pionirji in
organizacijo tečaja zanje, za pridobitev veščin, ter tradicionalni,
19. turnir v pandolu za pokal »Gasilska plamenica«, ki se bo
odvijal 07.06.2014 pred gasilskim domom in na katerega
ste vsi vljudno vabljeni.
Predsednica
Leonida Kramar

DRUŠTVO UPOKOJENCEV
HRVATINI
ASSOCIAZIONE DEI
PENSIONATI DI CREVATINI
Naše društvo je v začetku leta prejelo ponudbo nemškega
podjetja 4EVER YOUTH UG, ki se ukvarja s problematiko
staranja in borbo proti le-temu, za sponzorstvo enodnevnega
izleta v eno od slovenskih zdravilišč. Odločili smo se za Dolenjske
toplice. Prijavilo se je 57 članov našega društva in na ta izlet
smo odšli 3. aprila.
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Dan se je nagibal k večeru, zahvalili smo se našemu sponzorju
za lep izlet in se odpravili proti domu.

35. redni občni zbor
DU Hrvatini je letos izvedlo 35. redni občni zbor, ki smo ga
združili s praznovanjem dneva žena.

Vabilu za naš občni zbor se je letos odzvalo 5 gostov. Vse je
potekalo po ustaljenem programu; sprejeti so bili vsi predlogi.
Z enominutnim molkom smo se spomnili naših upokojencev,
ki so nas zapustili. Spomnili smo se tudi bolnih in nemočnih, ki
se niso mogli udeležiti našega zbora. Prav posebno bi se
zahvalil tistim našim članom, ki so po nekaj letih odsotnosti le
prišli.
Na lanskem zboru je bilo prisotno 86 članov, letos pa 114.
Po zaključenem uradnem delu smo druženje nadaljevali ob
obloženih mizah. Za plesni del je poskrbel ansambel
TRAMONTANA.
Vse ženske smo obdarili s cvetjem, posladkali smo se še z
veliko torto.

Ob tej priložnosti vabim vse, ki bi želeli pristopiti v naše društvo,
da to lahko storijo tako, da izpolnijo pristopno izjavo in jo vržejo
v predalčnik na vratih naše pisarne v Božičih, ali pa oddajo
poverjeniku svojega zaselka!
Anketo in pristopno izjavo pošljite na naslov:
DU Hr
48, 6280 ANKARAN
148,
Hrvv atini, Hr
Hrvv atini 1
ali oddat
e osebno na sede
4,
oddate
sedežž KS, Hr
Hrvvatini 7
74,

Željko Šafhalter
Predsednik DU Hrvatini

ZAHVALA ŽELJKU ŠAFHALTERJU ZA
STOKRATNO DAROVANJE KRVI

Ob tej priložnosti se vsem članom, ki so pomagali pri pripravi
dvorane, da je potekalo brez težav, zahvaljujem.
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ZDRUŽENJE PROTIFAŠISTOV,
BORCEV ZA VREDNOTE NOB
IN VETERANOV KOPER ASSOCIAZIONE
ANTIFASCISTI,COMBATTENTI
PER I VALORI DELLA LNL E
VETERANI DI CAPODISTRIA

Skupnost
Italijanov
Hrvatini,
La comunita’
degli Italiani di
Crevatini
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CHE COSA E’ LA TERAPIA
CHELANTE E MECCANISMO DI
AZIONE

OB DNEVU
DRŽAVNOSTI

La terapia chelante si avvale
principalmente dell’utilizzo di
un aminoacido di sintesi:
l’EDTA (acido etile diammino
tetracetico). L’EDTA e’ una
sostanza chimica che
rimuove i metalli indesiderabili,
attraverso la chelazione
(legame elettrochimico) dai
liquidi o tessuti con i quali viene a contatto; in pratica l’EDTA e’
una molecola che serve per imprigionare (chelare) i metalli
pesanti, inattivarli e espellerli attraverso le urine.

24. JUNIJA 2014
OB 19. URI PRED
GASILSKIM DOMOM
PO KUL
TURNEM PR
OGRAMU SE
KULTURNEM
PROGRAMU
BOMO DR
UŽILI OB GLASBI,
DRUŽILI
PIJAČI IN JEDAČI!
VABLJENI!
Le associazioni e organizzazioni della
Comunita’ locale di Crevatini in
occasione della Giornata della sovranita’
organizzano un incontro sociale con
programma culturale

il 24 giugno 2014
alle ore 19 dinnanzi
alla Casa dei vigili del
fuoco di Crevatini
Alla ffine
ine del pr
ogr
amma uf
progr
ogramma
ufff iciale e
previsto un intrattenimento con
musica e rinfresco!

Il termine deriva dalla parola greca - chele - che sigifica legare.

L’EDTA viene introdotto endovena e chela i seguenti ioni
cromo, ione, ferrico, mercurio, rame, piombo, zinco, alluminio,
ione ferroso, manganese, calcio e magnesio.
Come agiscono i metalli tossici?
I metalli tossici quando arrivano al SNC attivano i macrofagi e
i linfociti che vanno a danneggiare i neuroni; i neuroni
danneggiati liberano diverse citochine e radicali liberi che
attivano a loro volta altri macrofagi e linfociti, i quali distruggono
altri neuroni; si instaura un circuito chiuso e a seconda delle
cellule coivolte si hanno diversi sintomi. La terapia chelante,
eliminando i metalli tossici (cioč la »miccia«), blocca il circuito
migliorando i sintomi di alcune malattie.
Le indicazioni della terapia chelante con EDTA sono:
- Arteropatie degli arti inferiori in tutti i loro stadi;
- Vasculopatie cerebrali;
- Retinopatie, in particolare degenerazione maculare della
retina;
- Nefropatie in fase iniziale;
- Complicanze dell’ipertensione: ictus;
- Diabete;
- Collagenopatie; fibromialgia;
- cardiopatie, ipertensione arteriosa
- Epatopatie tossiche;
- Invecchiamento precoce; prevenzione dell’invecchiamento;
- Intossicazioni da agenti ambientali (xenobiosi);
- Effetti collaterali e complicanze dei trattamenti radianti;
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- Nella prevenzione della malattia aterosclerotica;
- La calcolosi calcica renale ed il Morbo di Dupuytren restano
le indicazioni storiche;
- sindrome chimica multipla;
- patologie neurologiche: SM,
demenza senile, Parkinson

CONTROINDICAZIONI
- insufficienza renale in fase acuta;
- insufficienza epatica acuta;
- gravidanza e bambini.

EFFETTI COLLATERALI
- ipoglicemia;
- ipotensione:
- spasmi muscolari da ipocalcemia durante l’infusione.

13. oktobra 2013, je naš dragi tata, nono
in pranono Gorup Dominik iz
Hrvatinov 212, praznoval častitljivih 90 let.
Ob njem so vnuki in pravnuki, ki ga
imajo neizmerno radi.
Želimo mu veliko zdravja, veselja v krogu
svoje družine, ki mu stoji ob strani.
VSI NJEGOVI

ISKRENE ČESTITKE TUDI V NAŠEM IMENU
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Otresite se
pomladanske
utrujenosti
Ste utrujeni, izčrpani, nenaspani, pa čeprav spite dovolj,
in brez volje do česarkoli? Jejte torej uravnoteženo,
lahko hrano, bogato z vitamini, minerali, vlakninami in
zdravimi maščobami.

Kako se otresti
pomladanske utrujenosti?
Hrana za energijo. Jejte torej uravnoteženo, lahko
hrano, bogato z vitamini, minerali, vlakninami in zdravimi
maščobami. Zjutraj ne preskočite zajtrka, nato pa imejte
še vsaj tri do štiri manjše obroke. Izogibajte se težko
prebavljivim živilom. V prehrano vključite živila, bogata z
vitamini B, katerih pomanjkanje je lahko vzrok za slabo
delovanje ščitnice, ki se kaže v cikličnem upadu energije.
Za dobro presnovo so zelo pomembni vitamin C,
magnezij, cink, železo in koencim Q10.
Uvedite sadni, zelenjavni ali sadno-zelenjavni dan ali pa
se vsaj potrudite zaužiti čim več presnega sadja in
zelenjave. Lahko se lotite tudi posta, a če ne gre za
kratek enodnevni ali nekajdnevni post, se prej posvetujte
z zdravnikom. Bodite dovolj na soncu, saj svetloba zavre
tvorbo melatonina, ki povzroča zaspanost. Dovolj se
gibajte. Odlična sta že hoja in lahen tek, a nikar ne
pretiravajte. Tudi v deževnih dneh se primerno oblecite,
se odpravite vsaj na kratek sprehod in dihajte globoko.
Tisti, ki so v odlični telesni kondiciji, tudi vremenske
spremembe manj občutijo oziroma jih spreminjanje
vremena ne moti, pravijo strokovnjaki. Ko čutite, da ste
preobremenjeni in utrujeni, počivajte. Dovolite si kratek,
a krepčilen popoldanski dremež in ne pozabite na
meditacijo. Zvečer ali ko začutite potrebo, vsaj za deset
minut umirite misli in telo. Pojdite v savno in tako med
drugim spodbudite izločanje strupov iz organizma ter
pospešite cirkulacijo. Ukvarjajte se s stvarmi, ki vas
veselijo in napolnijo z energijo.
S čim spomladi obogatiti jedilnik?
Kalčki krepijo in obnavljajo organizem, saj je v njih zelo
veliko antioksidantov ter rudninskih snovi, beljakovin,
encimov in vlaknin.
Brokoli, šparglji in špinača vsebujejo vitamine B,
magnezij in železo. Brokoli je dober vir koencima Q10.
Sončnična semena so vir magnezija, bakra, železa,
cinka, beljakovin, vitaminov B in esencialnih maščobnih
kislin.
Pe t eršilj vsebuje zelo veliko vitamina B12 in vitamin C
ter številne druge pomembne hranilne snovi.
Oves je med najbolj zdravimi žiti in med drugim z nizkim
glikemičnim indeksom umirja raven krvnega sladkorja.
Zato so ovseni kosmiči prava izbira za zajtrk.
Ginseng krepi imunski sistem in v stresnih obdobjih
nevtralizira učinke prostih radikalov.

Marija DEBELJAK
*3.11.192
4 +7
13
924
+7..12.20
2.201

Odšla je Marija, skrbna
mama, dobra nona, naša
soseda in prijateljica. Rodila
se je pred 89 leti v številni
kmečki družini z devetimi
otroci v vasi Kovčice v
Brkinih, Grlica po priimku. V
družini
je
vladalo
pomanjkanje, zato je
morala zelo mlada oditi od
doma in kot dekla služiti za
preživljanje. Očeta je kmalu izgubila, kar je stisko še
povečalo, vendar se kot borka po značaju nikoli ni
predala.
Zgodaj je spoznala nepravičnosti in se z vsem srcem
vključila v odporniško gibanje med vojno, saj je bila
družina naklonjena partizanom. Leta 1957 sta si z
možem Lojzetom ustvarila dom v Premančanu ter
se zatem zaposlila v Cimosu. Poleg redne zaposlitve,
skrbi za sina in hčer je imela veliko veselje za vrt,
živali, cvetje. Delo pridnih rok je bilo vidno povsod v
njihovem domu. Rada je postregla gostu v svojem
domu, sorodnikom, prijateljem, slučajnemu obiskovalcu.
Trdo delo pa je pustilo posledice in Marija se je
morala spopadati z raznimi zdravstvenimi težavami,
vendar jih je premagovala s trdo voljo in pomočjo
svojih najbližjih.
Najtežji trenutki v življenju posameznika so gotovo
trenutki, ko najbližja oseba odide od nas. Ostal bo
spomin nanjo, tesno vpet v to našo zemljo.

Rajko PREVOLŠEK
*20.08.1936 +1
4.12.20
13
+14.
2.201

Rajko se je rodil v številni družini v Podvrhu pri Sevnici.
Dva brata je izgubil med 2. svetovno vojno. Kot mlad
fant je srečo in boljši kruh poiskal na Obali. Nekaj časa
je delal v rudniku Sečovlje. Ker je bilo delo težaško, je
odšel v Tacen in se izšolal za policista. Delo prometnega
policista na Rižani je opravljal celih 10 let.

Leta 1963 je spoznal svojo
sopotnico Marijo in si ustvaril
družino. Nato se je kot voznik
zaposlil v Intereuropi in
prepotoval veliko sveta po
Evropi in Aziji. O svojih
prigodah je rad pripovedoval
domačim. V Barižone se je
družina priselila leta 1976,
kjer so obnovili staro hišo in
si ustvarili čudovit dom. Zelo
Rajko Prelovšek
rad je imel zemljo in delo na
njej. Po upokojitvi je s še večjim veseljem obdeloval svoj
kotiček zemlje in majhen vinograd. Žal pa je to idilo
prekinila zahrbtna bolezen in Rajko se je pridružil
svojemu prezgodaj preminulemu sinu.

Renato BOŽIČ
* 17.05.192
7 +1
5.02.20
14
927
+15.02.20
5.02.201

Naš krajan Renato Božič se
je rodil v Strunjanu pred 87
leti. Kot najstarejši sin je
moral že v rani mladosti po
prezgodnji mamini smr ti
poprijeti za delo in
pomagati očetu v skrbi za
dom in pri odraščanju svojih
štirih sester. Že v teh letih
je vase vcepil občutek discipline in strogosti.
Po koncu vojne se je vključil v narodno zaščito pri
Postaji milice v Strunjanu. Uspešno je opravil izpite
v šoli za miličnike. Bil je uspešen plavalec in je na
pomembnih tekmovanjih dosegal visoka mesta. Na
to je bil še posebej ponosen! Služboval je na raznih
postajah milice od Strunjana, Dekanov, Debelega
rtiča in Pirana, zadnja leta pred upokojitvijo na
obmejnih blokih domačega kraja.
Leta 1957 se je z družino preselil v Cerej, od koder
se je s svojo vespo – drago spremljevalko, saj drugih
krajevnih prevozov ni bilo - odpravljal v službo in po
drugih poteh. V času službovanja je kot discipliniran
in požrtvovalen pripadnik policije prejel zasluženi
priznanji: medaljo dela in medaljo zaslug za narod.
Po odhodu v pokoj je občasno bival v Strunjanu, kjer
sta skupaj s soprogo rada kmetovala, pridelovala
sta zelenjavo, nabirala divje sadeže, posebno šparglji
so bili njegova prava strast. V naravi je iskal mir in
sprostitev. Tudi kuha mu je bila v veliko veselje. Vključil
se je v Društvo Maksa Perca in bil član tudi
krajevnega društva upokojencev ter organizacije ZB.
Zadnja leta je zaradi bolezni odšel v dom starejših v
Vipavo, od koder se je ob posebnih priložnostih rad
vračal domov za nekaj dni k sinu Milanu, na katerega
je prenesel družinske vrednote.
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Milena PERŠOLJA
*25.10.1930 +1
8.3.20
14
+18.3.20
8.3.201

Milena se je rodila v
Tolminskem Lomu v družini
z 12 otroci. S Tolminskega,
polnega zgodovinskih in
kulturnih idiličnih lepot, je
kmalu odšla na Koprsko in
si z možem Milanom
ustvarila dom v Premančanu. Zaposlila se je v Tomosu
in službi ostala zvesta do
odhoda v zaslu- ženi pokoj
leta 1989. Služba in delo za dom in družino so bile
njene skrbi, ni imela mnogo priložnosti za dopust in
razvedrilo. V svoji skromnosti je bila zadovoljna,
vesela vsake male pozornosti. Rada se je
udeleževala skupnih izletov v društvu upokojencev,
kamor se je vključila. Večinoma pa je bila doma, kjer
so ji bili v posebno zadovoljstvo vnuki in zelenjavni
vrt. Sadove zemlje je vedno delila svojim bližnjim.
Tudi sreča ji je bila kdaj naklo- njena, saj ji je zvesto
igranje lota omogočilo dobitek, s katerim je lahko
kupila hišo in tako celi družini pomagala k napredku.
Bila je dobrodušna oseba in prijazna sogovornica, ki
bi si jo človek želel za prijateljico.
Težave, ki so se je dotaknile in ki jih prinese življenje,
je stoično premagovala in v sebi zatrla bolečino.
Skoraj leto dni je Milena preživela v domu za ostarele,
kajti zaradi bolezni je njeno telo neustavljivo ugašalo,
svojci pa ji kljub vsej ljubezni in želji niso mogli
pomagati. Končno je smrt odnesla bolečine in jo
zazibala v poslednji spanec.
Posebna zahvala gre govornici Marici Kačič, župniku
Ivu Miklavcu, pevcem, osebju Doma upokojencev
Markovec in vsem, ki so nam kakor koli pomagali ter
v tako velikem številu pospremili na zadnji pot našo
mamo, nono in pranono.

ljudi jo je okupator pregnal na tuje. Pogum, volja za
pravičnost, želja za boljše življenje in napredek so ji v
tistih težkih časih dajali moč! Domov se je vrnila z
mladim partizanom Petrom in poiskala sta si dom v
Hrvatinih ter službo v Tomosu do zaslužene
upokojitve. Poleg redne zaposlitve in skrbi za dom je
imela veliko veselja z vrtom in cvetjem. Tudi delo pri
Rdečem križu, dejavnost v krajevnih organizacijah in
kjer se je pokazala potreba po pomoči, je pustilo
viden pečat njene dobrote. Trdo delo je pustilo
posledice in spopadati se je morala z raznimi
boleznimi, ki jih je premagovala s pomočjo svojih
bližnjih.
Njen prispevek k napredku je drag spomin in opomin
za nadaljevanje ohranjanja vrednot pravih odločitev,
vrednot hrabrosti in solidarnosti.

Korenčkov
napitek
Sestavine:
6 korenčkov
košček stebelne zelene
1 jabolko

Priprava:
Korenje ostrgajte in narežite. Stebelno
zeleno narežite, jabolku odstranite
peščišče, ga olupite in narežite, nato pa
vse skupaj stisnite v sokovniku. Po
okusu kombinirajte s kumarami,
peteršiljem, rdečo peso, kalčki,
ingverjem ...

Pa naj vam zdravje služi…

Ema PREGARC
.4.201
+1.4.20
*11
14
.4.20
1.10.1928 +1
*1

Rojena je bila v slikoviti
vasici Kal nad Kanalom v
družini Brezavšček. Kmalu
je morala od doma in klic
odločitve k odporu proti
krivicam tedanjega fašističnega vladanja jo je popeljal
v vrste mladih pripadnikov
odporniškega gibanja. V
domačem kraju je delovala
kot kurirka in prestala
marsikatero težko preizkušnjo. Kot mnogo drugih
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Še nekaj koristnih
nasvetov,
predlogov,
idej …
Ponovna povezava…
Že odkar pomnim me je
zanimalo »tisto« kar je na
drugi strani, kar očem ni
vidno. Čudna so pota
Gospodova. In prav te poti
so me peljale čez različne
poklice in življenjske situacije, ki so bile videti nepomembne. A v življenju ni nič
nepomembno, nesmiselno. Vse se dogaja z
razlogom. A kaj, ko človek,
tisti trenutek tega ne ve.
Leta 2011 sem po operaciji ležala v bolnišnici in v časopisu
prebrala članek o dr. Ericu Pearlu. Kot bi me nekaj udarilo po
glavi, sem se odločila, da to si pa jaz želim početi. Zdraviti
druge, zdraviti sebe, širiti ljubezen in svetlobo. Ker pa se nič
ne zgodi sedaj in takoj, sta morali miniti dve leti, da sem sedela
v polni dvorani Cankarjevega doma na predavanju Ponovne
povezave pri dr. Ericu Pearlu. Tako sem lani postala praktik
Ponovne povezave.
Od poroda leta 2008 sem imela povišan krvni tlak. Diagnoza:
preeklampsija. Zato sem tudi predčasno rodila s carskim
rezom. Pojasnilo zdravnika po štirih letih še vedno zvišanega
krvnega tlaka pa: stres in moja živahna osebnost. Nikakor se
nisem mogla sprijazniti z dejstvom, da bom celo življenje jemala
tablete. Odločila sem se, da si bom pomagala s Ponovno
povezavo. Rezultat po dveh terapijah: že več kot leto in pol ne
jemljem tablet, saj se je krvni tlak normaliziral.
Verjetno se sprašujete kaj sploh je Ponovna povezava?
Ponovna povezava je pristop k vračanju v ravnovesje na vseh
nivojih. Klient se uleže na mizo jaz pa v prostoru vzpostavim
polje energije višje frekvence. Ker je v tem polju višje frekvence
tudi os.,se sama prične povezovati s to energijo. Pri tem celice
klientovega telesa dobijo inf. kako delovati, da pride do
ozdravitve. Moja naloga je le povezati klienta v proces
zdravljenja. Odločitev o tem kakšno bo zdravljenje sprejmeta
klient in univerzum ( Bog, višja inteligenca, ljubezen... karkoli
vam je ljubše, da to poimenujete).
Ponovna povezava deluje na vseh nivojih:
Duševnem (stres, tesnoba, depresija, frustracije, jeza,
zmedenost, neuravnoteženost, črne misli, vsi, ki želijo bolj
pozitivno počutje).
Fizičnem (bolečine v hrbtu, glavoboli, migrene, artritis, tumor, bolezni kože, neplodnost,itd...).
Čustvenem (odvisnosti vseh vrst droga, alkohol, odnosi... ,
nespečnost, nihanje razpoloženja, občutek negotovosti,

panični napadi, na splošnovsi, ki si želijo ravnovesje v svojem
življenju).
Duhovnem (Iskanje pomena ali namena v življenju,
pomanjkanje smeri, razočaranost nad življenjem, delom,
družino itd.).
Ponovna povezava mi je spremenila življenje. Pa nočem zveneti
preveč osladno ali pompozno. Vsak dan se še vedno borim z
malimi in velikimi problemi, pa vendar sem sama s sabo
pomirjena, zadovoljna in KONČNO vem, da sem na pravi poti.
Tudi vi dajte priložnost Ponovni povezavi, da se izkaže in vam
spremeni življenje.
Za več informaciji obiščite spletno stran
.sar
a-pono
vnapo
a.si ali
www.sar
.sara-pono
a-ponovnapo
vnapovv ezav
ezava.si
www
po
kličit
e na 041-32
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pokličit
kličite
1-321/4
1/479
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Poenostavljen vpis etažne
lastnine v zemljiško knjigo
Po objavljenih statističnih
podatkih v Sloveniji še vedno
okrog 300.000 nepremičnin ni vpisanih v zemljiško
knjigo, ali pa je kot lastnik
vpisan nekdo drug in ne
dejanski lastnik nepremičnine (npr. investitor).
Takšno stanje ovira pravni
promet z nepremičninami
in pomeni določeno tveganje za dejanske lastnike
stanovanj, ki kot taki niso
vpisani v zemljiško knjigo.
Poseben problem so večstanovanjske hiše, pri
katerih je potrebno vzpostaviti etažno lastnino, to pa je bilo
možno zgolj s soglasjem vseh lastnikov stanovanj v stavbi.
Odziv zakonodajalca na takšno stanje je Zakon o vzpostavitvi
etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela
stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL),
ki omogoča, da katerikoli lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi doseže vpis stavbe v zemljiško knjigo in hkrati
oblikovanje etažne lastnine. Oseba, ki želi vpisati svojo
lastninsko pravico na stanovanju, pred sodiščem sproži
postopek za vpis etažne lastnine in sodišču predloži listino o
pravnem poslu, s katerim se prenaša lastninska pravica
(običajno je to prodajna pogodba ali veriga prodajnih pogodb,
če se je stanovanje večkrat prodalo). Če listine o pravnem
poslu ni mogoče predložiti (ker je npr. izgubljena), se
predlagatelj postopka lahko sklicuje na priposestvovanje, saj
glede na določila ZVEtL za pridobitev lastninske pravice
zadostuje, da je v stanovanju živel (sam ali po svojih pravnih
prednikih) vsaj 10 let. Sodišče nato v postopku s pomočjo
sodnega izvedenca geodeta določi fukcionalno zemljišče,
določi in opiše posamezne dele stavbe (to je stanovanja),
določi skupne dele in naprave stavbe ter izvede vse potrebne
vpise v zemljiški knjigi. Čeprav lahko postopek sproži posamezni
lastnik stanovanja, pa se stroški postopka poplačajo iz
rezervnega sklada
sklada, kar pomeni, da se dejansko delijo med
vse stanovalce. ZVEtL tako dejansko ponuja enostavno in
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poceni možnost, da se zemljiškoknjižno stanje
večstanovanjskih stavb končno uredi, s tem pa odpravijo
tveganja, ki jih tako neurejeno stanje prinaša. Za
posameznega etažnega lastnika pa je najugodnejše, da se z
ostalimi etažnimi lastniki dogovori in sklene akt o oblikovanju
etažne lastnine oziroma sporazum o delitvi solastnine v
etažno lastnino
lastnino. Podatki o stavbi in njeni razdelitvi v etažno
lastnino se vpisujejo v kataster stavb, na podlagi elaborata, ki
obvezno vsebuje etažni načrt. Po izdelavi etažnega načrta
izda Geodetska uprava posebno odločbo, v kateri določi
identifikacijsko številko za novo vpisano stavbo in posamezni
del. Po pridobitvi odločbe Geodetske uprave, solastniki sklenejo
sporazum o delitvi solastnine v etažno lastnino, na podlagi
katerega se vpišejo v zemljiško knjigo kot lastniki posameznega
etažnega dela in solastniki skupnih delov.

Odve
amara
Odv
e tnica TTamar
amar
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Odvetniška družba Božič Malneršič in Bandelj o.p., d.o.o.,
Jenkovva ulica 1
1,, 6230 P
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ostto jna
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Ukrepi proti čebulni muhi in
porovi zavrtalki
Objavljamo nasvete svetovalke na Komunali Koper d.o.o.s.r.l.
s.r
.l.

Muha ima pri nas 2-3 generacije, zavrtalka pa 2 generaciji
na leto. Za čebulo in česen je najbolj škodljiva prva generacija
obeh, ki se pojavi na Obali, ko začnejo cveteti češnje, nekje
konec marca ali začetek aprila. Drugi rod čebulnih muh se
pojavi proti koncu maja, tretji pa septembra in oktobra. Porove
zavrtalke in muhe drugega in tretjega rodu največ škode
naredijo na poru. Zadnja generacija čebulne muhe in porove
zavrtalke prezimi v zemlji v obliki bube, ko je temperatura tal
pod 15°C.

SEMENARNA IN
CVETLIČARNA MARJETKA V
KOLOMBANU
Pomlad je med nami, čaka nas nešteto del na vrtu, v
sadovnjakih, na polju.

ličinke čebulne muhe

Zato je prvi del ukrepov, da ne sadite čebule, pora in česna na
isto mesto vsaj 2 leti. Na sveži gredici nalet muh najbolje
preprečite z agrokopreno ali gosto mrežo (navadna zavesa,
komarnik), ki jo na lokih razprostrete čez gredo. Ker čebulna
muha lahko leti le do višine 50 cm je možna rešitev ograditev
grede z ograjo iz goste mreže (komarnik, navadna zavesa)
višjo kot 50 cm ali posadite te vrtnine na dvignjeno gredo
visoko vsaj 50 cm.

Komunala Koper vabi v Semenarno in Cvetličarno Marjetka
2 v Kolombanu, kjer Vas bodo sprejeli prijazni in izkušeni
prodajalci.
Poslovodja Marija in prodajalec
Sandi bosta odgovorila na vsa
Vaša vpra-šanja, Vam svetovala pri
izbiri semen, profesionalnih gnojil,
fitofarma- cevtskih sred stev, sadik
oljk, sadnega drevja, zelenjave itd.
Če pa si boste zaželeli šopek za
rojstni dan, rojstvo, poroko ali za
druge priložnosti, bo cvetličarka
Luciana s svojo izostreno
aranžersko žilico izpolnila vse Vaše
želje. V trgovini Marjetka lahko
izbirate kakovostne izdelke po zelo ugodnih cenah.
Obiščite Semenarno in Cvetličarno Marjetka 2 v
Vam
Kolombanu, ne bo V
am žal!
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buba porove zavrtalke na poru

Za podrobnejše nasvete in pomoč se lahko obrnete na naše
strokovno podkovane prodajalce v semenarni Marjetka 2 v
Kolombanu.
Bojana Furlan, u.d.i. agr.,
svetovalka na Komunali Koper, d.o.o.

