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OBVESTILO
Kraški vodovod Sežana d.o.o. na  
ČISTILNI NAPRAVI KOZINA opa-
ža velike količine odpadkov, ki v jav-
no kanalizacijo ne sodijo in povzročajo zastoje ter okvare na ČN 
Kozina.
Uporabnike ponovno obveščamo o tem, kaj se v javno kanaliza-
cijo ne odvaja, in sicer:

•	 umetnih in naravnih tkanin (vlažilne robčke, tekstil, palčke za 
ušesa, plastične folije, damske vložke, šope las, kondome, ple-
nice …)

•	 mineralnih in jedilnih olj ter masti,
•	 kuhinjskih odpadkov, olupkov in ostankov hrane, 
•	 barv, topil, škropiv, dezinfekcijskih sredstev, kisline, zdravil, 
•	 živalskih iztrebkov, tekočih odpadkov iz mlekarn, klavnic ali 

vinskih kleti, silažne vode, svežega ali pregnitega blata iz gre-
znic, odpadnih topil, koncentratov kopeli in podobnih tekočih 
odpadkov, 

•	 gnojevke in hlevskega gnoja, 
•	 pokošene trave in listja, 
•	 gradbenih in drugih trdih odpadkov,
•	 deževnice (več kot 5 %), podtalnice, staljeni sneg, led, 
•	 naftnih derivatov,
•	 vode iz bazenov in jacuzzijev,
•	 soli v večjih koncentracijah,
•	 kislin. 

Predvsem bi radi opozorili na problematiko VLAŽILNIH ROBČ-
KOV, ki NE SPADAJO v javno kanalizacijo. Uporabniki jih mo-
rate pravilno razvrstiti v zabojnike za ostale odpadke. Prilagamo 
sliko vlažilnih robčkov, ki se vsakodnevno nabirajo na ČN Kozina 
in onemogočajo pravilno delovanje čistilne naprave.
Prav tako drugi trdi predmeti in sestavine, ki v greznico, MKČN 
in javno kanalizacijo ne sodijo, lahko zamašijo interno kanaliza-
cijo in ovirajo delovanje čistilnih naprav ter kanalizacijskih sis-
temov (zastoji črpališč, mašenje cevovodov, zatikanje grabelj, 
blokada delovanja mehanskega čiščenja, usedanje v bioloških 
reaktorjih in mašenje prezračevalnega sistema), poleg tega 
predstavljajo tudi nevarnost za zaposlene delavce, zato je po-
membno, da obvestilo upoštevate.
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
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MED LJUDMI 9
ŠPORT 24 
MLADARIJE 28
ZA VSAKEGA NEKAJ  32
NAPOVEDNIK 51

IZ VSEBINE

Info za glasilo: Ester Mihalič, 051 677 017, 
glasilo@hrpelje.si

Info za prireditve in drugo:  
Občina Hrpelje - Kozina, Ester Mihalič, 
05 / 6800 150, ester.mihalic@hrpelje-kozina.si

Glasilo izdaja: Občina Hrpelje - Kozina, 
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina

Število izvodov: 2140

Odgovorna urednica: Ester Mihalič

Uredniški odbor: Helena Godina, Vlasta 
Race Boljunčič, Vasja Valenčič, Jadran Šturm, 
Nives Mahne Čehovin in Nika Križman

Lektorica: Nives Mahne Čehovin

Tisk in oblikovanje: Tiskarna Vek, Koper

Foto: Arhiv občine, kar ni posebej navedeno.

Naslovnica:
HRPELJE - KOZINA
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AKTUALNO  
IZ NAŠIH KRAJEV

ENERGETSKA SANACIJA ŠOLE 
– Konec julija se je začela prepotreb-
na energetska sanacija osnovne šole 
v Hrpeljah. Poleg nove preobleke z 
ustrezno toplotno zaščito bo zame-
njano tudi stavbno pohištvo in deli 
strehe, ki so dotrajani in potrebni 
obnove. Dela izvaja podjetje Godina 
d.o.o, ki je bilo izbrano na javnem 
natečaju. Vrednost del je: 405.000 
EUR. Predviden zaključek del je v 
oktobru 2017.

PRIZIDEK VRTCA V HRPELJAH 
– je dokončan. V avgustu so potekala 
zaključna dela in tudi tehnični pre-
gled. Prizidek bo zaživel s septem-
brom, 30. avgusta pa je predvidena 
otvoritev novih prostorov. Gre za 
manjši del celotne dozidave vrtca. V 
prihodnjem letu se bo pričela še II. 
faza. 

PREŠNICA – Občina je v juliju as-
faltirala novo cesto v novem naselju 
hiš v Prešnici. Dela je izvajalo podje-
tje: CPK d.d.

POLJANE – so bogatejše za novo 
balinišče. Krajani so sami pripravi-
li teren do asftaltiranja, kar je nato 

financirala občina.  Dela je izvajalo: 
CPK d.d.

RODIK – Novo obračališče za avto-
buse, prepotrebno za varnost otrok 
in drugih udeležencev v prometu, je 
v zadnji fazi gradnje. 

ČRPALIŠČE V HRPELJAH – Ob-
čina bo izvedla večji poseg v staro 
črpališče. Idejno rešitev sanacije je 
pripravilo podjetje Plan-R, ki je tudi 
nabavilo opremo. Dela bo izvajalo 
podjetje Godina d.o.o. 

GOLAC - Direkcija RS za infrastruk-
turo izvaja posege na državnih cestah 
pri nas. Na cesti proti Golcu gradi 
nov podporni zid ter obnavlja dele 
cest Ljubljana–Koper (pri Prešnici) 
in del ceste proti Krvavemu Potoku. 
V avgustu je občina asfaltirala cesto 
od Golca do pokopališča. Delo je iz-
vajalo: CPK d.d.

OBROV, JAVORJE – ureditev novih 
ekoloških otokov. Dela je izvajalo: 
KSP d.d. Sežana
Občinska uprava 

DESTINACIJA KRAS V 
DRUŽBI NAJBOLJŠIH -
EDEN FINALIST 
2017
Zgodbe kamnite pokrajine Krasa z Brkini
Neformalna turistična koordinacija Kras se je pod 
okriljem Javnega zavoda Komenski Kras prijavila 
na razpis za izbor nove Evropske destinacije odlič-
nosti (European Destinations of Excellence), ki ga je 
v juniju objavila Slovenska turistična organizacija. 
Prijavilo se je 14 destinacij, ki zajemajo kar 35 slo-
venskih občin. Tema tokratnega razpisa je kulturni 
turizem. Med 14 prijavljenimi destinacijami je stro-
kovna komisija že izbrala pet, ki so zbrale najvišje 
število točk, med njimi je tudi Kras, ostale pa so še 
Koper, Radovl'ca, Ptuj in Slovenske Konjice.
Kras z bogato ponudbo kulturne dediščine se je tako 
prijavil kot celota, sodelovale pa so: Občina Komen, 
Občina Miren - Kostanjevica, Občina Sežana, Obči-
na Divača in Občina Hrpelje - Kozina, Javni zavod 
Park Škocjanske jame, Slovenija, Kobilarna Lipica, 
Razvojni center Divača, Zavod ŠTIP in Javni zavod 
Komenski Kras, ki je glavni koordinator prijave.  
Pred dvema letoma se je Kras prav tako uvrstil v fi-
nale EDEN 2015 s ponudbo kulinaričnega turizma 
in s tem že pridobil pravico do uporabe naziva in 
znaka EDEN finalist s strani Evropske komisije. 
Vsebinski povzetek prijave: 
Zgodbe, ki jih pripoveduje kamnita pokrajina Krasa, 
segajo od prazgodovine do današnjih dni in ponujajo 
sodobnemu obiskovalcu raznovrstna doživetja. Mi-
stični podzemni svet Škocjanskih jam, ostanki prazgo-
dovinskih gradišč, odsev blišča avstro-ogrske kulture 
v Kobilarni Lipica, očarljivost tipične podeželske kra-
jine, v katero so vtkani sledovi kraškega kmeta: vino-
gradi, pastirske hišice, poti, obdane s kilometri zidov, 
vasice in naselja, ki dosežejo svoj arhitekturni vrh v 
Štanjelu, zaznamovanem s pečatom urbanista Maksa 
Fabianija. Ti kraji sredi skoraj neokrnjene narave in 
njihova dediščina ponujajo vrsto izjemnih prizorišč 
kulturnim dogodkom, festivalom, muzejskim zbir-
kam, razstavam in tematskim potem. Skupaj z odlič-
no vinarsko in kulinarično ponudbo se povezujejo v 
izkušnjo, ki nagovarja iskalca mirnega oddiha, rado-
vednega raziskovalca zgodovine in ljubitelja podežel-
skega načina življenja.
V naslednjih dneh pričakujemo obisk strokovne ko-
misije, ki bo tudi na terenu ocenila izbrane destina-
cije in določila končnega zmagovalca. 
Tom Ločniškar, Javni zavod Komenski Kras
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DNEVNI CENTER 
V OBČINI  
HRPELJE-KOZINA 
V OKVIRU PROJEKTA STAR - 
Starost brez meja
Konec lanskega leta se je začel izvajati projekt 
STAR, katerega cilj je med drugim tudi vzposta-
vitev dnevnega centra za starejše v Občini Hr-
pelje - Kozina.
V dnevnem centru, predvidenem za 10 do 15 
ljudi, se bo izvajala storitev dnevnega varstva, 
namenjena osebam, starejšim od 65 let, ki še ne 
potrebujejo celodnevne oskrbe. Gre za obliko 
varstva, v katero se bodo vključile osebe, ki za-
radi starostnih telesnih in duševnih sprememb 
potrebujejo varovanje in pomoč pri vsako-
dnevnih opravilih. Poslanstvo dnevnega centra 
predstavljata krepitev moči in pomoč starejšim 
pri ohranjanju samostojnosti, da lahko čim dlje 
ostanejo v svojem domačem okolju, pomoč pri 
vzdrževanju socialnih stikov in ohranjanju vpe-
tosti v družbeno dogajanje, preprečevanje osa-
mitve ter razbremenitev svojcev, ki skrbijo za 
ostarelega družinskega člana.
Dnevni center bo starejšim zagotavljal: dnevno 
prebivanje, socialno in zdravstveno oskrbo, or-
ganizirano prehrano, aktivnosti za vzdrževanje 
telesne kondicije, delavnice za trening spomina, 
ustvarjalne delavnice, razvedrilne aktivnosti in 
kulturne prireditve. Poleg tega bomo izvajali 
tudi pomoč in podporo svojcem starejših, so-
delovanje z lokalno skupnostjo ter medgenera-
cijsko sodelovanje v okviru različnih delavnic in 
prireditev.
V okviru projekta STAR bo občanom Občine 
Hrpelje - Kozina na voljo tudi varovanje na da-
ljavo s pomočjo telekomunikacijske tehnologije. 
Ta storitev omogoča starejšim, da še naprej brez 
skrbi živijo v svojem domačem okolju, saj jim 
je klic na pomoč prek uporabe alarmne naprave 
na voljo v vsakem trenutku, in to 24 ur dnevno.
Dnevni center bo deloval pod okriljem Obal-
nega doma upokojencev Koper in bo v času 
trajanja projekta brezplačen. Za vse dodatne 
informacije se zainteresirani lahko obrnejo na 
socialno delavko Arijano Cengle na telefonsko 
številko (05) 66 59 744 ali na elektronski naslov 
arijana.cengle@odu.si.
Arijana Cengle, Obalni dom upokojencev Koper

JAVNI NATEČAJ OBČINE HRPELJE - KOZINA

ZA IZBOR IMENA OBJEKTA 
-DNEVNI CENTER ZA STAREJ-
ŠE OBČANE V HRPELJAH«
Občina Hrpelje - Kozina razpisuje javni natečaj za izbor imena 
objekta »Dnevni center za starejše občane v Hrpeljah« na naslovu 
Hrpelje, Reška cesta 20, 6240 Kozina.
1. POGOJI SODELOVANJA

Na natečaju lahko sodelujejo pravne in fizične osebe s stalnim 
prebivališčem na območju Občine Hrpelje - Kozina.
Na natečaju ne smejo sodelovati zaposleni v upravi občine in člani 
strokovne komisije.
Vsak sodelujoči mora na pisemski ovojnici pripisati: ime in 
priimek ter naslov (ulica, pošta in poštna številka).
Sodelujoči se strinja z objavo izbranega predloga v javnih medijih 
skupaj z navedbo svojega polnega imena in kraja bivanja.

2. SMERNICE
V omenjenem objektu je predviden dnevni center za starejše 
občane, ki bo pilotno vzpostavljen v okviru evropskega  projekta 
STAR (www.projekt-star.eu), katerega vodilni partner je naša 
občina.

V dnevnem centru se bo izvajala dnevna oblika varstva za starejše 
osebe, ki še ne potrebujejo celodnevne oskrbe, potrebujejo pa 
pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja le za določeno 
število ur dnevno. Ta dejavnost pomembno dopolnjuje in 
razbremenjuje družinsko življenje ter podaljšuje bivanje 
starostnikov v domačem okolju.
V dnevno varstvo se bodo lahko vključili posamezniki, starejši ob 
65 let, ki imajo težave pri samostojnem bivanju doma, in tudi tisti, 
ki so osamljeni in si za nekaj ur dnevno želijo le družbe. Dnevni 
center, s katerim bo upravljal Obalni dom upokojencev Koper, bo 
z delovanjem pričel predvidoma v letošnjem letu.

3. POTEK JAVNEGA NATEČAJA 
Predlogi morajo biti posredovani v pisemski ovojnici po pošti na 
naslov: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 
Kozina s pripisom: »Javni natečaj za izbor imena objekta«, in sicer 
do vključno 7. 9. 2017. Vsak sodelujoči soglaša s pogoji.

4. IZBOR IMENA PO MNENJU STROKOVNE KOMISIJE
Med vsemi prispelimi predlogi bo tričlanska komisija, imenovana 
s strani županje Občine Hrpelje - Kozina, izbrala najbolj ustrezno 
ime, ki bo poimenovalo objekt.

V kolikor bo več sodelujočih poslalo enak predlog imena, bo komisija 
izvedla žrebanje.
5. OBJAVA JAVNEGA NATEČAJA
Javni natečaj se objavi na spletni strani občine http://www.hrpelje-
kozina.si/ in v občinskem glasilu – september 2017.
6. NAGRADA
Občina Hrpelje - Kozina bo izbranemu avtorju podelila praktično 
nagrado v vrednosti 50 €.
Avtor predloga imena, ki ga bo izbrala strokovna komisija, prenaša 
vse materialne in druge pravice na organizatorja javnega natečaja.
Nagrajenec bo o nagradi obveščen po pošti. 
7. INFORMACIJE
Za več informacij pokličite na telefonsko številko (05) 620 53 60 ali 
pišite na kristina.furlan@hrpelje.si.
Saša Likavec Svetelšek, županja

DRUGI JAVNI RAZPIS GARANCIJ ZA 
MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA 
PODJETJA V OKVIRU REGIJSKE  
GARANCIJSKE SHEME V OBALNO KRAŠKI REGIJI (RGS)
Objava v Uradnem listu RS št. 35 z dne 7. 7. 2017
IZVAJALEC: Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper 
CILJ RAZPISA: RGS Obalno kraške regije je namenjena olajšanju dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem 
do kreditov, z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov. Podjetniki lahko pridobijo garancije v višini od 50 % 
do 80 % odobrenega kredita s strani bank, ki so vključene v shemo RGS. Iz naslova podeljene garancije se izračuna državna 
pomoč po shemi »de minimis«.
UPRAVIČENCI: Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije 
»Obalno kraška« (upravičeno območje: Občina Ankaran, Občina Divača, Občina Hrpelje - Kozina, Občina Izola, Občina 
Komen, Mestna Občina Koper, Občina Piran in Občina Sežana). Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike 
gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in socialna podjetja, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del 
(poslovna enota) na upravičenem območju. 

POGOJI:
•	 upravičeni stroški so investicije in obratna sredstva, nastali od 1. 1. 2017 naprej, in sicer:

* stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega 
in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,

* stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, zna-
nja ali nepatentiranega tehničnega znanja,

* stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
* stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja,
* stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije, študij in projektne dokumentacije za pripravo 

projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega 
pomena,

* bruto plače novo zaposlenih v podjetju za največ 6 mesecev od 1. 1. 2017 naprej,
* stroški pridobivanja intelektualnih pravic.

•	 najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 EUR,
•	 garancija znaša od 50 % do 80 % odobrenega kredita,
•	 obrestna mera in stroški odobritve, vodenja ter ostali bančni stroški po sodelujočih bankah so v prilogi razpisa,
•	 doba vračanja je do 8 let, z možnostjo moratorija 1 leto, vključeno v obdobje 8 let,
•	 predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obratni stroški do 100 %, vendar največ 200.000,00 EUR. V primeru, ko delež 

obratnih sredstev presega 60 % vseh upravičenih stroškov, se lahko kredit odobri za največ 3 leta, z moratorijem največ 6 
mesecev. V primeru, ko se vlagatelj prijavlja za garancijo za kredit v celoti za obratna sredstva, mora imeti podjetje sedež 
na upravičenem območju.

ROK ZA PRIJAVO: RAZPIS JE ODPRT DO PORABE SREDSTEV OZ. NAJPOZNEJE DO 16. 5. 2018.
DODATNE INFORMACIJE:
Razpis je objavljen na spletni strani: http://www.rrc-kp.si/sl/za-podjetnike/regijska-garancijska-shema-obalno-kraske-
-regije.html
Dodatne informacije: Irena Cergol, (05) 66 37 583, e-naslov: irena.cergol@rrc-kp.si in info@rrc-kp.si

	  

EKO NOVICE - KSP D.D. SEŽANA
Delna oprostitev plačila storitev ravnanja z odpadki za 
štuedente in dijake
Študentje in dijaki, ki zaradi šolanja začasno bivate v kra-
ju zunaj območja UE Sežana, lahko za del storitev rav-
nanja z odpadki uveljavite 50-odstotno znižanje plačila 
storitev ravnanja z odpadki. To storite tako, da izpolnete 
prijavno-odjavni obrazec (objavljen na www.ksp-sezana.
si), kot dokazila pa priložite  veljavno potrdilo o šolanju 

in potrdilo o začasnem prebivališču. Ob tem bi radi spo-
mnili vse, ki ste v preteklem šolskem letu že uveljavili to 
pravico, da nam dostavite potrdila za novo šolsko leto 
2017/2018.

Ekološki otoki niso odlagališče kosovnih in nevarnih 
odpadkov
Ločevanje odpadkov nam gre že res dobro od rok, veli-
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ko se vas resnično trudi in upošteva navodila pravilnega 
ravnanja z odpadki. Tudi čistoča ekoloških otokov je od-
raz kulture nekega kraja, predvsem pa se v čistem in ure-
jenem okolju dobro počutimo. Zato nas žalosti dejstvo, 
da nekateri »ne zmorejo« odpadkov za seboj primerno 
pospraviti, kljub temu da imajo možnost brezplačne od-
daje teh odpadkov na Zbirnem centru Hrpelje - Kozina. 
Kosovni in nevarni odpadki namreč ne sodijo na eko-
loški otok. Čiščenje teh odpadkov predstavlja dodatne 
stroške, predvsem pa taki odpadki niso lepa slika našega 
kraja. 

Urnik oddaje kosovnih in nevarnih odpadkov v  
Zbirnem centru Hrpelje - Kozina (ulica Ob Dolu):
torek: 14–17h
četrtek: 9–13h
1. in 3. sobota v mesecu: 9–13h
nedelja in prazniki: zaprto

Plastenke se rade stiskamo! 
V poletnem času se je količina plastenk pijač zelo po-
večala. Prazne plastenke pa tako pri vas doma kot v za-
bojniku na ekološkem otoku zavzamejo veliko prostora. 
Zato vas naprošamo, da plastenke pred odlaganjem sti-
snete. Najlaže to storite tako, da jim odstranite zamaške 
in jih pohodite. Stisnjene plastenke bodo zavzele manj 
prostora že pri vas doma, manjkrat jih boste morali od-
nesti na ekološki otok, zabojnik na ekološkem otoku pa 
se bo polnil počasneje. In veste, kaj še? Tudi tetrapaki, 
kartonaste škatle in pločevinke se radi stiskajo!
Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana

EU KARTICA UGODNOSTI ZA INVALIDE -
EU Disability Card
KAJ JE IN KOMU JE NAMENJENA?
Evropsko kartico ugodnosti za invalide – EU Disability Card 
Republika Slovenija izdaja na podlagi Projekta EU kartica 
ugodnosti za invalide. Kartica ponuja ugodnosti na področju 
transporta, kulture, turizma, športa in prostega časa. Do kar-
tice so upravičene vse skupine invalidov, slepi in slabovidni, 
gluhi in naglušni, gluhoslepi, osebe s telesnimi okvarami, 
osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z drugimi 
dolgotrajnimi okvarami zdravja. V državah članicah EU, ki 
so že pristopile k projektu, slovensko kartico upoštevajo na 
enak način kot kartice njihovih državljanov. Videz kartice je 
določila Evropska komisija in je na sprednji strani enak za 
vse države, ki so in še bodo pristopile k projektu, drugo stran 
pa lahko oblikuje vsaka država po svoje.

O PROJEKTU 
Namen projekta EU kartica ugodnosti za invalide je razširiti 
kartico na vse države članice EU. Projekt je pridobilo Mi-
nistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake mo-
žnosti (MDDSZ) konec leta 2015, pričelo izvajati februarja 
leta 2016, dokončan pa je bil julija 2017. Nastal je na pobudo 
Evropske komisije, Slovenija pa je k projektu pristopila tudi 
zato, ker take kartice pri nas še ni. Na projekt se je prijavilo 
osem EU držav članic: Slovenija, Ciper, Finska, Belgija, Itali-
ja, Romunija, Estonija in Malta. 
Cilj projekta je invalidom omogočiti enotnejšo obravna-
vo in specifične ugodnosti pri potovanju v druge države 
EU, zlasti ko gre za dostopnost prometa, turizma, kulture, 
športa in prostega časa, ter s tem prispevati k uresničevanju 
Konvencije o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija med pr-
vimi ratificirala leta 2008, Akcijskega programa za invalide 
2014–2021 in Evropske strategije o invalidnosti za obdobje 
2010–2020. Tako kot bodo to lahko uporabljali slovenski in-
validi v drugih državah članicah EU, bodo imeli naše ugo-
dnosti možnost izkoristiti invalidi drugih EU držav članic v 
Sloveniji. 
Pri projektu EU kartica ugodnosti za invalide Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sode-
luje skupaj s parterjem Nacionalnim svetom invalidskih 
organizacij Slovenije (NSIOS), ki je do 3. decembra 2016, 
mednarodnega dneva invalidov, že pripravil spletno bazo 
komercialnih ugodnosti in mobilno aplikacijo komercialnih 

ugodnosti: http://www.invalidska-kartica.si/. V bazi so že 
navedene do sedaj ponujene komercialne ugodnosti za in-
valide iz vse Slovenije, po regijah. Baza vsebuje poleg štirih 
ključnih sklopov: transport, kulturo, turizem ter šport in pro-
sti čas tudi druge vrste komercialnih ugodnosti, ki jih želijo 
ponudniki ponuditi invalidom. Je interaktivna, kar pomeni, 
da se bodo komercialne ugodnosti lahko dodajale ali odvze-
male glede na trenutne dejavnosti posameznih ponudnikov, 
ki bodo ponujali ugodnosti vsem invalidom, ne glede na to, 
iz katere EU države članice prihajajo. Je dvojezična, saj mora 
biti dostopna tudi invalidom drugih EU držav članic.

Postopek pridobitve kartice
Sprememba Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Ur. 

l. RS, št. 32/2017), ki velja od 1. 7. 
2017, določa upravičence in ureja 
postopek pridobitve kartice. Vlo-
go za izdajo kartice ter zahtevo za 
vpis v evidenco invalidskih kartic 
z navedbo vseh potrebnih podat-
kov o izpolnjevanju pogojev upra-
vičenec-invalid vloži na katerikoli 
upravni enoti v Republiki Slove-
niji. Če dokazila o invalidnosti 
izdajajo državni organi ali nosilci 

javnih pooblastil, jih pridobi upravna enota, če pa jih ne iz-
dajajo ti organi, jih mora predložiti invalid. Ob vlogi mora 
predložiti tudi fotografijo. Kartica je brezplačna in jo invalid 
prejme po pošti na dom. 

VEČJE VKLJUČEVANJE INVALIDOV V DRUŽBO
Celoten projekt EU kartice ugodnosti za invalide poleg ugo-
dnosti skrbi tudi za ozaveščanje in seznanjanje o invalidih, 
o njihovih zmožnostih, potrebah, željah, načinu življenja, 
predvsem pa o tem, da so invalidi ljudje, ki potujejo in se 
s tem osebnostno razvijajo kot vsi drugi. Zato je pozitiven 
učinek EU kartice ugodnosti za invalide zagotovo tudi večje 
vključevanje invalidov v družbo, ne le v domačo, temveč v 
družbo EU, s tem, da jim ponuja večje ugodnosti na potova-
njih doma in v tujini. 

Kontakt:
- MDDSZ za invalide: sasa.mlakar@gov.si
- NSIOS za ponudnike komercialnih ugodnosti: info@nsios.si 
Spletne strani:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_
vzv/evropska_kartica_ugodnosti_za_invalide/ 
https://www.facebook.com/Evropska-kartica-ugodnosti-
-za-invalide-704407539694924/?ref=aymt_homepage_
panel
Helena Cerkvenik in Maša Metlika, Upravna enota Sežana

NOV SISTEM OPRAVLJANJA DIMNIKARSKIH STORITEV

NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA ZAKON O DIMNI-
KARSKIH STORITVAH ZA UPORABNIKE
Licenčni sistem prinaša prednosti tako za dimnikarske 
družbe kot za uporabnike dimnikarskih storitev. Prednost 
za dimnikarske družbe je, da po novem ne bodo več ome-
jene na območja, novi sistem pa pomeni priložnost tudi za 
tiste, ki do zdaj niso mogli opravljati dejavnosti, da ob iz-
polnjevanj pogojev lahko vstopijo vanjo.
Najpomembnejšo novost zakon prinaša uporabnikom di-
mnikarskih storitev, ki imajo sedaj možnost izbire dimni-
karske družbe z vsemi koristmi konkurenčnega trga, za 
uporabnike prijaznejše izvajanje storitev ter cenovno kon-
kurenčnost, saj bodo določene najvišje dovoljene cene sto-
ritev.
Obveznost izbire dimnikarske družbe spremljajo obve-
znosti uporabnika, da:
•	 omogoči prvi pregled za novo vgrajeno malo kurilno na-

pravo,
•	 omogoči vpis male kurilne naprave v evidenco ob prvi 

izvedbi dimnikarskih storitev,
•	 dovoli izvajanje dimnikarskih storitev,
•	 omogoči pregled pred uporabo malih kurilnih naprav ob 

spremembah pri malih kurilnih napravah, vgradnji  no-
vih naprav in začetku obratovanja neaktivnih naprav,

•	 eno leto hrani zapisnik o izvedenem pregledu ter
•	 na podlagi odločbe pristojne inšpekcije odpravi ugoto-

vljene pomanjkljivosti.
Če se uporabnik dimnikarskih storitev odloči zamenjati 
dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih stori-
tev na svoji mali kurilni napravi, to stori do 30. junija 
tekočega leta za obdobje najmanj dvanajst mesecev. To 
obdobje se lahko skrajša, če pristojna inšpekcija ugotovi, 

da dimnikarska družba ne opravlja dimnikarskih storitev v 
skladu s tem zakonom.
Uporabnik dimnikarskih storitev najkasneje do 30. ju-
nija 2017 izbere iz seznama dimnikarskih družb, ki ga bo 
ministrstvo v roku dveh mesecev od uveljavitve tega zakona 
objavilo na spletni strani (posredovali ga bomo tudi na vse 
občine), dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih 
storitev na svoji mali kurilni napravi za najmanj dvanajst 
mesecev.
Da objave seznama dimnikarskih družb na spletni stra-
ni ministrstva lahko opravlja dimnikarske storitve iz-
vajalec, ki je dne 31. decembra 2016 opravljal obvezno 
državno gospodarsko javno službo izvajanja meritev, pre-
gledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in 
zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, 
varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom.
Če uporabnik dimnikarskih storitev do 30. junija 2017 
ne izbere dimnikarske družbe, se šteje, da je izbral izva-
jalca, ki je na dan 31. decembra 2016 opravljal obvezno 
državno gospodarsko javno službo na področju dimni-
karstva na območju, na katerem se nahaja njegova mala 
kurilna naprava, pod pogojem, da je ta izvajalec pridobil 
dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev.
Uporabnik dimnikarskih storitev lahko v primeru, da se 
njegova mala kurilna naprava dejansko ne uporablja, s tem 
pisno seznani dimnikarsko družbo,  ki je na mali kurilni 
napravi zadnja opravila dimnikarske storitve, ki vnese ta 
podate v evidenco. V takih primerih bo pred začetkom 
uporabe potrebno opraviti ponovni pregled.
Občinska uprava
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ZELENA SHEMA 
SLOVENSKEGA 
TURIZMA
Občina Hrpelje - Kozina je spomladi pristo-
pila k Zeleni shemi slovenskega turizma. V 
teku so priprave na prijavo za pregled stanja v 
občini. Cilj in želja je pridobitev znaka Zelene 
sheme – ZELENA DESTINACIJA/GREEN 
DESTINATION, kar nedvomno naša občina 
je in s tem vključitev v trend na turističnem 
področju: postati zelen in aktiven. 
V ta namen bomo določili zeleni pečat naše 
občine in naš lokalni značaj, preuredili in-
ternetno stran občine, da bo obiskovalcu 
prijaznejša, in jo dopolnili z mnogimi za pre-
bivalce in obiskovalce pomembnimi in zani-
mivimi informacijami, organizirali posvet za 
turistične deležnike v naših krajih, osveščali o 
trajnostnem turizmu ter izvajali ankete zado-
voljstva tako med obiskovalci, v turističnem 
gospodarstvu kot med prebivalci. Anketa je 
objavljena tudi na internetni strani naše ob-
čine in vas vabimo k njenemu reševanju, da 
pridobimo čim več vaših mnenj. 
Obenem želimo tudi našim ponudnikom na-
stanitev (skupaj s STO), predstaviti čim več 
orodij za izboljšanje trajnostnega delovanja – 
tako postopke za pridobitev okoljskih znakov 
kot tudi druga orodja, ki spodbujajo okolju 
prijazno delovanje. V ta namen bomo orga-
nizirali posvet, na katerega bomo povabili 
tiste, ki že veliko delajo na tem in so uspešni. 
Primer dobre prakse je najboljši vir informa-
cij za potencialnega ponudnika, ki želi biti v 
koraku s časom oziroma slediti trajnostnim 
načelom. 
Destinacije v postopku vključevanja v zeleno 
shemo podpišejo »Zeleno politiko slovenske-
ga turizma«, ki temelji na desetih trajnostnih 
načelih. Zelena politika slovenskega turiz-
ma opredeljuje temeljno zavezo slovenskega 
turizma, da deluje po trajnostnih načelih in 
da si nenehno prizadeva za izboljšave. Do-
kument podpišejo župani, kar bodo kraški in 
brkinski župani storili skupaj, na dogodku, ki 
ga bomo priredili ob dnevu slovenskega tu-
rizma v Škocjanskih jamah v septembru.
Ester Mihalič, občinska uprava, zeleni koordi-
nator

Domen  
Pregeljc, 

uspešen gimnazijec iz Hrpelj, 
o katerem smo pisali v prejšnji 
številki glasila, je postal oseb-
nost Primorske za mesec julij! 
Čestitke!

KAR DVE NAGRADI 
KRAŠKI HARMONIKI NA 
SREČANJU NA BLEDU
Kulturno društvo Kraška harmonika se je tudi letos 21. maja 
udeležilo že petega tradicionalnega srečanja harmonikarjev 
ob Blejskem jezeru. Ob pravem harmonikarskem vzdušju in 
številnih obiskovalcih se je srečanja udeležilo kar 533 harmo-
nikašev iz šestih držav (poleg Slovenije še iz Italije, Avstrije, 
Nemčije, ZDA in Hrvaške). Kraška harmonika je prejela kar 
dve prestižni nagradi. S 50 godci so bili najštevilčnejša sku-
pina – za nagrado si je vsak prislužil kremšnito oz. blejsko 
kremno rezino v kavarni hotela Park, njihov 7-letni Manuel 
Brundula iz Krepelj pa je bil razglašen za najmlajšega udele-
ženca. 
Kraški harmonikaši so zaigrali tri pesmi, udeleženci pa so se 
razporedili ob obali Blejskega jezera in vsi naenkrat ubrano 
zaigrali Avsenikovo pesem Otoček sredi jezera. Kar eno uro 
so se letos zadržali na blejskem otočku, do koder jim je doma-
či župnik podaril prevoz z ladjicami in osvežilno pijačo. Tudi 
povorka po Jezerski promenadi je prepričala številno občin-
stvo, da imajo nastopajoči že vrsto nastopov za sabo tako v 
domačem okolju kot v številnih drugih državah. Vsi se vese-
lijo, da bodo prihodnje leto 20. maja spet sodelovali. Organi-
zatorji pričakujejo še več harmonik, saj bo gost na prireditvi 
ansambel Saša Avsenika.
Še prej pa kraške in brkinske godce, združene v Kraško har-
moniko, ki letos šteje 31 let svojega delovanja z več kot sto 
godci, čaka kar nekaj nastopov. Tako bodo že v avgustu stopili 
na oder 47. Praznika terana in pršuta v Dutovljah, ob sežan-
skem občinskem prazniku konec avgusta pa sodelujejo v pra-
znični povorki po ulicah Sežane in se predstavijo v amfiteatru 
Kosovelovega doma. V soboto, 2. septembra, v popoldanskih 
urah vabijo na Griže, kjer organizirajo tradicionalni Kraški 
frajtonar, srečanje godcev društva Kraška harmonika, ki je 
bilo ustanovljeno leta 1986.
Olga Knez
Foto: Stanislava Vodopivec

Spominski dan Občine Hrpelje - Kozina
Rodik in Artviže so tudi letos pohodniki povezali v spo-
min na tragične dogodke leta 1944. Velikokrat nas organi-
zatorje sprašujejo, ali je res treba še obujati spomin na tako 
daljne dogodke. Po eni strani je lepo slišati, da je vojno 
obdobje že tako daleč, da živimo v miru in dostojanstvu. 
Vendar pa je bilo med II. svetovno vojno resnično hudo, 
bili smo tako ponižani, z uničenim dostojanstvom, s pož-
ganimi domovi in izgubljenimi svojci, da se bomo vedno 
spominjali tistih žalostnih dni. 
Prav to sta nas spomnila film in razstava, ki smo jo v va-
škem domu v Rodiku postavili dan prej ter si pogledali 
film. Razstava ima naslov Vžgano v spomin – o požigih na 
primorskem med II. svetovno vojn, postavil pa jo je Znan-
stveno-raziskovalni inštitut iz Kopra. 
Vedno se bomo priklanjali žrtvam in jim nosili cvetje. Na 
Artvižah smo bili letos s krajšo komemoracijo, v kateri sta 
nas nagovorili Danijela Stančič, predsednica KS Artviže, 
in županja Saša Likavec Svetelšek. Člani MoPZ Slavnik z 
Andrejo Tomažič Hrvatin so nam zapeli in ob spremljavi 
žalostinke, ki jo je zaigral Pavel Cergol na trobento, smo 
položili cvetje k spomeniku. 
Letošnja osrednja proslava je bila v Rodiku. Pridružili so se 
nam Brkinska godba 2000, Partizanski pevski zbor iz Lju-
bljane ter otroci in mladina iz Rodika, ki so s pesmijo, igro 
in recitacijo obeležili spomin na tragične dogodke. Slavno-

stni nagovor je podala dr. Maca Jogan. Vedno neposredna 
in odkrita, tudi tokrat. Svoj govor je zaključila z mislijo, ki 
jo je kot zadnjo prošnjo zapisala pred usmrtitvijo koroška 
Slovenka Helena Čas (marca 1945): »ne izpustite iz rok nik-
dar okrvavljenega prapora naše svobode. Pomislite, da se ga 
drže vse naše želje, vsa naša ljubezen pa tudi naše trpljenje 
in naša kri«.
Hvala KS in TD Rodik in Artviže za dobro organizacijo 
dogodkov, posebna zahvala pa tudi Združenju borcev za 
vrednote NOB  in vsem, ki so pripomogli, da je spominski 
dan potekal lepo.
Ester Mihalič
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ORKESTERKAMP BOVEC 2017
Poletje je čas počitnic pa tudi raznih letovanj, aktivnosti in 
kampov. Mesec julij je rezerviran za dodatno izobraževanje 
mladih glasbenikov. Kar 17 članov Brkinske godbe 2000 se 
je letos udeležilo mednarodnega glasbenega festivala in or-
kestrske šole 'OrkesterkamP' v Bovcu. Saksofoniste je vodil 
profesor Mitja Žerjal, dirigiral pa Tomaž Škamperle. Zbrali 
smo nekaj njihovih vtisov. (Erika, UO)
Nina Počkaj in Urška Erman: 4. julija smo se ob 9.30 zbra-
li v Bovcu pred hotelom Alp, pripravljeni na nove dogodi-
vščine. Po končani registraciji smo šli na vaje, kjer smo se 
spoznali s svojimi mentorji, ki so bili zelo prijazni. Ko smo 
si napolnili moči, smo odšli na skupno vajo. V večernih 
urah je sledil nastop Jazz benda. V naslednjih dneh smo 
vsak dan pridno vadili in pridobivali nova znanja, ki so 
nam prišla prav v četrtek na nastopu komornih skupin. 
Med drugimi zabavnimi stvarmi, ki smo jih počeli, je bil 
tudi rafting na reki Soči. V soboto je bil naš zadnji dan v 
Bovcu, ki smo ga zaključili s koncertom, katerega dirigent 
je bil Tomaž Škamperle. S skladbo Mi se imamo radi smo 
zaključili lepo preživet teden v Bovcu, ki nam bo ostal v 
lepem spominu.
Neža Škamperle: Dnevi OrkesterkamPa so za marsikatere-
ga glasbenika težko pričakovani. Vsako leto se ga udeleži 
vse več mladih, saj se tisti, ki so ga že obiskali, vračajo in s 
sabo pripeljejo tudi svoje prijatelje, marsikaterim pa ga pri-
poročijo tudi njihovi profesorji. Letos se je v času od 2. do 
26. julija zvrstilo veliko talentiranih glasbenikov v različ-
nih programih, od orkestrov za mlade, jazz in mojstrskih 
poletnih solo tečajev do pravega (skoraj) profesionalnega 
simfoničnega orkestra.
 Če jih vprašamo, nam udeleženci na vprašanje, 
kaj jih vedno znova vleče v Bovec, odgovori-
jo s tem: 

»Čeprav je veliko vaj in dela, ima-
mo še vedno čas za druženje. Poleg t e g a , 
raftinga in kopanja v Soči je zaključni koncert tisti, ki vse 
trdo delo odtehta in mu da smisel. Program je zanimiv in – 
čeprav je na trenutke težek – je vse ovire možno premagati 
s pomočjo profesorjev na sekcijskih vajah.« 
Mladi glasbeniki se namreč na koncerte pripravljajo pod 
mentorstvom priznanih učiteljev glasbe, tako domačih kot 
iz tujine, prav tako pa imajo orkestri vsako leto novega di-
rigenta. Letos je najmlajši orkester vodil Tomaž Škamper-
le, starejša orkestra pa Jozsef Csikota (pihalni orkester) in 
Jan Milosz Zarzycki (simfonični orkester). Gala zaključne 
koncerte tudi snema Radio Koper, različni koncerti pa se v 
tem mesecu vrstijo vsak dan.
 Torej: čeprav je včasih težko in utrujajoče, je naj-
pomembnejše, da se v Bovcu mladi glasbeniki vsako leto 
združimo, se sprostimo in skupaj uživamo v zvokih glasbe, 
ki jo ustvarjamo.

Tomaž Škamperle: S strani organizatorja OrkesterkamPa 
sem bil letos kot dirigent povabljen v Bovec, da bi vodil 
skupino najmlajših godbenikov, ki se prijavijo na Junior 
Winds orkester. Seveda sem z veseljem ponudbo sprejel, 
saj takega izziva še nisem imel. Sestavil sem program, pri-
meren za otroke, ki igrajo instrument 2–5 let, in ga poslal 
organizatorjem. Na Junior Winds orkester se je prijavilo 
56 otrok, kar je tudi absolutni rekord obiska. Delo je precej 
zahtevno. Vsak dan pet ur sekcijskih vaj in dve uri skupnih 
vaj. Vaje s posameznimi instrumenti prevzamejo profesor-
ji, skupne pa dirigent, tako da smo skupaj v samo petih 
dneh priredili izvrsten koncert. Kampa so se udeležili tudi 
vsi naši TAMALI in prepričan sem, da so bili navdušeni. 
Za glasbenike je tak način izobraževanja zelo pomemben, 
saj pridobijo izkušnje in znanje, kar jim pomaga tudi v 
vsakdanjem življenju. Tudi sam sem zadovoljen z doživeto 
izkušnjo in se zahvaljujem kolegu Simonu Perčiču za po-
vabilo, pa tudi kolegom profesorjem za pomoč pri pripravi 
SUPER koncerta. 

RAZSTAVA V KNJIŽNICI:

≈KO MI ŠEPETAJO 
PREDNIKI«
V kozinski knji-
žnici je v juliju 
razstavljala Irena 
Urankar, ki smo 
jo kdaj poprej že 
gostili kot pre-
davateljico sta-
roverskih tem. 
Kadarkoli se Ire-
na predstavi, se 
najprej predstavi kot varuhinja stare vere. V mitološki 
zakladnici in duhovnem izročilu našega prostora že 
veliko let vedno znova najde navdihe za ustvarjanje in 
notranji klic, da svojo pot ozaveščanja nadaljuje v sklo-
pu svojega poslanstva povezovanja s predniki. Je usta-
novna članica društva Slovenski staroverci in je ogro-
mno časa in energije vložila v promocijo njihovega 
delovanja. Z Društvom Veles, ki ga je ustanovila pred 
leti, skuša vse pridobljeno znanje uporabljati v praksi. 
Urankarjeva pravi: »Nobeno znanje ni resnično znanje, 
če je le teoretično, marveč moramo vse spoznano začuti-
ti, ponotranjiti in živeti vsak dan. Vera prednikov, stari 
simboli in moralni vidiki staroverja so tako del mojega 
vsakodnevnega življenja na vsakem koraku, pa naj bo 
to umetniško ustvarjanje, duhovnost, delo na vrtu ali 
izobraževalni projekti v sklopu društva. Že mnogo let v 
okviru osrednjeslovenske župe Veles vodim staroverska 
obredja na letne mejnike, ki še posebej povezujejo lju-
di, ki jim tovrstno izročilo nekaj pomeni. Delujem tudi 
v glasbeni zasedbi Jage Babe, ki je sestavljena iz šestih 
'jagih bab' in enega 'jagega deca'. Jage babe soustvarja-
jo obredja s tradicionalno obredno pesmijo slovenskega 
prostora, čeravno pri petju marsikdaj poletijo tudi čez 
meje v druge slovanske države. Jage babe niso le projekt 
petja, marveč krog žensk, ki se tesno povezujejo med 
sabo in krepijo staroverski duh tako, kakor ga najbolje 
zna ženska duša.« 
Že desetletje neutrudno skrbi, da prehajajo modrosti 
prednikov med ljudi, da se dviguje zavest, da se najde 
vse potrebno na poti samospoznavanja tukaj in zdaj ter 
samozavedanja vsemogočnega bogastva slovenskega 
prostora v njegovi lepoti in zdravilnosti. Sicer je Ire-
na po poklicu oblikovalka, vrsto let pa je se ukvarjala 
tudi z glasbo, predvsem s komponiranjem za gledali-
ške predstave večjih in manjših gledališč ter produkcij. 
V Knjižnici Kozina so bile na ogled umetniške grafike 
ustvarjalke, ki že vrsto let krasijo njene mitološke kole-
darje. Izdaja jih vsako leto, poleg grafik pa vsebujejo še 
tekstovni del, ki nas je popeljal med zgodbe, do svetih 
krajev in v čarobnost obredij naših pradedov.
Patricija Dodič in Irena Urankar
Foto: Igo Race

AKTIVNO 
POLETJE  
V ZAVODU DOBRA POT
Pestro poletje v Pisanem svetu
Vse od začetka julija do konca avgusta so v sodelovanju s Parkom 
Škocjanske jame enkrat tedensko potekale ustvarjalno-gibalne delav-
nice za otroke. V osrčju Škocjana smo veliko ustvarjali (slikali, pletli, 
barvali, šivali …), hkrati pa so nas vsak teden čakali novi gibalni iz-
zivi – od premagovanja lažjih nalog pa vse do cirkuških spretnosti. 
Delavnice, ki so bile brezplačne, je obiskovalo veliko otrok od blizu 
in daleč, ki so se radi vračali. Naslednjič se bomo v Parku Škocjanske 
jame spet srečali med jesenskimi počitnicami, do takrat pa še na ne-
katerih prireditvah v okoliških krajih.
Aktivnosti za mladino
Med poletjem pa niso bili aktivni samo otroci, temveč tudi mlado-
stniki. Pet deklet iz vse Slovenije je z Zavodom Dobra pot odpotovalo 
v Avstrijo, kjer so se udeležile mednarodnega mladinskega tabora En-
glish in Action. V enem tednu smo se dotaknili tem, kot so socialna 
omrežja, stereotipi in predsodki, narava in prednosti življenja na po-
deželju, glasba in kreativnost, poglabljali pa smo tudi znanje angle-
škega jezika. V prihodnjih dneh pa bo v Italijo za en teden odpotovalo 
pet mladih na mladinsko izmenjavo V kreativnosti smo si vsi enaki, 
ki je organizirana v okviru evropskega programa za mlade Erasmus+. 
Izmenjavo smo uspešno prijavili skupaj z italijansko organizacijo 
SE.M.I. in drugimi mednarodnimi partnerji. Podali se bomo v mesto 
Faenza, ukvarjali pa se bomo s kulturno zavestjo, raznolikostjo kul-
tur, položajem migrantov, človekovimi pravicami, svobodo izražanja, 

kreativnim pisanjem, pripove-
dovanjem zgodb in učenjem 
pisanja bloga.
Pletenje košar in opletanje 
steklenih predmetov z beko
Veščini pletenja s šibami in 
opletanja z vitrami sta bili še 
nedavno tega poznani v mno-
gih krajih po Sloveniji. Vešči 
so ju bili prenekateri mojstri, 

a danes žal ni več tako, saj se izgubljata in toneta v pozabo – je le še 
peščica tistih, ki ju ohranjajo. V našem zavodu se zavedamo njene 
vrednosti, zato jo ponovno obujamo in jo predajamo vsem, ki se za to 
zanimajo. Pripravljamo tako delavnice za otroke kot mlade in odra-
sle. Dobrodošel je vsak, ki ima spretne prste, dobro voljo, vztrajnost 
ali pa zgolj veselje do tovrstnega dela. 
Na občinskem prazniku 2. septembra bomo predstavili veščino plete-
nja z bekinimi šibami in vitrami. Izdelovali bomo košarice iz bekinih 
šib in pripravljali bekine vitre, s katerimi bomo opletali manjše ste-
klene kozarce. Mimoidoči se bodo v veščini lahko preizkusili in svoj 
izdelek odnesli domov.
Brezplačno pravno svetovanje
Vse poletje je v prostorih Občine Hrpelje - Kozina potekalo brezplač-
no pravno svetovanje, s katerim bomo nadaljevali tudi v prihodnje. 
Vabljeni, da naše aktivnosti spremljate na spletni strani www.dobra-
-pot.si, na facebooku ali pa se naročite na prejemanje naših e-novic 
na info@dobra-pot.si.
Katyush Manakai, prostovoljka Zavoda Dobra pot
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na Polanšček. Sestopili so na hrpeljski strani, si ogledali še 
»jplenco« (apnenico) in še eno ledenico. Nadaljevali so ob 

vznožju Videža, proti zahodu, se na Videž tudi povzpeli in 
sestopili v Vrhpolje mimo doline Gavek ter tako sklenili svo-
jo krožno pot.
Kolesarji pa so prekolesarili dobrih 20 km dolgo progo, spe-
ljano ob naravnih znamenitostih. Iz Vrhpolj jih je pot vodila 
mimo Zelenega centra proti Kokoški, po kraški gmajni do 
bazoviških spomenikov, mimo športnega parka v Bazovici, 
mimo Fojbe in Črne jame, po robu Malega Krasa na Jeze-
ro in po stari železniški progi mimo Drage in Mihel nazaj v 
Vrhpolje.
Športne in druge aktivnosti so se v soboto nadaljevale preko 
celega dne. Pohodniki in kolesarji so se vrnili v Vrhpolje oko-
li 14. ure, ob 16.30 se je pričel turnir v malem nogometu za 
veterane 50+, ob 17. uri pa turnir v namiznem tenisu v Krva-

vem Potoku. Na nogometnem turnirju so slavili nogometaši 
iz Kamnika, 2. mesto je zasedla ekipa Primorja, tretje ekipa 
Vrhpolj in 4. ekipa iz Pirana. 
Pred pričetkom zabavnega programa je potekala še podelitev 
balinarjem in animacija za otroke. Za zabavo so poskrbela 
dekleta iz gimnastičnega društva Divača in plesna skupina 
Pume iz Ilirske Bistrice ter društvo Dobra volja iz Škofij s 
skeči, plesom in pesmijo. V večernih urah pa je Matej Felici-
jan s pevko na plesišče privabil domačine.
Na nedeljskem turnirju v malem nogometu v članski kon-
kurenci je šel pokal za 1. mesto v roke ekipi Jadran Hrpelje 
- Kozina, pri veteranih 35+ pa ekipi Železničarja. Skupno je 
na nogometnem turnirju sodelovalo 11 ekip.
Več fotografskih utrinkov in rezultate vseh tekmovanj si lah-
ko ogledate na spletni strani ŠRD Vrhpolje www.srdvrhpo-
lje.si. Vabljeni k ogledu!

Ob tej priložnosti bi se Vrhpoljci radi zahvalili vsem udele-
žencem in obiskovalcem za sodelovanje in obisk, tekmoval-
cem pa za dosežene uspehe. Prav tako gre zahvala prosto-
voljcem za nesebično pomoč pri organizaciji ter sponzorjem 
za podporo pri organizaciji, še posebej Pivnici in pivovarni 
Flora Krvavi Potok, Športni zvezi Občine Hrpelje - Kozina in 
Občini Hrpelje - Kozina.
Andrejka Cunjac
Foto: Andrejka Cunjac
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JUBILEJNA VRHPOLJADA

Letošnja Vrhpoljada je bila prav posebna, bila je že 10. po 
vrsti. Ob tej obletnici je ŠRD Vrhpolje izdalo zbornik, v kate-
rem je Nevenka Ražman strnila desetletno dogajanje v Vrh-
poljah in na Vrhpoljadi. Za to priložnost so Vrhpoljci tudi 
prenovili spletno stran društva, na kateri lahko obiskovalci 
Vrhpoljade sedaj spremljajo razpored dogodkov in dogaja-
nje v Vrhpoljah.
V sklopu Vrhpoljade so potekale tudi že tradicionalne ak-
tivne športne počitnice v naravi. Osrednji pester športni in 
kulturni program je potekal v soboto, 1. julija, zaključil pa se 
je s tradicionalnim turnirjem v malem nogometu in podeli-
tvijo pokalov v nedeljo, 2. julija.
Nekaj pred 9. uro se je začelo tekmovanje v balinanju, na ka-
terem so sodelovale ekipe Vrhpolje, Lokev, Hrpelje, Nasirec, 

Zarja, Potresi, Direndaj in Japaner Sn’ Bar.
Sveže in prijetno sobotno jutro je na Vrhpoljado privabilo 
več deset pohodnikov in prav toliko kolesarjev, ki so tako 
malo čez 9. uro zjutraj otvorili osrednji program Vrhpoljade. 
Letošnji pohod je bil tematski, saj so si pohodniki pod vod-
stvom Branka Bratoža - Ježka ogledali okoliške »ledenice«, 
pastirske hiške in »jeplence«. Pot jih je iz Vrhpolj odpeljala 
proti Skrajniku, kjer so še danes ohranjeni ostanki stare le-
denice. Kolovozu so sledili do kalov na Gričih, od koder so 
se napotili do dveh naslednjih ledenic. Po cesti, z obeh strani 
obzidani z zidovi, so prispeli do prve pastirske hišice, vzida-
ne v škarpo. Sledil je daljši vzpon proti slemenski cesti, kjer 
so si ogledali še eno pastirsko hišico. Po slemenski cesti so 
nadaljevali proti jugu in se po označeni lovski stezi povzpeli 
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Preško opasilo in Glasnost (ne)znanih
Procesija se je vila čez vas. Od kapelce 
do cerkve, kjer je procesija opasala cer-
kev. Tako je opasilo v Prešnici zgledalo 
v prejšnjem tisočletju.
Dandanes je pa malo drugače. Brez 
procesije in opasovanja, a še vedno slo-
vesno in svečano. Zadnji konec tedna je 
v Prešnici že vrsto let rezerviran za slav-
je, za polne mize ter za druženje s pri-
jatelji in družino. Na god naše svetnice 
svete Jedrt je pač v Prešnici slovesno.
Slovesnosti so se začele že teden pred 
koncem meseca. V petek, 21. 7., je bil 
večer rezerviran za balinanje. Najbližje 
balinčku je bila ekipa iz Prešnice in tako 
je pokal ostal doma. V soboto, 22. 7., so 
se vsi zbrani nogometaši pomerili na 
turnirju v malem nogometu. Športni-
ki smo dali vse od sebe, a najbolje se je 
odrezala ekipa Koco, ki je v finalu z 2 : 1 
premagala ekipo Prešnice, ki je zasedla 
drugo mesto. Tretji so bili Brkinci. Hva-

la vsem ekipam za sodelovanje in prije-
tno druženje ob športnem popoldnevu.
Sledila je športna nedelja. Zgodaj po-
poldne se je na Valci zaslišal ropot dir-
kalnika – kosilnice BCS, ki je tokrat 
krojila usodo tekmovalcem. Vonj pe-
troleja in glasen zvok kosilnice je kma-
lu privabil na prizorišče veliko število 
navijačev in tekmovalcev. Ob 18:00 je 
šlo zares. Začela se je sedaj že prilju-
bljena spretnostna vožnja s kosilnicami 
BCS. Prva vožnja je bila razburljiva kot 
že dolgo ne. Tekmovalce na vrhu so lo-
čile sekunde. Videli smo prevračanja, 
zaletavanja v češpe, hitra pospeševanja 
in spektakularne prihode skozi cilj. Še 
posebej dobro so se odrezali tudi tek-
movalci iz Zagorja ob Savi ter edina 
tekmovalka v ženski kategoriji, Cvetka.
Sledila sta zasluženi počitek za tek-
movalce in napeto čakanje na drugo 
vožnjo. Druga vožnja je bila še bolj 
zapletena kot prva. Vratca, skozi kate-
ra so tekmovalci drveli, so bila še ožja. 
Tako ozka, da je šla klinja komaj skozi. 
Začel je najpočasnejši v prvi vožnji in 
tako naprej do vrha. Boj za stopničke 
in večno slavo je bil srdit, a najbolje in 
najhitreje je uspelo obe vožnji prevozi-
ti Damjanu Pečarju. Za sekundo je bil 
hitrejši od Rafaela Sinkoviča in za dve 
sekundi od Alfreda Pečarja, ki je bil po 
prvi vožnji četrti.
Nedaleč stran so usodo na stavnicah 
krojili kozji bobki, saj je skoraj na pri-
zorišču stalo polje za »kozjo ruleto«. 
Najbolje je, kam se bo koza »usrala«, 
predvideval Branko Pečar in si tako pri-
služil izlet za dve osebi v Benetke. 
Zatišje čez teden je prekinilo sobo-
tno rajanje. Že kmalu popoldne so bili 
zvočniki postavljeni in prvi bendi so že 
imeli tonske vaje. Zvečer nas je s svo-
jim nastopom najprej počastil Marko 
Brecelj, ki je na tak način napravil ne-
kakšno uverturo svojemu celovečercu 
»PLJUNI ISTINI U OČI – Buldožer«, 
ki ga je imel nato v ponedeljek v kultur-
nem domu v Hrpeljah.
Naslednji so na oder stopili INFAMO-
US LOVE, ki so nas ogreli z grunge in 
rock napevi. Za njimi se je začelo pra-
vo divjanje. Začeli so »prasci iz Brd« 
– PIGS PARLAMENT so naše boke 
dodobra razgibali s punk, metal, ska in 
rock skladbami. Oboževalci v prvi vrsti 
so lahko poskusili tudi domače briško 

vino. Omenjena skupina je nato v po-
nedeljek igrala kot predskupina zasedbi 
THE OFFSPRING na festivalu Punk 
Rock Holiday v Tolminu na sotočju. 
Po dobri uri nastopa so na sceno prišle 
zvezde: imitatorji skupine Guns n'roses 
– RECKLESS ROSES. Fantje in pun-
ce so nas prišli zabavat iz Budimpešte. 
Svoje delo so odpravili odlično, saj smo 
se skoraj vsi vrnili par desetletij nazaj 
in si predstavljali, da uživamo z Axlom, 
Slashem in drugimi člani legendar-
ne zasedbe »pištol in vrtnic«. Prekra-
sno vzdušje in enkraten koncert pa so 
kronali naši stari znanci: COWBOYS 
FROM HELL so večer zaključili v svo-
jem stilu – trdo, divje in metalsko.
Letošnjo nedeljo je vse zbrane ob 20h 
razveselila preška dramska skupina, ki 
je uprizorila veseloigro »Na šturki nej 
suše«. Vse zbrane so nasmejali z zna-
čilnim humorjem. Prigode in prikuhe 
so se dogajale v gostilni pod Skukuc'm. 
Tudi tokrat je bilo za ples poskrbljeno. 
Globoko v noč smo se vrteli z ansam-
blom ZVITA FELTNA. Nedeljski večer 
smo popestrili z ugibanjem višine pr-
šuta. Točno višino pršuta je uganil Da-
mjan Pečar, ki je domov odnesel pršut 
..., no ja, tisto, kar je od pršuta ostalo, za 
v ječmen bo. 
Ker smo letošnje opasilo začeli s špor-
tom, se spodobi, da ga v enakem stilu 
tudi zaključimo. V ponedeljek so se 
kolesarji odpravili čez Podgorje v so-
sednje Jelovice in Vodice ter se zvečer 
okrepčali z domačim pasuljem. 
Ob tej priložnosti bi se radi zahvali-
li vsem, ki so kakorkoli pripomogli k 
temu, da smo tudi letos izpeljali ta do-
godek, še posebej pa naslednjim: KS 
Prešnica, Občina Hrpelje - Kozina, Pre-
tex d.o.o., Boving d.o.o., Ključavničar-
stvo in kovinoplastika Aleš Pečar s.p., 
Tiskarna Artex, Š'EN Bar, Petra Resino-
vič s.p., Hostel Ociski raj, PGD Materija 
in RKS Koper ter Turistična agencija 
Kompas. Nenazadnje pa hvala vsem, 
ki ste si skoraj celoten vikend zatiska-
li ušesa v prerahlem spancu, in vsem, 
ki niste delali problemov tam, kjer to 
ni potrebno. Posebna zahvala gre tudi 
vsem glasbenim skupinam in vsem čla-
nom KŠTD Prešnica, ki smo dneve in 
noči preživeli na prizorišču.
Uroš in Iris Pečar

Foto: Iris Pečar

Foto: Martin Žerjal

Foto: Uroš Škerjanec

Opasilo v 
Markovščini 
se je odvrtelo na starem plesišču ob 
zvokih Maestrala. Lepo vzdušje je 
dopolnjevala ponudba gostinstva 
Franca Poropata in ljudje so se zadr-
žali še pozno v noč. Poletna opasila 
so posebna zabava tako za mlade kot 
mlade po srcu in tudi za najmlajše. 
V letošnjem vročem poletju pa še 
posebej!
Ester Mihalič

Duo  
Bakalina …
nas je na koncertu v Tinjelovi pečini 
presenetil s svojim nastopom. Nepo-
srednost v besedilih Janija Kutina ob 
zvokih klavirske harmonike Renate 
Lapanje se nas je dotaknila. Preprost 
jezik in hkrati tako globoko resničen. 
Na trenutke smo se sicer lovili s tolm-
inščino, v kateri sta pela, saj prihajata 
iz tolminskega konca, vendar smo na 
koncu razumeli vse. Ura koncerta je 
za hladno pečino, kljub vročini zunaj, 
kar dovolj, čeprav bi ta ubrani duet 
lahko kar poslušali in poslušali. 
Zahvaljujemo se PGD Materija za po-
moč pri izvedbi!
Ester Mihalič, občinska uprava

POVSOD JE 
LEPO, A V 
RODIKU JE 
NAJLEPŠE …
se je glasil letošnji slogan v Rodiku. 
Izziv, ki smo si ga letos zadali z organizacijo opasila, se je izkazal kot velik pro-
jekt. Sami sebi in vsem obiskovalcem, ki zvesto prihajate na vse dogodke v Ro-
dik, smo želeli dokazati, kaj pomenita timski duh in želja po zabavi, druženju in 
medsebojnem spoštovanju.
Pozitivna energija, ki se je stopnjevala v dneh pred opasilom ob pripravi odra in 
prizorišča, nabavi, koordinaciji dela, komunikaciji z vsemi nastopajočimi …, je 
v petek dosegla vrhunec. Gostili smo skupino Koktels in ansambel Biseri. Kom-
binacija nastopajočih se je izkazala kot odlična že ob prvih zaigranih taktih. 
Energija, ki je napolnjevala ozračje ta večer, je bila izjemna. Uigrana ekipa orga-
nizatorjev, sodelovanje nastopajočih in seveda dobra volja vseh obiskovalcev so 
potrdili vložen trud. Do zore, kdor zmore, in še naprej.
V soboto se je pred vaškim domom dogajalo že od jutra. Ob 10h smo pričeli z 
otroškimi delavnicami, kjer so otroci izdelovali morske motive. Udeležba sicer 
ni bila tako številčna kot ponavadi, kajti tudi otroci so si v petek zvečer privo-
ščili žar dogodka in je bila ura delavnice zanje veliko prezgodnja. Popoldanski 
turnir v briškoli je dodal pečat tekmovalnosti med udeleženci. Vzporedno s tem 
pa so potekale priprave na še en nepozaben večer. Ob 20h se nam je predstavila 
gledališka skupina iz Dekanov s predstavo »Družinske štorje od Zmagota in 
Vitorje«. Dvorano doma so napolnili do zadnjega kotička. Po končani predstavi 
so se na odru že ogrevali fantje in dekle skupine Tequila in tako zadržali večino 
obiskovalcev, ki so nasmejanih obrazov zapuščali dvorano.
Sledila je zvezda večera Špela Grošelj in takoj za njo še en gost iz sosednje Hr-
vaške – Davor Borno. Nastopajoči vsem prisotnim tega večera niso dovolili po-
čitka. Na odru so se vrstili drug za drugim in razvneli krasno publiko, ki so jo 
imeli pred seboj. Kot se spodobi, se je opasilo zaključilo v nedeljo po sveti maši 
z zakusko in plesom »v prvega«.
Vsi organizatorji takšnih in drugačnih prireditev vemo, da brez uigrane ekipe 
tako številčno obiskane zabave ne moreš izpeljati. V Rodiku temu ni tako – ta-
kšne dogodke soustvarjamo z veseljem in entuziazmom. Želimo si jih čim več, 
kajti to so drobtinice v življenju, ki jih velja izkoristiti. Bogatijo tiste, ki prispe-
vajo svoj trud, in tiste, ki se zabavajo.
Radi bi se zahvalili vsem sponzorjem, ki nam stojijo ob strani in nas podpirajo 
denarno, materialno ali tudi moralno. Hvala vsem in vsakemu posebej.
Z mislimi in dejanji smo že v pripravah na Kostanjev praznik, zato bi radi iz-
koristili priložnost in vas povabili, da se spet srečamo na dogodku pozitivne 
energije.
Za TD in KS Rodik, Valerija Pučko
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Zadnja sedemdeseta drugega in prva najstna 
tretjega (tisočletja)
Ob posnetju filma »Pljuni istini u oči« dobrih štirideset let 
po izidu prvega LP Buldožer se mi je predočilo vprašanje o 
rodovitnosti časa oziroma vpraševanje o časih rodovitnosti 
umetniškega ustvarjanja. So bila sedemdeseta, leta mojega 
osebnega cveta, bolj rodovitna od drugega desetletja tretje-
ga tisočletja, v katerem je posnet film in v katerem Kulturni 
dom Občine Hrpelje - Kozina gosti njegovo premiero v so-
delovanju s konzorcijem »Prvi na vasi«?
V času samoupravnega socializma in SFRJ smo marsikateri 
mladi soustvarjalci pijančevali, kadili hašiš ter marihuano 
in tudi jedli LSD. Danes v obdobju zmagovitega neoliberal-
nega kapitalnega v vazalni državici Slovenija se mladi dro-
girajo drugače, raznovrstno in, kolikor vem, še bolj. Zakaj 
začenjam primerjanje časov, ki sta si štiri desetletja daleč s 
psihoaktivnimi substancami? Zato, ker sem neznanstveno 
prepričan, da jih ljudje v teh krajih na splošno danes bolj 
uživamo, kot smo jih takrat. Ker na pamet trdim, da živimo 
v času zasvojenosti s trošenjem in sle po dobičku. Danes 
zaposleni s svojo plačo hitreje pride do novega avtomobila, 
takrat so nas vzgajali, naj drugače gledamo na soljudi. 
Odločil sem se, da ne bom skušal utemeljevano primerjati, 
ampak želim le orisati svoj občutek, ki meji na prepriča-
nost. Oboje je zraslo iz osnov osebnih izkušenj in skro-
mnega razgleda tega, kar sem v ne zelo kratkih šestinšest-
desetih letih izvedel. Seveda me je indoktriniralo šolanje v 
času rdečega enoumja, ko so izobraževalne ustanove tudi 
vzgajale, v svetovnospletnem danes pa je vzgoja baje pre-
puščena predvsem cerkvi in družini. 
Leta 1974 sem bil s pesmijo »Duša in jaz«, ki jo je orkestri-
ral partizan Bojan Adamič 12 tednov na vrhu vsesloven-
ske radijske lestvice priljubljenosti. Pred kratkim je mojo 
novejšo belsko duhovno pesem »Nebitnica« neodgovorni 
glasbeni urednik radija Koper Armando Šturman izbral za 
pesem tedna v ponedeljek, a že v sredo jo je iz programa 
izločil odgovorni urednik Andrej Šavko z razlogom, da 
preveč vznemirja javnost. Obe pesmi sta bili in bosta ostali 
osebno izpovedni. Prvi ljubezensko razočaranjski, a obe-
nem tudi samoposmehovalni, je bilo v razvpitih časih cen-
zure omogočeno prihajati do mladih poslušalcev, drugi, iz 
sveta živih odhodnic, pa so v času svobode in demokracije 
takoj onemogočili dosegati starejše osebe. 
Včeraj sta mi dva mlada kritična in ustvarjalna človeka, ki 
počitnikujeta v mansardnem stanovanju na Markovcu, po-
ročala o bombastični porciji zvočnega kiča, ki je iz kotla 
koprske Rumene sobote ponoči onesnaževal njune bobni-
če na vrhu Markovca, preden so izbruhnile vizualne orgije 
pranja denarja v bogastvu barv. Pomilostil sem se udeležbe 
na tem začetku vrhunca turistične sezone in tisti večer ni-
sem semtertjajil med bronastimi glavami Pinka Tomažiča, 
Karla Masla in Janka Premrla Vojka. Napisal sem »med 
glavami«, saj se pred njimi ni dalo petkorakati in prižgati 
plamenčka. Vso površino pred glavami je namreč zasedala 
postrežnica piščančjih hrenovk, ki jih ne bom zapisal s pol-

nim imenom, saj Perutnina Ptuj ni sponzor tega kulturne-
ga dogodka. V soboto zvečer sem na tradicionalni rok fešti 
v Prešnici poslušal skoraj ves nastop mladih fantov, ki so 
imeli tudi svoje pesmi, a najboljši so bili v skladbi svetov-
nih zvezdnikov »Nirvana«. Na tem celovečernem koncertu 
je nastopal tudi budimpeštanski bend, ki izvaja zgolj sklad-
be ameriških pop rock zvezdnikov iz osemdesetih »Guns 
N' Roses«. 
Kar naglo in z nedopustnimi vrzelmi v dokaznem postop-
ku odgovarjam sebi in vam na vprašanje v prvem odstav-
ku. Rodovitna sedemdeseta so bila vrhunec zrelosti sis-
tema odnosov, v katerem smo živeli in ga je huda muca 
grabežljivosti in sebičnosti popapala ob razpadno pokra-
dni tranziciji. Sedanji čas, v katerem je posnet LP film o 
plošči, ki je zgodovinska na celem območju bivše dejansko 
samostojne države, pa je valilnica jalovosti in tekoča traku-
lja posnemanja, ki gre dobro v denar. Ne trdim, da danes 
ni ustvarjalnih oseb in skupinskih pobud na področju kul-
ture oziroma umetnosti. Hočem samo reči, da industrija 
okusa in vsemogočno tržišče ustvarjalne osebe in skupin-
ske pobude izrinja na rob neobstoja. Pred dvema urama 
(zdaj je ponedeljek, 31. julija 2017, ob 17h) sem bil na 
popolnoma mehkoterorističnem obisku pri direktorici se-
žanske kulturne marmornosti Srečko Kosovel, pri na novo 
za obdobje petih let potrjeni direktorici Nini Ukmar. Od 
nje sem slišal: »Pozanimala sem se v Tolminu glede tvoje 
ponudbe 'Premierni paket' in sem povprašala tudi, koliko 
je bilo občinstva. Mi si ne moremo privoščiti plačati tak 
program, ki pritegne premalo občinstva!« Svobodno sem 
jo interpretiral, a prepričan sem, da ne napačno. Ta njena 
izjava odraža politiko večine javnih zavodov na področju 

kulture v Sloveniji. Te ustanove v kulturnem somraku niso 
svetilniki, ampak zgolj gorilniki javnega denarja, ki služijo 
videzu, da smo kulturen narod v državi, na katero je treba 
biti ponosen. 
Marko Brecelj

SOPOTNIKI V  
POLETNIH MESECIH 
#Hrpelje - Kozina
Naselja ..., ki povečini ležijo na obrobju, oddaljena in od-
maknjena. V zadnjih desetletjih so se močno spremenila. 
Kjer so bile trgovine, so danes prazni prostori, stare šole 
so prepuščene krutemu toku časa, domačije propadajo in 
se spreminjajo v kamnite groblje. Mladi so se odselili v 
mesta v želji po boljšem življenju. Večinoma v njih, ve-
likokrat osamljeni in izolirani od družbenega življenja, 
živijo starejši.

Z njimi smo v vsakodnevnem utripu življenja Sopotniki, 
ki jim omogočamo prevoze. Mnogokrat jim izpolnimo 
želje. Gospa Sonja* je redna uporabnica Sopotnikov. Sto-
ritev brezplačnih prevozov koristi za vse namene: zdrav-
niške preglede, obiske, kreativne delavnice in ... kulturne 
prireditve. Z veseljem se udeleži dogodkov, ki jih organi-
ziramo. Je ena tistih gospa, za katero bi človek rekel, da 
živi polno življenje, navkljub izzivom, ki jih prinese s se-
boj starost. 

Konec junija je na vrata Sopotnikov potrkala možnost, da 
odpeljemo tri naše uporabnike na koncert Sanktpeterbur-
ške filharmonije v Cankarjev dom, v Ljubljano, v okviru 
Festivala Ljubljana. Festival Ljubljana in Zveza društev 
upokojencev Slovenije sta omogočila nakup vstopnic na-
šim uporabnikom z ugodnim popustom. Gospa Sonja je 
bila nad povabilom na to kulturno prireditev več kot nav-
dušena. Odločila se je, da na koncert povabi prijateljico 
in ji vstopnico podari za njen rojstni dan. Kako odlično, 
kako dobro, smo pomislili Sopotniki.
Prišel je dan. Naša prostovoljka Nataša*, ki je izredno raz-
gledana na glasbenem področju, je peljala gospe na kon-
cert. Pričakovali smo vnet prenos znanja in izkušenj med 
različnimi generacijami. Gospa Sonja in njena prijateljica 
sta se odločili, da gresta tisti večer uživat, da bosta imeli 
čas zase, da si uresničita željo in da jo bosta užili povsem 
samostojno. To se je uresničilo. Prihodnji dan nas je go-
spa Sonja poklicala in povedala, kako je bilo lepo in da 
sta s prijateljico uživali. Kako dobro je bilo, da sta imeli s 
prijateljico čas, da sta se družili – in to v tako kulturnem 
vzdušju. Pohvalili sta našo prostovoljko, koliko ve, kaj vse 
jima je povedala. Vse tri so se imele nadvse lepo. 
Majhen dogodek, ki je za trenutek olepšal življenje dveh 
gospa in naše prostovoljke. Zato smo tu Sopotniki. Va-
bljeni, novi prostovoljci, da skupaj pomagamo starostni-
kom pri prevozih, da si zagotovijo najnujnejše in da sebi 
in drugim polepšamo trenutek. Pokličite na 031 831 030 
ali pišite na info@sopotniki.org.

Ob prazniku Občine Hrpelje - Kozina vas vse vabimo, da 
nas obiščete na stojnici, v soboto, 2. septembra, od 14. do 
19. ure.
*Imena naših uporabnikov in prostovoljcev varujemo v 
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Anu Kahuna, koordinatorka programa, Zavod Sopotniki

Pot do dogovora 
            je Dodogovor

Spletna stran 

www.dodogovor.org 

nastaja v 

naši občini. DobroDodošli!

Vabimo tudi v Kulturni dom Hrpelje na 

premiero za zamudnike  
LP filma Buldožer 
»Pljuni istini u oči«

v četrtek, 21. septembra 2017, ob 20h.     
Izstopnina: 3 €

SUŠA 2017
Vse oškodovance po suši v letošnjem letu obveščamo, da 
je steklo zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo, 
zaradi posledic suše 2017, na najbolj prizadetih kulturah 
(koruza, oljne buče, pozni krompir, travinje in drugo). Rok 
za prijavo je kratek!!! – do 1.9., zato čimprej oddajte vloge 
na občino (obrazec 2 za sušo). Vloga je objavljena na sple-
tni strani občine ali jo dobite v sprejemni pisarni občine.
info: sprejemna pisarna OHK 05 6800 150
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S PREUREDITVIJO ŽUPNIJ DO VEČ ŽIVLJENJSKE MOČI
S preureditvijo župnij smo v letošnjem poletju priča spre-
membam v naših krajih. Koprski škof msgr. Jurij Bizjak je 
po skoraj tridesetih letih premisleka, kaj narediti z župnija-
mi, ki so jih demografske spremembe najbolj prizadele, iz-
dal dekret, s katerim se med drugim župnije Klanec, Brezo-
vica, Rodik in Slivje pridružujejo župniji Hrpelje - Kozina. 
Enako velja tudi za Golac, ki se pridružuje župniji Hrušica. 
Formalno bo preureditev stopila v veljavo s 1. 1. 2018, prak-
tično pa so spremembo občutili s 1. 8. 2017 z nastopom 
novega župnijskega upravitelja Nika Čuka in upokojitvijo 
Vida Premrla, ki ostaja v Slivju, da bo deloval na celotnem 

območju kot duhovni pomočnik. Župnijo Hrušica pa vodi 
Andrej Vončina.
Kot v intervjuju za tednik Družina (Družina št. 31, str. 9) 
pojasnjuje msgr. Bizjak, ne gre za radikalne spremembe, v 
resnici bo uradno na papirju, kar je že nekaj časa obstoječe 
stanje. Resen kriterij pri preurejanju je bil vsaj en majhen 
razred otrok na leto in okrog 500 prebivalcev. Dodaja še, da 
bodo preureditev posebno skrbno pripravili z vidika upra-
vljanja s premoženjem. Škof Bizjak pojasnjuje, da je preure-
ditev danes med drugim možna zaradi večje gibljivosti du-
hovnikov in vernikov.  Ta razlog bi veljal tudi za te kraje, saj 

ROMARSKI IZLET V SPODNJO SAVINJSKO DOLINO 
NA GORO OLJKO
Letošnji jubilejni romarski izlet, ki ga že 50. leto zapored 
organizira cerkveni pevski zbor Rodik, je odkrival lepote 
Spodnje Savinjske doline in romarje popeljal na goro Oljko. 
Prva postaja je bila Polzela z obiskom cerkve sv. Marjete iz 
13. stoletja, ki so jo zaradi potreb leta 1988 razširili in spo-
jili s prvotno cerkvijo. Gre za lep primer spoja stare in nove 
cerkve, ki je opremljen s Kregarjevim oltarjem in vitražnim 
oknom sodobne slovenske slikarke Veselke Šorli Puc. Sledil 
je avtobusni vzpon na Goro Oljko (733 m),  kjer je župnik 
Iztok Mozetič daroval sv. mašo v cerkvi sv. Križa. Cerkev je 
bila zgrajena v 18. stoletju na mestu, kjer je najprej več 100 
let stal samo križ. Pročelje zaznamujeta dva zvonika, visoka 
38 metrov, ki sta vidna daleč naokoli. Posebnost cerkve je 
edinstven glavni oltar v Sloveniji, ker ima tabernakelj z mizo, 
okoli katere sedijo z Jezusom apostoli pri zadnji večerji. Na 
vrhu je velik križ, pod njim kip Žalostne Matere Božje, ob 
njej pa še kipa sv. Neže in Jošta. Po maši je bilo nekaj prilo-
žnosti za okrepčilo v Planinskem domu pri cerkvi. Po kosilu 
v znanem gostišču Štorman v Šempetru je sledil ogled Žalca 
s poudarkom na spoznavanju slovenske hmeljarske tradi-
cije in obiskom Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva, ki 
je predstavil bogato 150 letno tradicijo pridelovanja hmelja 
(lat. Humulus lupulus). Ljubitelji piva so prišli na svoj račun 

pri atraktivni Fontani Zeleno zlato na mestnem trgu, kjer je 
mogoče spoznati šest vrst piva iz slovenskega hmelja v raz-
ličnih barvah, od smaragdno rumene in jantarne do temno 
rjave, skoraj črne, ter okusih, od zelo grenkega, do karamel-
no-čokoladno sladkega. Sicer pa so izkoristili priložnost za 
ogled mestnega središča in župnijske cerkve sv. Nikolaja. 
Romanje so sklenili v baziliki Marijinega obiskanja v Pe-
trovčah, ki so jo zgradili celjski grofje v 14. stoletju v čast 
»Naši ljubi Gospe« in je z mnogimi poslikavami živi kateki-
zem za ljudstvo. Na stropu glavne ladje je upodobljena mo-
litev Zdrava Marija. Marijin milostni kip na glavnem oltarju 
predstavlja v skoraj naravni velikosti smehljajočo se, krona-
no Marijo z detetom Jezusom v levici in žezlom v desnici. 
Kip je izredno lep, topel in mil. Stara petrovška romarska 
pesem o njem poje: “Vsa je gnadleva, glih ko bi živa bla, nje-
na podoba na smeh se derži”. Umetnik je hotel s tem kipom 
izraziti dobroto in ljubezen božje Matere. Svetišče upravlja-
jo dominikanci, v pastoralno delo so vključene tudi sestre 
dominikanke, po cerkvi pa jih je gostoljubno vodil in jim 
ponosno spregovoril župnijski laični sodelavec.
V večernih urah se je sklenilo razpoloženo romarsko vzduš-
je, tudi z mislijo na snidenje prihodnje leto in odkrivanje no-
vih poti iz neizčrpne zakladnice lepot naše domovine.

SLOVO ŽUPNIKA IZTOKA MOZETIČA

Župnik Iztok Mozetič je letos poleti 
sklenil svojo službo v župnijah Hrpelje 
- Kozina, Klanec in Rodik ter se od ver-
nikov hvaležno poslovil pri nedeljskih 
mašah na zadnjo julijsko nedeljo. Ob 
sklepu se je vsem zahvalil za molitve 
in za vse dobro, ki mu je bilo izkazano 
v trinajstih letih službe, ter se v njemu 
lastni ponižnosti opravičil tistim, ki jih 
je nehote prizadel. Svojo pot nadaljuje 
v župniji Dekani.  Tudi župljani so mu 
izrazili hvaležnost za vse duhovne sa-
dove njegovega neutrudnega in vztraj-
nega oznanjevanja in prizadevanja za 
življenje iz vere. Posebej pa je treba 
izpostaviti tudi skrb za ohranjanje sa-
kralne dediščine in materialne prido-

bitve, kot so obnova zvonika v Rodi-
ku, nakup in postopno vzpostavljanje 
župnijskih prostorov na Reški cesti v 
Hrpeljah, skrb za Dom duhovnosti v 
Klancu, prizadevanja za dostojno ure-
ditev sv. Tomaža nad Vrhpoljami ter 
vse druge manjše pridobitve: cerkvena 
vrata, klopi, okna… Vsa ta dela je po-
trpežljivo in vztrajno vodil, za kar mu 
župljani izrekamo hvaležnost. Na novi 
poti naj ga spremlja obilo blagoslova in 
Marijinega varstva.
PRIHOD NOVEGA DUHOVNIKA 
NIKA ČUKA
Duhovnik Niko Čuk je na prvo avgu-
stovsko nedeljo nastopil službo župnij-
skega upravitelja v petih župnijah: Bre-
zovica, Hrpelje - Kozina, Klanec, Rodik 
in Slivje. Sprejem so mu najprej pripra-
vili pri nedeljskih mašah v Hrpeljah, 
Klancu in Rodiku, čez 14 dni pa tudi 
v Brezovici in Slivju, ko sta se z duhov-
nikom Vidom Premrlom pri darovanju 
nedeljske maše zamenjala. Povsod mu 
je bila izražena dobrodošlica, da bi se 
dobro počutil in bil blizu ljudem v nji-
hovih duhovnih potrebah ter da bi ga 
pri tem spremljal božji blagoslov v Sve-
tem duhu in Marijino varstvo.
V predstavitvenem pismu je med dru-
gim zapisal: »Moja iskrena želja je, da 
bi za lepimi fasadami domov in trdnih 

gospodarstev živeli tudi srečni in zado-
voljni ljudje … Srečen bom, če vam bom 
pri tem mogel s svojim delom in biva-
njem med vami kako pomagati.« »Ob 
nastopu moje službe pri vas iskreno pro-
sim Boga, naj mi da modro in razumno 
srce, da bi mogel izpolniti zaupano mi 
poslanstvo ter moči in poguma, da bom 
izpolnjeval Božjo voljo,« je dodal pro-
šnjo k Bogu in sklenil: »Ob tem že sedaj 
kličem na Vas in vaše družine Božji Bla-
goslov. Tudi vse, ki drugače razmišljate 
o svetu in življenju, vse, ki pripadate 
morda drugi veroizpovedi, iskreno poz-
dravljam v želji, da bi drug drugega bo-
gatili s svojimi spoznanji, drug drugega 
spoštovali in drug drugemu pomagali. 
Zato tudi vse drugače misleče, drugače 
verujoče iskreno pozdravljam in vsem 
želim vse dobro.«
Niko Čuk je bil v duhovnika posvečen 
leta 2009, doslej je služboval kot žu-
pnijski kaplan tri leta v Bovcu in nato 
pet let v Ilirski Bistrici. Rojen je bil kot 
najstarejši od petih otrok v družini Čuk 
v vasi Dilce, ki spada v župnijo Hreno-
vice pri Postojni. Njegov velik talent je 
tudi glasba, saj izhaja iz glasbene dru-
žine in je bilo njegovo petje že mogoče 
slišati pri bogoslužjih.
Jana Barba

imajo občani vse glavne servise že v Hrpeljah oziroma na 
Kozini: šolo, zdravnika, oskrbo in so s cestnimi povezavami 
dobro dostopni. Po novem pa bodo tudi župnika poiskali v 
župnišču v Hrpeljah oziroma v Rodiku. Kot drugo dejstvo 
škof izpostavlja, da je bila koprska škofija zelo razdroblje-
na, bodoče pridružene župnije ležijo na podeželju in so bile 
ustanovljene v času, ko je bilo gosteje poseljeno, v preteklih 
desetletjih pa se je v veliki meri izpraznilo in opešalo, okre-
pila in na novo pa so nastala nova gospodarska in kulturna 
središča, kar bi veljalo tudi v temu primeru. 
Generalni vikar škofije Koper Slavko Rebec pa v Primor-
skih novicah ocenjuje (Primorske novice št. 181, str. 2), da 
bodo župljani spremembe komaj opazili, saj župniki že 
sedaj upravljajo po več župnij hkrati, in dodaja, da seda-
nje stanje ostaja, kolikor se da, tudi pri pogrebih in krstih. 
Cerkve, ki so doslej imele pravico krsta, imajo to pravico še 
naprej. Ljudje bodo v svojem okolju lahko prejemali zakra-
mente in se združevali pri nedeljski maši, pojasnjuje Rebec. 
Ob teh spremembah velja narediti kratek pogled v zgodovi-
no, nikakor pa ni mogoče v nekaj podatkih zaobseči bogate 
dediščine pridruženih župnij in vseh njihovih podružnic. 
Brezovica s cerkvijo sv. Štefana je med pridruženimi župni-
jami najstarejša, saj prva omemba v zgodovinskih virih nosi 

letnico 1299. Zadnji duhovnik je tam živel v sedemdesetih 
letih, od l. 1966 pa so za Brezovico skrbeli v soupravi s Sliv-
jem. Zadnjo novo mašo so imeli v Brezovici l. 1963, daroval 
jo je domačin Ludvik Kastelic.
Slivje s cerkvijo sv. Martina se je l. 1936 odcepilo od župnije 
Brezovica in postalo samostojna župnija. V župnišču bo še 
naprej živel duhovnik Vid Premrl.
Rodik s cerkvijo sv. Trojice se je l. 1786 odcepil od župnija 
Brezovica in postal samostojna župnija. Zadnjo novo mašo 
so imeli v Rodiku pred dobrimi 50 leti, daroval jo je Franc 
Prelc. Župnišče je aktivno in nudi dom župniku.
Klanec s cerkvijo sv. Petra je bilo ustanovljeno leta 1904 z 
odcepitvijo od Doline. Župnišče je bilo pred desetletjem 
preurejeno v Dom duhovnosti in sprejema različne skupine 
skozi vse leto.
Hrpelje - Kozina s cerkvijo sv. Antona je najmlajša župnija, 
ustanovljena je bila l. 1989. Pred nekaj leti so v župnišče 
preuredili nepremičnino na Reški cesti, tam že delujejo 
dvorana, učilnica in kapela, župnik sprejema ljudi, poteka 
pa tudi ureditev bivalnih prostorov.
Želimo si lahko le, da bi kristjanom te spremembe prinesle 
več življenjske moči za življenje iz vere.
Jana Barba

Jana Barba

Niko Čuk
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ZULJANOV ČEBELNJAK PONOSNO STOJI OB 
DRUŠTVENEM ČEBELNJAKU
Društvo slovenskih čebelarjev Trst, ki deluje od leta 2013 in 
katerega število članov se je od začetnih 11 povečalo na 44, 
si prizadeva za razvoj čebelarstva ter za ovrednotenje in na-
daljevanje slovenske čebelarske tradicije na Tržaškem – od 
miljskih hribov do Štivana. V letošnjem letu so ponosno raz-
vili svoj društveni prapor. Že četrto leto pa so (v nedeljo, 23. 
julija) pripravili svoj čebelarski praznik, ki pomeni druženje 
vseh članov s čebelarji s Krasa in iz Slovenske Istre. Letošnji 
praznik pa je bil še posebej slovesen, saj so v uporabo izročili 
prenovljeni Zuljanov čebelnjak.
Zuljanov čebelnjak so postavili ob društvenem čebelnjaku 
in svojih prostorih v nekdanjem begunskem taborišču oz. 
v sedanjem ekološkem in večnamenskem centru na Krasu 
v Padričah, kjer nameravajo urediti tudi čebelarski muzej, 
nam je zaupal njihov predsednik Danijel Novak. Trak je v 
navzočnosti mladih čebelarjev po stažu slavnostno prereza-
la tajnica društva Noel Piščanc. Seveda brez nazdravljanja s 
penino ni šlo.
»Ko smo zbirali material za muzej, smo ugotovili, da še obstaja 
Zuljanov čebelnjak v Ricmanjih, ki je bil v zelo slabem stanju. 
Obnovili smo ga in ga postavili v društveni čebelnjak v spo-
min na slovenskega zamejskega čebelarja Bernarda Zuljana, 
rojenega leta 1922 v Ricmanjih, umrlega leta 1986. Zuljan je 
veliko pripomogel k prepoznavanju in ohranjanju čebelarstva 
na tržaškem ozemlju. V svoji goreči pripadnosti čebelarstvu in 

čebelam je ustvaril tudi svoj panj, čigar sestavni del so bile tudi 
posebne letvice, ki jih je zob časa žal uničil. Čebelnjak nam je 
podarila njegova sestra Marija Zuljan, da bi ohranili spomin 
na pokojnega brata in kulturno dediščino,« poudarja Novak. 
Novak je še povedal, da so čebelnjak temeljito obnovili in 
ga postavili blizu društvenega čebelnjaka. Oživili ga bodo 
s čebelami, da ostane še živ spomin na nekdanje čebelarje 
ter za bodoče rodove. Gre za enega redkih čebelnjakov, ki je 
bil nekoč v uporabi – ima 15 panjev, dva sta Žnideršičeva, z 
možnostjo 'narejenca'. Ponosno stoji med društvenimi panji, 
katerih oskrbnik je Bogomir Škerlavaj.
Na čebelarskem prazniku so izvedli tudi srečelov, sredstva 
pa bodo porabili za društvene namene. Njihovi prostori so 
skoraj premajhni za tako številno članstvo, načrtujejo pa tudi 
čebelarski muzej, za kar že pridno zbirajo eksponate. Zato 
naprošajo vse, ki imajo predmete iz bogate in dolge čebelar-
ske tradicije slovenskih čebelarjev na Tržaškem, da jih ob-
vestijo. Društvo slovenskih čebelarjev Trst je edino društvo 
zunaj matične domovine, ki je vključeno v Čebelarsko zvezo 
Slovenije. Dan odprtih vrat organizirajo 3. septembra, ko 
bodo obiskovalci lahko poskusili letošnji med ter si ogledali 
sedež in čebelnjak. Konec leta pa bodo organizirali društve-
no ocenjevanje medu.
Olga Knez

DRUŠTVO KMETIC 
SEŽANSKE REGIJE
SE JE PREDSTAVILO NA LOVRENČE-
VEM SEJMU V PODČETRTKU

V nedeljo, 6. avgusta 2017, se je Občina Divača kot že več 
let tudi letos predstavila na Lovrenčevem sejmu v Podče-
trtku in k sodelovanju povabila Društvo kmetic sežanske 
regije, društvi proizvajalcev kraškega brinjevca in brkin-
skega slivovca, Plesno društvo Srebrna in Aktiv kmečkih 
žena iz Senožeč.
Med stojnicami, na katerih je bilo veliko razstavljavcev, 
smo kmetice prikazale, kako se v pinji iz smetane izdeluje 
maslo, ki so ga obiskovalci lahko namazanega na doma-
čem kruhu tudi poskusili. Za sladokusce pa smo na ma-
slo namazale še domačo češpovo marmelado. Predsednik 
Društva proizvajalcev kraškega brinjevca in brkinskega 
slivovca pa jim je ponudil kraški brinjevec in brkinski sli-
vovec. 
Popoldne smo se udeležile sedmega državnega tekmova-
nja društev kmetic v kuhanju bučne juhe. Pod vodstvom 
Društva kmetic Ajda in Zveze kmetic Slovenije se je po-
merilo devet društev. Šesto leto, odkar Društvo kmetic 
sežanske regije sodeluje na tekmovanju, smo se tudi to-
krat odločile da skuhamo »mineštro iz cuket« (bučk) in s 
še 6 društvi dosegle tretje mesto. Strokovno komisijo v se-
stavi župana Občine Podčetrtek Petra Misje, predsednice 
Zveze kmetic Slovenije Irene Ule in domačega župnika 
Jožefa Rogača je najbolj prepričala bučna juha Društva 
žena Bizeljsko.
Namen tekmovanja pa ni le boj za prvo mesto, ampak 
predvsem druženje in zabava tako za tekmovalke kot za 
obiskovalce. Ob tej priložnosti pa se zahvaljujemo tudi 
Občini Divača, da nas je povabila k sodelovanju.
Milena Štolfa, predsednica Društva kmetic sežanske regije

'KALWNJA'
Zunaj je bil sneg, burja je brila okoli ušes in mraz je segel 
do kosti. Bilo je mrzlo zimsko popoldne, ko je naša srca 
ogrela novica o poroki. 
Pero se poroči! Pero in Tanja se poročita! Whcet bo pr' 
Ježakovih! Super!
Tako smo se prijatelji in znanci veselili in se kmalu tudi 
dogovorili, da našemu Perotu pripravimo prvovrstno 
presenečenje. Kot se spodobi, smo mu na portonu pred 
vhodom na 'kwrto' postavili pravi slavolok ljubezni. 
'Kalwnjo', da lepše od Meke do Trsta je ni.
To pa še ni vse. Na terasi hiše se je okoli 22. ure zaslišal 
prelep napev štirih mož iz Pivškega. Začeli so z mirno, 
lepo ljubezensko pesmijo Šan lejp tih večer in nadaljevali 
z Nej u tuojmi stili. Ženin in nevesta sta bila presrečna.
Nato je oživel latnik. Skupina Ana pupedan je stopila na 
improviziran oder pod latnikom in vsi znanci, prijatelji 
ter ostali vaščani smo zaplesali in zažurali 'na domačmi 
brjači' do zgodnjih jutranjih ur.
Tako smo vsi prijatelji na svojevrsten način zaželeli že-
ninu in nevesti dolg in srečen zakon, poln veselja, lepih 
trenutkov, razumevanja in – če se le da – tudi brezskrbnih 
trenutkov.
Peter in Tanja, uživajta v ljubezni!
Preščani

Predstavljamo vam  

DOMAČE IZDELKE IZ  
BRINA
Ročno narejena in popolnoma 
naravna KOZMETIKA Petre Grilj iz 
Rodika
Brinovih jagod ne vidimo pogosto kot sestavino 
na etiketi kozmetičnih izdelkov, vendar mora-
mo povedati, da smo absolutno in brezpogojno 
zaljubljeni v naravno, prijetno esenco lesa in 
bora, ki prihaja iz naravne brinove jagode. Tako smo 
navdušeni nad njo, da smo jo morali vključiti v lastno 
ustvarjanje, v naravne izdelke za nego kože Brin. Am-
pak to ni edini razlog, da smo v kozmetiko vključili ete-
rično olje brinovih jagod. Brinove jagode imajo toliko 
močnih, združenih zdravilnih učinkov, ki spodbujajo 
zdravje kože, da bi bilo naivno jih ne postaviti na vrh 
seznama pri oblikovanju izdelkov za nego kože.  Tako 
je nastala 100-odstotno naravna, ročno izdelana linija 
izdelkov za nego obraza. Primerna je za najbolj obču-
tljivo kožo in zahtevne uporabnice.
Več na: mybrin.com. Pišite na: petra@mybrin.com
Kličite na: 040 473 151

GinBrin Erika Sarkiča  
iz Rodika
Iz dragocenega znanja, ki nam ga je zapustila 
naša nona, smo se najprej naučili skuhati bri-
njevec. Ker smo želeli ustvarjati dalje in ker 
v žganjekuhi resnično uživamo, ker je to naš 
hobi in poklic, smo ustvarili prvi slovenski gin. 
Slovenski zato, ker smo uporabili divje rastline 
iz okoliških gozdov in čisto izvirsko vodo iz 
Brkinov. Z destilacijo v brkinskem kotlu smo 
tako združili kar devet rastlin. Ujeli smo nji-
hove svetle, živahne, sveže in nove okuse, jih 

združili v pravo ravnovesje in pijačo poimenovali Gin-
Brin. Značilen okus zagotavljajo slovenski brin, bezeg in 
akacija.
Namenjen je užitku. Je odličen gin za začetek petko-
vega večera. Ali pa četrtkovega druženja s prijatelji, s 
katerimi delimo trenutke in smeh. GinBrin je zaradi 
čistih okusov kot nalašč  
za ustvarjanje izjemnih mešanih  
pijač. 

Več na: ginbrin.com.  
Pišite na: info@ginbrin.com
Kličite na: 040 822 066
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MATARSKI GASILCI NA TRADICIONALNEM 
SREČANJU VETERANOV KRAŠKE  
GASILSKE ZVEZE
Prostovoljno gasilsko društvo Povir 
je 15. julija gostilo srečanje veteranov 
Kraško gasilske zveze, ki združuje 
osem prostovoljnih gasilskih društev 
(PGD), ki delujejo na Krasu in v Br-
kinih. Srečanja s pestrim in zanimi-
vim programom, s poudarkom na 
druženju in izmenjavi gasilskih izku-
šenj, se je udeležilo okrog 80 gasilcev 
veteranov in starejših gasilk, med nji-
mi tudi veterani PGD iz Materije.
Kot je povedal predsednik veteranov 
KGZ Zlatko Segulin, se veterani vsa-
ko leto družijo in srečujejo v enem iz-
med PGD. Lani v Senožečah, kjer že 
136 let deluje PGD, letos pa se zbirajo 
v Povirju, kjer imajo letno tri do šti-
ri sestanke, druženje pa doseže višek 
prav na srečanju  veteranov. 
»Kot veterani se sicer ne udeležujemo 
gasilskih intervencij, smo pa zato pod-
pora operativni ekipi pri številnih po-
žarih, ki so prav v sušnih poletnih me-
secih prisotni na Krasu. Tako v našem 
društvu v Materiji kot tudi po drugih 
PGD na Krasu in v Brkinih smo prav 
veterani zadolženi za urejanje okolice 
gasilskih domov. Dobivamo se enkrat 
mesečno in smo v pomoč društvom, 
ki delujejo v javnem interesu,« pravi 
Segulin. Pohvalil je najmlajšega člana 
veterana iz njihovega društva, 58-le-
tnega Žarka Fabjančiča, ki je zaslu-
žen, da si je njihova veteranska ekipa 
v slabih dveh mesecih priborila kar 
tri medalje za društvo: zmaga na ob-
činskem tekmovanju  v maju v Sežani 
za pokal Matevža Haceta, zmaga na 
regijskem tekmovanju in kot najbolj-

ši se bodo udeležili državnega tekmo-
vanja, ki bo prihodnje leto.
Veterani so se na srečanju v Povirju 
pomerili v balinanju, kjer je zmagala 
prav ekipa Materije pred Sežano in 
Povirjem, in v igranju kart (tršet in 
briškula), kjer sta zmagali obe ekipi 
Komna pred Lokvijo. Vodja gasilcev 
veteranov povirskega PGD Milan 
Kocjan je poskrbel tudi za izvedbo 
tekmovanj. Pod vodstvom domači-
na Petra Štoka so šli tudi na pohod 
na Guro z ogledom Tambinovega 
kamnoloma povirskih kamnosekov 
Mihe in Janka Tavčarja. Ogledali so 
si razstavo miniaturnih vozov Janka 
Samse in Kocjanovo domačijo v Žir-
jah, z vrhunskim nastopom v dresur-
nem jahanju pa jih je razveselil uspe-
šen sežanski tekmovalec Alojz Lah 
na lipicancu. Ob zaključku so zbrane 
pozdravili še predsednik KGZ Dimi-

trij Dokić iz PGD Komen, predsednik 
KS Povir Franko Uršič in sežanska 
podžupanja dr. Ljubica Jelušič, ki je 
poudarila pomen in dolgoletno pri-
sotnost gasilstva na Krasu. Dotaknila 
se je tudi težke zgodovine v času med 
obema vojnama, ko je bil prepovedan 
slovenski jezik in so fašistične obla-
sti med prvimi ukinile prav gasilska 
društva, kjer so poveljevali prav v slo-
venščini. Predstavila je tudi specifiko 
delovanja PGD na Krasu in potrebo 
po složnem delovanju prostovoljnih 
gasilcev s prostovoljnimi gasilci. Ur-
šič je med drugim poudaril, da gre 
prav gasilcem zahvala, da ostaja Kras 
zelen. 
Gasilci veterani se pripravljajo na 
medgeneracijsko srečanje, ki bo 26. 
avgusta potekalo v Prekmurju. 
Olga Knez

SEDMI MLADINSKI TABOR PGD MATERIJA
Prvi poletni dnevi in še en mladinski tabor PGD Materija so 
za nami. V četrtek, 29. junija, se je pred gasilskim domom 
zbralo 38 otrok s starši. Pred odhodom jih je vodja tabora 
in predsednik PGD Materija dr. Valter Fabjančič razdelil v 
pet skupin glede na starost in jim dal še zadnje napotke pred 
odhodom. Vse je bilo nared za štiridnevno dogodivščino. 
Otroci so pomahali staršem v slovo in se polni pričakovanj z 
avtobusom odpeljali v letovišče RKS na Debeli rtič. 
Ob prihodu smo se razdelili po sobah in se pripravili na prvi 
dvig taborne zastave. Tega je pospremil zvok Simonove tro-
bente in Aljaževega bobna. Podobno smo se tudi ostale dni 
takoj po jutranji telovadbi in zajtrku po povelju Sandija Ben-
čiča razvrstili v zbor in prisluhnili, katere aktivnosti nas ča-
kajo. Dnevni program je bil pester. Kopali smo se pretežno v 
zunanjih bazenih, ker pa je bila nekaterim voda zunaj premr-
zla, so s skupino mentorjev v soboto odšli v notranji bazen. V 
petek dopoldne so se otroci preizkusili v orientaciji. Na vsaki 
izmed sedmih postaj jih je čakal mentor ali mentorica, pre-
izkušali pa so se tako v spretnostnih, mokrih in miselnih na-
logah. Med postajami so bila za razliko od prejšnjih let skrita 
vprašanja, ki so jim prinesla bonus točke. Sobotno popoldne 
smo preživeli čez mejo – obiskali smo Trst. Ogledali smo si 
akvarij in terarij plazilcev, se sprehodili po glavnem trgu, kjer 
smo si privoščili sladoled, nato pa so nas prijazno sprejeli tr-
žaški luški gasilci in nam pokazali ladje ter opremo. 
Dan smo vedno zaključili s spustom zastave, skoraj ponaro-
delo melodijo Aljaževe pozavne in bobna, po večerji pa so 
sledile še zanimive večerne aktivnosti. Četrtkov večer je bil v 
znamenju štafetnih iger. Otroci so bili razdeljeni v šest sku-
pin in so se preizkušali v zabavnih igrah z vrečami, žogicami, 
baloni itd. V petek zvečer so otroci pokazali svoje igralske 
spretnosti v šaljivih gasilskih zgodbah. Zadnji večer pa sta 
nas obiskala glasbenika Danijela Jerkovič in Alojz Studen - 
Luj in nam na atraktiven način predstavila ljudska glasbila, 
na katerih smo glasbo poskušali ustvarjati tudi sami. Kasneje 
smo podelili tudi nagrade za najboljše skupine v orientaciji 
in štafetnih igrah, nagrajena pa je bila tudi najbolje ocenjena 
soba. 
V nedeljo je naša pionirka Lana Fabjančič praznovala deve-
ti rojstni dan, ki smo ga proslavili s pesmico. Nekaj dopol-
danskih ur smo preživeli na bazenu, kjer smo med drugim 
opravili tudi tradicionalni krst otrok in mentorjev. S tem se 
je kratko poletno doživetje izteklo. Ob povratku nazaj smo se 
v gasilskem domu posladkali s sladoledom ter Simonu Zecu, 
ki je bil zadnjič na taboru, podarili simbolično medaljo in 
darilo.   
Tudi letos se lahko pohvalimo s skoraj vsakodnevnimi obi-
ski, ki so dogajanje v taboru še popestrili. Tako so nas obi-
skali podžupanja Občine Hrpelje - Kozina Irena Stropnik, 
predsednik Kraške gasilske zveze (KGZ) Dimitri Dokić, 
predsednica komisije za mladino pri KGZ Sanja Višnjevec 
ter namestnik predsednika PGD Materija David Fabjančič in 
poveljnik Igor Šiškovič.
Letošnji tabor je bil edinstven v dveh stvareh, saj se ga je ude-
ležilo do sedaj največ otrok, kar 38, pod vodstvom 11 men-
torjev (Andrej Kljun, Bojan Renko, Dejana Mezgec, Doris 
Primc, Klara Bilješkovič, Matej Fabjančič, Sandi Benčič, Se-

bastjan Benčič, Tina Zec, Valter Fabjančič in Zlatko Segulin), 
kar devet otrok pa je bilo na taboru prvič. Osvežili pa smo 
tudi mentorsko ekipo, ki so jo sestavljali trije novi člani. 

Zahvaljujoč mentorjem in poslušnim otrokom, smo tako 
uspeli izpeljati že sedmi tradicionalni tabor mladine PGD 
Materija, s katerim poskušamo okrepiti skupinski duh, ki 
bo, ko se bodo otroci nekoč znašli v operativnih nalogah, še 
kako potreben. Ob koncu se želimo posebej zahvaliti vsem 
staršem, ki so svoje otroke tudi letos zaupali v mentorske 
roke. Zahvaljujemo se tudi Občini Hrpelje – Kozina in dona-
torjem, da so tudi letos otrokom omogočili letovanje.
V imenu mentorjev mladine PGD Materija,
Doris Primc in Klara Bilješkovič

OPRAVIČILO
V prejšnji številki glasila (julij/avgust 2017) smo v 
članku »NAŠE DOBROTE PRIZNANE NA DOBRO-
TAH SLOVENSKIH KMETIJ« pri navedbi 'mentorja' 
za kuhanje brinjevca nagrajenca Vojka Bolčiča narobe 
zapisali ime. Pridni pokojni tast se je imenoval Anton 
Gerdevič, po domače Marijo Jurčetov iz Skadanščine. 
Za napako se prizadetim iskreno opravičujemo!
Ester Mihalič, odgovorna urednica

V Prešnici 
je letos 
zrasel ta 
ogromen 
lepotec. 
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BALINARSKI TURNIR 
V GRADIŠČU
Na sončno soboto, 8. julija, smo se zbrali v Gradišču na 
igriščih BK Sudest. Prijavilo se je sedem ekip  (Gradišče A, 
Gradišče B, Obrov, Barka, Gradišica, Vreme in Lokev). Po 
hladnem prigrizku in žrebanju smo igrali izločilne tekme 
v Gradišču in Obrovu. Pred nadaljevanjem so bile vse eki-
pe povabljene v domačo gostilno »Pri Klavdiju« na kosilo. 
Sledilo je tekmovanje v posamičnih disciplinah, in sicer v 
bližanju v krog in zbijanju balina. Turnir se je zaključil s 
polfinalom in finalom četvork.
Razvrstitev v tekmovanju četvork: 1. Lokev, 2. Gradišče B, 
3. Vreme, 4. Obrov.
Razvrstitev posamično – bližanje: 1. Vojo Panzovski, 2. 
Branko Novak, 3. Stojan Rožanec 
Razvrstitev posamično – zbijanje balina: 1. Leon Štavar, 2. 
Darjo Povh in 3. Stojan Rožanec 

Vsem ekipam in posameznim tekmovalcem se zahvalju-
jemo za udeležbo in vas ponovno vabimo čez leto!
Balinarski klub SUDEST Gradišče

DOMEN IN TADEJ  
SREBRNA NA OLIMPIJ-
SKIH IGRAH ZA MLADE
Konec julija so v madžarskem Gyoru potekale Olimpijske 
igre za mlade. Na spektaklu se je več tisoč mladih merilo 
v desetih športnih panogah. Na igrah je sodelovala tudi 
Slovenija, in sicer v devetih športih, med njimi tudi z ro-
kometno reprezentanco – letnik 2000 in mlajši. 
Olimpijske igre za mlade so pomanjšana verzija pravih olim-
pijskih iger, kjer tekmovalci pridobivajo dragocene izkušnje. 
Za slovensko rokometno reprezentanco sta nastopila tudi naša 
igralca, sedaj člana RK Celje Pivovarna Laško, Domen Makuc 
in Tadej Kljun. Na otvoritvi iger je zastavo Republike Slovenije 
nosil kapetan rokometne reprezentance Domen Makuc.
Slovenci so za uvod premagali Islandijo, nato pa še Španijo 
in Francijo. V polfinalu so brez večjih težav odpravili sosedo 
Hrvaško in se uvrstili v veliki finale, kjer jih je čakala močna 
Nemčija. V izjemno izenačeni tekmi so večkrat vodili, a mo-
rali na koncu priznati premoč Nemcem. Domen in Tadej sta 
bila pomembna člena srebrne ekipe, Domen je zadel 28-krat, 
Tadej pa 6-krat. 

Domnu in Tadeju smo zastavili nekaj vprašanj. 
Kako se počuti športnik, ko zastopa državo na olimpijskih 
igrah?
Tadej: Mislim, da mora to doživeti vsak mlad perspektiven 
športnik. Tega trenutka ne bom nikoli pozabil. Ko zaslišiš hi-
mno, ti gredo kar kocine pokonci. Nepozabno!
Si zadovoljen s srebrom?
Tadej: Po končanem finalu sem bil razočaran, saj smo želeli 
zlato. Čez čas ugotoviš, da je to zelo velik uspeh in da olim-
pijski podprvak ne more biti vsak.

Si zadovoljen s svojo igro? 
Tadej: Ve se, kako je pri športnikih, ne gre vsak dan vse po 
načrtih. Glede na to, da sem bil v ekipi najmlajši, sem s svojo 
igro zadovoljen.
Kaj svetuješ mladim rokometašem, ki bi radi stopili po 
tvojih stopinjah? 
Tadej:  Vse, kar vas lahko popelje do vašega cilja, je samo 
delo, delo in še enkrat delo!
Domen: Ko vse prespiš, se šele zaveš, kako velik rezultat je 
to za našo 'malo' Slovenijo. To je za nas prvo uradno med-
narodno tekmovanje, na katerem smo že opozorili nase in 
naredili velik uspeh. Ponosen sem, da sem lahko bil kapetan 
te ekipe.

Domen sedaj nastopa na svetovnem prvenstvu v Gruziji, kjer 
igra za kadete, ki so dve leti starejši. Več o tem bomo poročali 
v naslednji številki.
V klubu smo zelo ponosni, da smo uspeli vzgojiti dva asa, 
najboljša v svoji generaciji.
GREMO, PLAVI!
RD Škerjanc Jadran Hrpelje - Kozina

OBISK NA SREČANJU ŠPORTNIH DRUŠTEV  
V OBČINI KOMEN NADVSE USPEŠEN
Športna zveza Občine Hrpelje - Kozina je bila 5. julija 2017 
povabljena na srečanje v Občino Komen, kjer smo predstavi-
li delovanje naše športne zveze z namenom, da se tudi špor-
tna društva v Komnu povežejo v zvezo. Prijetno srečanje, 
kjer smo izpostavili vse prednosti poenotenega delovanja in 
sodelovanja pri skupnih vprašanjih na področju športa, se je 
kmalu izkazalo za plodno. Prisotni predstavniki so z zanima-
njem poslušali in sodelovali z vprašanji in pomisleki ter hitro 
našli veliko prednosti, ki jih povezovanje prinese. Nato so se 
dogodki odvijali hitro in delovno. 19. julija so se predstavniki 
društev v Komnu ponovno dobili in sklenili, da ustanovijo 
Športno zvezo Komen. Ustanovno skupščino so imeli 8. 8. 
2017. Ob tej priložnosti izrekamo čestitke novo nastali špor-
tni zvezi, z željo, da bo medsebojno povezovanje in sodelova-
nje pripomoglo k razvoju športa v smeri, ki si ga želijo.

Nevenka Ražman, predsednica športne zveze

Srečanje 5. julija v sejni sobi Občine Komen; prisotni: podžu-
pan Valter Ščuka, Soraja Balantič, odgovorna za šport, pred-
stavnica regijske pisarne OKS iz Nove Gorice, predstavniki 
društev in predsednica ŠZOHK

PRVOŠOLCI, POZOR!  
VPIS V 
ROKOMETNO ŠOLO

Spoštovani starši in otroci. Vabimo vas k vpisu v 
rokometno šolo RD Škerjanc Jadran Hrpelje - Kozina. V društvu imamo 
organizirano vadbo za vse selekcije od super mini (5–7 let), mini (8–9 
let), mlajši dečki A, B in C (10–12 let), starejši dečki A in B (13–14 let), 
kadeti (15–16 let) in mladinci (17–20 let). 

K vpisu posebej vabimo vse najmlajše, prvošolce, ki bodo pod budnim 
očesom športnih pedagogov na igriv in zabaven način spoznavali čudovit 
svet športa. Preizkusili se bodo v različnih športih in s tem postavili trdne 
temelje, potrebne za dober motorični razvoj. Starostno obdobje med 5. 
in 10. letom je z razvojnega vidika izredno specifično in pomembno. Za 

pravilno rast, telesno držo, razvoj koordinacije 
in drugih telesnih značilnosti je zelo pomemben 
pravilen izbor vaj in načrtovanje trenažnega 
procesa, ki prinese napredek tudi na učnem 
področju. Vse napake v procesu treninga so 
ravno v tem obdobju najbolj usodne. Omogočite 
svojemu otroku ustrezen nivo športnega 
udejstvovanja ter hkrati zabave in osebnega 
razvoja. Vadba za najmlajše bo potekala v 
telovadnici OŠ Hrpelje, takoj po pouku. Za vpis 
nam pišite na: rd.jadran2009@gmail.com 
Vabljeni k obisku naše facebook strani: https://
www.facebook.com/RdJadran2009HrpeljeKozi
na?ref=hl

	  

	  

Hvala za zaupanje!

NAŠA ROKOMETNA ŠOLA  

JE MED NAJBOLJŠIMI  
V SLOVENIJI

  ALI STE VEDELI? 
PRAVILNO STROKOVNO  

VODENA TELESNA DEJAVNOST 
BO POZITIVNO VPLIVALA  

NA UČNI USPEH  
VAŠEGA OTROKA.
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Vse člane in članice  
Nogometnega kluba Jadran 

Hrpelje - Kozina  
obveščamo, da bo 

volilna skupščina  
31. avgusta 2017

ob 19. uri v sejni sobi  
Občine Hrpelje - Kozina.

Članska ekipa to sezono 
tekmuje v 3. SNL, U-15 
nadaljuje v 1. ligi, zato k 

sodelovanju in delu v klubu 
vabimo vse zainteresirane! 

NK Jadran 

NK JADRAN V SEZONO 2017/18  
VSTOPA S ČLANSKO EKIPO V 3. SNL
Za vstop v 3. ligo je bilo poleg trdega dela celotne članske 
ekipe treba urediti zelo zahteven postopek licenciranja. 
Tekmovanje v Slovenski nogometni ligi (SNL) zahteva okre-
pljen strokovni kader, medicinsko osebje, dodatna finančna 
sredstva, predvsem pa skrb za urejeno nogometno igrišče. 
Prostovoljci in ljubitelji te najlepše in najobsežnejše špor-
tne dejavnosti v svetu in doma moramo nenehno skrbeti za 
travno površino, okolico in spremljajoče prostore. Dokazila 
za ustreznost visokim zahtevam smo v klubu urejali skrbno 
in odgovorno, saj je postopek licenciranja obsežen, z veliko 
dokumentacije. Nekaj smo že imeli, saj smo v prejšnji sezoni 
postopek za vstop v I. SNL U-15 že vodili in ga za nogome-
tno igrišče v Krvavem Potoku dobili. 
Za delo z ekipo smo k sodelovanju povabili novega trenerja, 
ki je do sedaj deloval v dekanskem klubu Jadran. Naše vrste 
smo okrepili z nekaj novimi mladimi močmi. Trdo delo se je 
začelo in VABIMO VAS V KRVAVI POTOK K SPREMLJA-
NJU IN OGLEDU DOMAČIH TEKEM. Naš igralni dan je 
nedelja, le 1. kolo smo odigrali na soboto, 19. avgusta, proti 
Adrii iz Mirna.

RAZPORED DOMAČIH TEKEM PRVEGA  
DELA SEZONE
KOLO DATUM NASPROTNA EKIPA 
3. 3. 9.  FAMA VIPAVA
4. 10. 9. ELTA IZOLA
6. 24. 9. NK ILIRSKA BISTRICA
9. 15. 10. NK TOLMIN
12. 5. 11. ND BILJE
14. 19. 11. ND PRIMORJE AJDOVŠČINA
15. 26. 11. ND ADRIA MIREN

ZDRUŽENA EKIPA U-15 NADALJUJE PRVOLIGAŠKO SEZONO
Ekipa U-15 tekmuje že drugo sezono v 1. ligi. Domače tek-
me igra na nogometnem igrišču v Krvavem Potoku. Treningi 
potekajo redno že od sredine meseca julija, saj se je tekmo-
valni del že začel. Prva tekma se je odigrala 19. 8. proti Krki, 
naslednja pa 23. 8. proti Interblocku. Tekme se v avgustu 
igrajo kar dvakrat tedensko, kar je za naše mlade nogometa-
še naporno, a jim je v veliko veselje, saj je igranje nogometa 
zunaj, ob poletnem vzdušju, enkratno doživetje.

VABLJENI K SPREMLJANJU DOMAČIH TEKEM EKIPE 
U-15 V KRVAVI POTOK:
26. 8. ob 17.00 Jadran Železničar : Elta Izola
30. 8. ob 17.00 Jadran Železničar : Ilirija 1911
9. 9. ob 16.30 Jadran Železničar : Domžale
23. 9. ob 16.00 Jadran Železničar : Gostilna Kogoj Bilje

VABLJENI K VPISU V NK JADRAN HRPELJE - KOZINA 
Novo šolsko leto odpira otrokom možnosti za vključitev v 
interesne dejavnosti. Šport predstavlja temeljno interesno 
dejavnost, ki ohranja in krepi zdravje ter lahko igra odločil-
no vlogo pri razvoju otroka. Ukvarjanje s športom in aktivno 
preživljanje prostega časa pomeni eno od glavnih nalog za 
zdravje in zdravo odraščanje. Vključitev v nogometni svet 
pa pomeni tudi preživljanje svojega časa na zraku, saj se 
treningi in tekme odvijajo v okolju, ki se v sedanjem načinu 
življenja vedno bolj odmika od našega vsakdana. Prav zato 
vas dodatno spodbujamo, da otroke vključite v nogometno 
igro, ki je najbolj razširjena in najbolj priljubljena prostoča-
sna dejavnost ljudi vsega sveta in vseh starosti. Nogomet se 
igra tudi rekreacijsko in ljubiteljsko. 

Da se ga bolj približa učencem naše šole, pa NK JADRAN ORGA-
NIZIRA BREZPLAČNI ŠOLSKI KROŽEK V ŠOLI, DVAKRAT TE-
DENSKO. Začnemo septembra!
VABLJENI K VPISU V ŠOLO NOGOMETA!

NOVA SEZONA Z NOVIM VODSTVOM 
Obveščamo vas, da je predčasno odstopil od predsedniške funkcije naš 
sedanji predsednik Davor Škerjanc. VOLILNA SKUPŠČINA KLUBA 
BO 31. AVGUSTA 2017, na kateri bomo volili novo vodstvo kluba.  

VABLJENI NA SKUPŠČINO NK JADRAN!

	  

	  

	  

IME IN PRIIMEK: SOFIJA MRAK 
ROJENA: 7. 6. 2017 v POSTOJNI 
DOLŽINA in TEŽA: 52 cm, 3120 g 
STARŠA: AMADEJA (rojena POLES) in BLAŽ MRAK
DRUŽINA STANUJE V SEŽANI

MOJA PRVA OSEBNA IZKAZNICA

Mlada starša je v začetku junija razveselila ljubka deklica Sofija. Obdana je z veliko ljubezni staršev, nonotov Karmen in Sandija Polesa ter 
babice Magde in dedka Vinka iz Radovljice. Zelo ponosni na malo Sofijo so tudi pranone in pranonoti Nelka in Franc Poles iz Kozine ter Zala 
in Orlando iz Sežane. Teta Valentina pa je prav zaljubljena v Sofijo. Mala Sofija je vesela, zdrava deklica, ki uživa v hranjenju in spanju in je že 
prava manekenka.

POZDRAVLJENI, 
NOVOROJENČKI!

Dobrodošla,  
Sofija!

Pripravili: Ana Mavrič in 
Mateja Zadnik
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DEJ, PREKLOPI 
NA SREDNJO!
Za letošnje devetošolce so se poletne 
počitnice, ki so daljše kot vse prejšnje, 
začele na najlepši možni način – z va-
leto. Vse dejavnosti ob koncu šolskega 
leta (majica, vabila in torta) so 9-karji, 
kot so se poimenovali, s svojo razredni-
čarko Tjašo Race oblikovali v podobi 
televizije. Zato ni presenetila niti vale-
ta, saj je bila niz igranih delov televizijskega in »kavčnega« programa. 
Najprej so se devetošolci staršem, sorodnikom, učiteljem in delavcem 
šole ter ostalim povabljenim predstavili z venčkom plesov, ki so se 
jih učili na plesnem tečaju z učiteljem plesne šole Bolero. V živo so 
nam pokazali, kako imamo lahko tudi v Hrpeljah drobec šova Zvez-
de plešejo. Učiteljice, članice učiteljskega pevskega zbora Dotik pod 
vodstvom Jelke Bajec Mikuletič, so s svojo pesmijo spomnile, da je 
življenje vrtiljak, ki nam prinese radosti in grenkobe. A za slednje ta 
dan res ni bilo prostora, saj je valeta vseeno prireditev, na kateri se od 
naših učencev poslovimo na prijazen in topel način, pa čeprav so nas 
včasih s svojo mladostniško vihravostjo spravili v slabo voljo. 
Združenost enega oddelka devetega razreda se je lepo pokazala ravno 
na sončno in vročo sredo, saj so se vsi učenci odlično vživeli v svoje 
vloge igranih delov, za katere so scenarij in besedilo napisali sami. 
Tako so zajadrali v špansko limonado, kjer nikoli ni tako, kot se zdi 
na prvi pogled, predstavili so najnovejše lonce za vse pridne kuharje, 
priča smo bili nogometni tekmi in vročici ob njej, dvema glasbenima 
nastopoma, za športne navdušence so ponujali nove uteži, sklepni del 
pa je predstavljala informativna oddaja »Novice 9-ka«. 
Ravnatelj Sebastijan Mavrič je v svojem nagovoru poudaril pot znanja 
in nadgrajevanja le-tega od prvega do devetega razreda, ki je vedno 
skupna pot učencev, učiteljev in staršev. Meni, da jih je osnovna šola 
dobro pripravila za vse naslednje šolske poti, a uspeh je odvisen od 
mladostnikov samih, ki neučakano hitijo v svet. Predstavnica staršev 
Tjaša Margon je spomnila na starševsko vlogo pri oblikovanju mladih 
ljudi. Da ni staršem vedno lahko, a s sodelovanjem se vsaka ovira zdi 
premostljiva. Naj mladi stopajo po svetu samozavestno in pošteno, z 
mislijo na sočutje in prijateljstvo.
Sama sem imela najbolj pričakovano vlogo v zadnjem preklopu leto-
šnjih 9-karjev – podelitev spričeval in priznanj iz tekmovanj brona-
stega in srebrnega leska. Ravnatelj je podelil 5 nagrad šole na špor-
tnem področju. Nagrado so prejeli člani šolske rokometne ekipe, ki 
je osvojila naslov državnih prvakov v šolskem športnem tekmovanju 
iz rokometa: Andraž Makuc, Tomaž Stančič, Enrik Ostrc, Simon 
Škabar in Benjamin Bekrić. Nagrado na področju znanja in učnega 
uspeha je prejela Ema Grmšek, ki je v letošnjem šolskem letu nani-
zala naslednja priznanja: bronasto priznanje iz zgodovine, bronasto 
priznanje iz angleščine, bronasto Proteusovo priznanje iz biologije, 
bronasto Cankarjevo priznanje iz slovenščine, bronasto priznanje iz 
matematike, bronasto priznanje iz fizike, bronasto Preglovo priznanje 
iz kemije, srebrno priznanje iz fizike, srebrno priznanje iz matematike 
ter diamantni kenguru iz matematike. Zaradi izjemnega uspeha na 
področju znanja je bila Ema predlagana za prejemnico nagrade Obči-
ne Hrpelje - Kozina.

Dragi devetošolci generacije 2002, v življe-
nju človek naleti na kopico programov, a 
dobro je, da se pri vsakem od njih potrudi-
te za čim jasnejšo, svetlo in toplo sliko ter 
za čist, blag zvok. Srečno!
Tjaša Race, OŠ DBB Hrpelje

POČITNIŠKA ZABAVA ZA OTROKE Z MEDOB-
ČINSKIM DRUŠTVOM PRIJATELJEV MLADINE 
ZA KRAS IN BRKINE
Medobčinsko društvo prijateljev mladine (MDPM) je 
nevladna in neprofitna organizacija, ki organizira pro-
stočasne dejavnosti za otroke in mladino na območju 
kraško-brkinske regije. Vsako leto v času počitnic omo-
goči otrokom različne vrste programov in letovanj tudi s 
pomočjo donatorskih sredstev, ki jih prejme od domačih 
podjetij, institucij in posameznikov, saj je vedno več ta-
kih otrok, katerim starši zaradi bolezni ali socialne stiske 
ne morejo omogočiti, kar bi jim koristil. Prav zato člani 
MDPM poskušamo pomagati po najboljših močeh. 
Pester počitniški program MDPM za osnovnošolce od 1. 
do 5. razreda je letos potekal v prostorih Krajevne sku-
pnosti v Hrpeljah od 10. do 21. julija pod vodstvom pro-
stovoljk Jelene Ilišin in Marjetke Lambreht.
V krajih z manjšo udeležbo organiziramo program vsak 
delavnik od 8:00 do 13:00. Termini aktivnosti med posa-
meznimi kraji si sledijo, tako imajo starši možnost otroke 
peljati tudi v drugi kraj oz. občino, kjer izvajamo progra-
me za otroke. V krajih z večjo udeležbo, vsaj 15 otrok, pa 
organiziramo proti doplačilu staršev celo-
dnevne počitniške aktivnosti vsak delavnik 
od 6:45 do 15:30.
Vzgojitelji in prostovoljci vnaprej sestavijo 
pester program aktivnosti – od družabnih 
in športnih iger do različnih ustvarjalnih 
delavnic, športnih poligonov, sprehodov v 
naravo in zabavnih iger, kvizov in tematskih 
delavnic. 
Namen počitniških aktivnosti za otroke je 
izboljšati kakovost življenja otrok, mlado-
stnikov in njihovih družin. Počitniško var-
stvo je dostopno vsem otrokom ne glede 
na finančno stanje njihovih staršev. Starši 
krijejo zgolj stroške toplega obroka ali ma-
lice iz nahrbtnika. Primarna ciljna javnost 
so otroci in mladostniki kraško-brkinskega 
območja. MDPM posebno pozornost po-
sveča otrokom in mladostnikom, ki nimajo 
enakih možnosti kot vrstniki in so zaradi svoje drugačno-
sti ranljivejši od vrstnikov (otroci z nižjim socialno-eko-
nomskim statusom, s slabšo samopodobo, z učnimi, ve-
denjskimi in drugimi težavami v odraščanju, s posebnimi 
potrebami in z zdravstvenimi težavami).

Če boste starši v času poletnih počitnic v bodoče potre-
bovali počitniško varstvo za svoje otroke, moramo strniti 
moči, zato vas prosimo, da nam po svojih močeh poma-
gate zbirati potrebna sredstva za podaljšanje urnika na 
celodnevno varstvo oz. na povečanje števila tednov var-
stva.
Počitniškega varstva se otroci Krasa in Brkinov lahko 

udeležijo v vseh občinah našega delovanja.
Ker potrebe staršev po počitniškem varstvu rastejo, po-
sledično pa naraščajo tudi stroški programa varstva, bi 
s povečanjem terminov počitniškega varstva presegli fi-
nančne zmožnosti društva, zato lahko program termin-
sko podaljšamo le s pomočjo donatorskih sredstev.
Dobrodošla je prav vsaka donacija – več kot bomo zbra-
li, več dni varstva za otroke bomo zagotovili. 
Prosimo vas, da za donatorstvo za omenjeno dejavnost 
zaprosite tudi v podjetjih in pri svojih delodajalcih.
Sredstva za počitniško varstvo zbiramo celo leto na TRR 
našega društva št. 03179-10002015 z navedbo sklicne 
številke: 76054 
Vsak prispeva, kolikor lahko!
Ana Pangos, sekretarka
Medobčinsko društvo prijateljev 
mladine Sežana

ZLATE 
MATURANTKE!

S svečano podelitvijo maturitetnih spričeval 
je na Srednji šoli Izola v sredo, 5. julija, 107 
dijakov programov Gastronomija, Gastro-
nomija in turizem, Predšolska vzgoja, Zdra-
vstvena nega in Kozmetični tehnik zaključilo 
izobraževanje. Letos smo bili maturantje zelo 
uspešni, saj je bilo kar 6 zlatih maturantk, 
med njimi tudi tri nekdanje učenke Osnovne 
šole DBB Hrpelje. Vse možne točke na ma-
turi je dosegla Saša Uljan (Predšolska vzgo-
ja), eno točko manj pa Ivana in Tina Podnar 
(obe Gastronomija in turizem). Kar nekaj 
dijakov in dijakinj pa nam je – s točko ali 
dvema manj – takoj za petami.
Iskrena hvala vsem učiteljem na osnovni in 
srednji šoli, ki so nas pripeljali do konca sre-
dnješolskega izobraževanja in nam na široko 
odprli pot naprej.
Foto: Srednja šola Izola
Tina, Ivana in Saša
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SKRB ZA OHRANJANJE NARAVNE IN KULTURNE 
DEDIŠČINE V VRTCU SEŽANA
Ohranjanje naravne in kulturne dediščine je pomembna 
vrednota, ki ji v Vrtcu Sežana zaposleni že vrsto let dajemo 
velik pomen. Prepoznavanje dediščine kot vrednost in vre-
dnoto je predpogoj, da bodo otroci kot odrasli znali dedišči-
no ceniti in spoštovati ter bodo s svojimi dejanji prispevali k 
njenemu varovanju in ohranjanju. V vrtcu podajamo osno-
ve  prepoznavanja, spoznavanja, celostnega doživljanja, 
ohranjanja ter varovanja dediščine v odprtem učnem okolju 
in z vzpostavitvijo pozitivnega odnosa do nje.
V šolskem letu 2013/2014 smo se udeležili izobraževanja, 
ki ga je vodila Karin Lavin, v katerem smo se seznanjali 
z metodami občutenja, doživljanja, celostnega učenja in 
raziskovanja dediščine. Metode dela celostnega učenja, 
občutenja in raziskovanja dediščine so vzgojiteljice pred-
stavile na strokovnih aktivih in na Dnevih evropske kul-
turne dediščine v Povirju (30. 9. 2014).
V šolskem letu 2014/2015 je Vrtec Sežana postal član 
oziroma partner novoustanovljenemu konzorciju Par-
tnerstvo za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne 
gradnje. Vrtec Sežana je v okviru konzorcija sprejel odgo-
vornost in postal član De- lovne skupine za področje 
informiranja in ozavešča-
nja javnosti. Projekt pote-
ka v sodelovanju s Parkom 
Škocjanske jame.
V okviru projekta »Kraški 
suhi zid: Lepota pokraji-
ne in znanje prednikov za 
prihodnost« je v šolskem 
letu 2015/2016 v sode-
lovanju s konzorcijem 
potekalo izobraževanje 
za strokovne delavke, v 
okviru katerega so vzgo-
jiteljice osnovale vaje 
senzibilizacije, ki so jih 
predstavile 1. 10. 2016 
na vseslovenski prire-
ditvi Dnevi evropske 
kulturne dediščine v 
Štanjelu. Z opisom vaj 
so vzgojiteljice obenem 
soustvarile brošuro z 
naslovom »Suhi zidovi 
Krasa: celostno uče-
nje iz dediščine«, ki je 
prvi priročnik na temo 
senzibilizacije otrok za 
suhozidno gradnjo v 
Sloveniji.
V šolskem letu 
2016/2017 je Vrtec 
Sežana sodeloval v 
etnološkem nateča-

ju »Zgodbe suhega zidu in kamna«, v okviru katerega so 
otroci prisluhnili pripovedim odraslih in jih upodobili na 
risbicah. Za aktivno sodelovanje so prejeli unikatno po-
tiskane majice, ki so jih izdelali dijaki 3. letnika Šolskega 
centra Srečko Kosovel Sežana, smer aranžerski tehnik.
Naše vzgojiteljice so se obenem z veseljem odzvale pova-
bilu na predstavitev konzorcija na Festivalu kamna v Pli-
skovici 18. 6. 2017, kjer so sodelovale z zelo dobro sprejeto 
delavnico »Živali in rastline suhega zidu«.
Rezultate našega dosedanjega dela si lahko ogledate na 
spletni strani Vrtca Sežana: http://www.vrtec-sezana.si/
projekti-in-druge-aktivnosti/parnerstvo-za-ohranitev-in-
-popularizacijo-kraske-suhozidne-gradnje.

Anja Kristan
DEKD v Povirju (2014) in Štanjelu (2016) ter otroci  
(iz povirskega in hrpeljskega vrtca) s potiskanimi majicami 
– nagrada Etnološkega natečaja

Družina nam da čustveno doto, ki je 
lahko skrbna in podporna ali pa rušil-
na – otroka ne pripravi na odhod oz. ga 
pripravi na rezultate, ki mu jih je druži-
na napovedovala. 

Tukaj mislim na stavke, kot so:
•	 Boš že videl, kako to zgleda, ni eno-

stavno …
•	 Ne bo ti uspelo.
•	 Iz tebe nič ne bo, boš že videl …
•	 Tak si kot oče/mama!
•	 Kdo pa misliš, da si? Zakaj bi bilo pa 

tebi z rožicami postlano?

Stavki, ki izražajo nezaupanje v otroka, 
prebujajo strah in nezaupanje vase. To 
lahko privede ravno do tega, da se mlad 
odrasli vrne nazaj domov poražen in 
osramočen. 

Podporen starš ravna takole:
 c verjameva vate in te imava rada,
 c ne glede na to, kaj se bo zgodilo, vedi, 
da lahko vedno prideš nazaj domov, 
tukaj sva zate …

 c to, da greš na svoje in da zaživiš svoje 
življenje, je dobro zate, pripravljen si 
na ta korak …

 c verjameva, da te je strah, nekaj nove-
ga se dogaja, toda to je v redu, zmogel 
boš …

Verjamem, da v sebi veste, kateri odzivi 
so dobri. Tukaj jih navajam zato, da bi 
jasno razločili, kaj sporočajo eni stavki 
in kaj drugi. 

Družina, družinski odnosi, nekaj, v kar 
se rodimo nekje, kjer živimo … Mogo-
če ste že kdaj slišali, da je družina sis-
tem. Živ organizem, ki diha, se razvija, 
preoblikuje in išče naravno ravnovesje. 
V ta sistem so vključeni torej starši in 
otroci, lahko pa tudi stari starši, včasih 
tudi razširjena družina. 

Ampak osredotočimo se na primarno 
družino, torej družino staršev in otrok 
– za lažji prikaz, kako se to ravnovesje 
v družini kaže. Verjetno ste že opazili, 
da kdaj iz dogodkov odnesete več kot 
samo verbalni del. Da vaše telo čuti in 
ve več, kot je bilo iz pogovora razvidno. 
Telo zazna čustveno vzdušje, ki je v 
prostoru in se na podlagi tega orientira. 
Čustveno dogajanje enega družinskega 
člana vpliva na vse ostale člane v druži-
ni. Tako se npr. napeto vzdušje v zakon-
skem odnosu prenese na otroke. Otroci 
čutijo, da se nekaj dogaja, ne vedo pa, 
kaj je to in kam spada. Pri svojem delu 
večkrat slišim, da starši mislijo, da svoje 
otroke zaščitijo s tem, da se ne krega-
jo pred njimi. Dobro je, da otroci niso 
neposredno vpleteni v prepire, ker to ni 
njihova stvar. Prav je, da se to razreši 
v zakonskem odnosu, kjer je napetost 
nastala. Toda napeto vzdušje zakonca 
prineseta k otrokom, tudi če sta prepir 
in nestrinjanje že mimo. To otrok za-
čuti in ga pretrese. Mogoče ste potem 
lahko opazili, da postane otrok živahen 
ali pa nemiren in se ne more skoncen-
trirati. To je njegova reakcija na čustve-
no vzdušje v družini. Prilagodi se na 
neravnovesje, ki ga konflikt prinese v 
harmonijo družine. Mogoče boste rekli, 
ok dobro, kaj pa naj bi potem naredili?
Kaj pa, če bi z otroki spregovorili o tem, 
kako je to del življenja, da se kdaj ne 
strinjamo in kako se ob tem počutimo. 
Da čutijo prav in da so njihova telesa 
prav zaznala spremembo, da pa bosta 
starša to sama rešila, da naj jih ne skrbi, 

da bosta onadva (starša), ki sta odrasla, 
poskrbela zase, za svoj odnos. Otroci 
morajo to slišati od vas. S tem jih bo-
ste razbremenili odgovornosti, ki so 
si jo mogoče ob tem naložili.

Družina je sestavljena iz podsistemov, 
kot so zakonski podsistem, starševski 
podsistem in otroški podsistem. Po-
membno je, da sta prva dva ločena od 
otroškega podsistema. To pomeni, da 
informacije, povezane z zakonom ali 
starševstvom, ne prosto prehajajo na 
otroški podsistem. So stvari, ki niso 
za otroke in jih je treba ohranjati tam, 
kamor spadajo. S tem otroka zaščitite 
pred preobremenjenostjo, da se nanj ne 
naložijo čustva, na katere nima vpliva 
in ne spadajo v njegov otroški svet. V 
otrokovi naravi je, da želi videti starše 
srečne in tako lahko prevzame odgo-
vornost za srečo svojih staršev. Vse bo 
naredil, da bi bili skupaj in da se starša 
ne bi več kregala. Misli namreč, da je on 
kriv, če ni tako. 

 Mogoče se vam zdi, da tema o staršev-
stvu za vas ni aktualna, če nimate otrok 
oz. si jih ne želite. Sama menim, da je 
ta tema izredno aktualna prav za vsa-
kega. Vsi smo bili otroci in tam prvič 
izkusili, kaj pomeni biti odvisen in ne-
močen. Prav tam se je začel oblikova-
ti naš prvi odnos, naša prva navezava 
na pomembno osebo. Oblikovala se je 
naša prva izkušnja o varni ali pa nevar-
ni navezanosti. 

Taša Cucek, magistra zakonskih 
in družinskih študij, specializantka 
zakonske in družinske terapije, re-
lacijskega družinskega modela na 
Teološki fakulteti v Ljubljani in sta-
žistka na Družinskem centru Sveta 
Gora in v zasebni praksi v Sežani.  
Foto: Polona Makovec

Družina, moja 
popotnica za življenje?
Za lastno življenje smo kot odrasli od-
govorni sami. Kaj nam družina lahko 
pusti kot popotnico za življenje? S čim 
nas opremi in s čim odhajamo v svet, 
ko zapuščamo gnezdo? 
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  Kaj pomeni biti v zakonskem odnosu? 
Kako živeti s širšo družino? Se da sode-
lovati, postaviti meje in zaščititi sebe? 
Smo kot družina ponosni nase in vemo, 
kam pripadamo? Se radi vračamo do-
mov?
Kako družina gleda na zunanji svet? In 
tako naprej  …
Temelji, postavljeni v primarni družini, 
se kažejo v življenju odraslega. Na ta 
način delujemo, vstopamo v svet in v 
vse nadaljnje odnose. Tam se je vzpo-
stavilo prepričanje o naši lastni vre-
dnosti ali pa nevrednosti. Posameznik 
je vedno del nečesa večjega, družine in 
njene dote, ki jo vsi dobimo kot popo-
tnico za naše življenje. 
Na nas je, kaj bomo iz tega naredili. En 

korak je že to, da začnemo čustveno 
doto ozaveščati. Le tako jo lahko pre-
kinemo.

Napovednik:
20. 9. 2017 bo v Sežani (ul. Tanko-
vske brigade 9) prvo srečanje skupine 
za “Zavestno starševstvo”, kjer bomo 
govorili o čustvih in telesnih senzacijah 
ter na konkretnih primerih osvetljeva-
li, kako pristopiti k vzgoji, da bo dobra 
tako za vas, dragi starši, kot tudi za vaše 
otroke. 
Prijave na e-poštni naslov: tukajsem.
zate@gmail.com 
Pohitite, mesta so omejena.

20. 10. 2017 bo delavnica – Risanje 
dreves in pomen čustev. Ugotavljali 
bomo povezavo med risbo in našimi 
čustvi ter tako odkrili nove informacije 
o sebi, ki nam bodo pomagale na poto-
vanju skozi odnose v našem življenju. 
Prijave na e-poštni naslov: tukajsem.
zate@gmail.com 
Vprašanja lahko pošljete na e-poštni 
naslov: tukajsem.zate@gmail.com ali 
pa preko spletne strani www.psihote-
rapijatasa.com. Odgovori bodo obrav-
navani v naslednjem članku. Oseba bo 
ostala anonimna. 
Želim vam vse dobro in obilo pristnih 
trenutkov, preživetih v družbi ljudi, ki 
vam veliko pomenijo.
Taša Cucek

E-ŠPORT BI LAHKO POSTAL DEL  
OLIMPIJSKIH IGER
Olimpijske igre bi lahko prejele novo disciplino na pole-
tnih igrah v Parizu leta 2024. Gre za eŠport oziroma raču-
nalniške igre, ki so pritegnile pozornost; največ zanimanja 
so  vzbudile predvsem pri članu pariškega Olimpijskega 
komiteja Tonyju Estanguetu. Ta je potrdil, da bo septem-
bra na srečanju ostalih članov olimpijskega komiteja želel 
razglabljati o vključitvi nove discipline.  Tony je izjavil: 
“Mladina je zainteresirana za eŠport in podobne reči, zato 
si poglejmo možnosti. Dajmo se srečati in poskusiti poi-
skati skupno pot.”
Eksplozija priljubljenosti eŠporta, ki privabi množično 
občinstvo v arene, predvsem mladino, je že bila podprta 
s strani Azijskih iger. Te bodo namreč gostile tudi tekmo-
vanja eŠport. Tako bo v Aziji eŠport priznan kot uradni 
šport do leta 2022, čeprav podrobnosti o igrah, ki bodo 
zadostile kriterijem, še niso znane.

     
Seveda pa je pozornost medijev in glavnih v Olimpijskem 
komiteju pritegnil denar, ki se vrti okoli te nove discipline. 
V letu 2016 je bilo v skladu za eŠport po svetu razdeljenih 

več kot 350 milijonov dolarjev, tekmovanja pa si je ogleda-
lo več kot 300 milijonov ljudi širom sveta.
Vse oči so sedaj uprte v olimpijsko sejo v septembru, ki bi 
s pozitivnim odgovorom o pridružitvi eŠporta še dodatno 
pripomogla k priljubljenosti te strmo rastoče panoge.
Bodo v prihodnosti starši otrokom namesto opreme za 
treninge kupovali nove miške in tipkovnice ali bodo stan-
dardni športi še vedno deležni dovolj zanimanja?
Žan Zupančič

SLAVJE SLOVENSKIH LOVCEV  
7. OKTOBRA V SENOŽEČAH

Praznovanje 110 let delovanja slovenskega lovstva
Slovenski lovci letos praznujemo častitljiv jubilej, zato smo 
7. oktober 2017 izbrali za slavje. Praznovali bomo v Seno-
žečah, dostojno, s ponosom in z zanosom, da bo vredno 
spomina. Zaradi naših 110 let. 110 delovnih, uspešnih in 
samosvojih let. Ker sledimo uhojenim stečinam narave. S 
skrbjo za živali, danes predvsem za njihovo preživetje in za 
potrebno ravnovesje, ki smo ga mi, ljudje sami, skozi zgo-
dovino neprestano in nenadzorovano rušili. Sledimo pa 
tudi sebi, svojemu srcu, za svoje notranje zadovoljstvo in 
za moralno moč, ki jo zahteva odgovornost nad življenjem 
in smrtjo divjih živali.
Lov že od nekdaj zaznamuje človeško življenje in je člove-
kova najstarejša dejavnost. Ni le krvava sled, ki v odsevu 
javnosti prepogosto ostaja za nami, lovci. Je tudi strast in 
notranja, duhovna izkušnja. In je ljubezen. In iskanje lepo-
te, ki nam jo je vsepovsod naokrog natrosil bog. Nikjer ni 
popolna, za njeno slutnjo in hrepenenje je še veliko pro-
stora.
Po poti tega iskanja smo se namenili tudi mi lovci, zdru-
ženi v Brkinsko-kraški zvezi lovskih družin, ki bomo s 
podporo Lovske zveze Slovenije, Lovske družine Senožeče 
in Občine Divača pripravili slovesnost. Zase in za druge. 
S pripravami je že v polnem zagonu 20-članski organiza-
cijski odbor, ki ga vodi Andrej Sila, predsednik Brkinsko-
-kraške zveze lovskih družin.
Čeprav niste vsi lovci, vas vabimo, da se nam poleg lovcev 
seveda, tudi vi pridružite na tem posebnem lovu. Pridite, 
da se bomo skupaj odpravili po nenavadnih in skrivno-
stnih, a že uhojenih stezah lovske kulture. Da bomo skupaj 
zalezovali in odkrivali Lepoto.
Slovesnost bomo začeli 7. oktobra 2017 ob 13. uri z lovsko 
mašo v cerkvi sv. Jerneja v Senožečah, kjer bosta zapela 
Mešani pevski zbor iz Senožeč in pivški sekstet »Sonček«.
Od tu se bomo preselili v dvorano Rudolfa Cvetka, kjer se 
bodo začele spremljajoče prireditve. Svojo dejavnost bo na 
panojih predstavila Lovska zveza Slovenije, Biotehniška 
fakulteta iz Ljubljane pa bo pripravila predavanje in video-
-projekcijo o zvereh, s poudarkom na šakalu kot razme-
roma novi vrsti divjadi na Krasu. Preparirane zveri bomo 
predstavili tudi v posebnem kotičku z naravnim okoljem, 
Gobarska družina iz Sežane pa bo sodelovala še z razstavo 
svežih gob. Na ogled bodo tudi slike priznanih slikarjev z 

motivi iz narave in rezbarije iz odpadlega jelenjega rogovja 
avtorja Francija Barbiča ter lesene skulpture ptic Branka 
Arandjelovića. 
Zraven bodo tudi kraški vinarji, ponudniki hladnih divja-
činskih jedi in vaški aktiv žena s svojimi dobrotami. Posku-
sili boste lahko: medvedjo pašteto, pršut divjega prašiča, 
divjačinske salame in še marsikaj. Degustacijo bo spre-
mljala kraška folklorna skupina in bo trajala vse do pozne-
ga popoldneva. 
S svojimi izdelki se bodo predstavili tudi senožeški osnov-
nošolci, ki bodo sodelovali v natečajih za najboljšo lovsko 
zgodbo in risbo ter z zanimivim skečem s poudarkom na 
lovski latinščini (značilnem lovskem pretiravanju).
Ob dvorani bodo na travniku poskrbeli za svojo priredi-
tev še kinologi in člani Sokolarske zveze Slovenije z živimi 
sokoli.
Osrednja slovesnost, na kateri poleg drugih visokih gostov 
pričakujemo tudi obisk predsednika države in tuje delega-
cije, pa se bo začela pod šotorom ob 18. uri z državno in 
lovsko himno. Sledil bo prihod praporščakov in zelo pe-
ster kulturni program. V njem bodo nastopili lovski pevski 
zbori, plesalci, rogisti, Slovenski oktet in zelo znani slo-
venski operni pevec baritonist Marko Kobal ob spremlja-
vi citrarja Tomaža Plahutnika. Povabilu so se odzvali tudi 
člani Društva za ohranjanje lovske kulture s Koroške, ki 
nam bodo predstavili svojo zgodbo o ruševcu. Slovesnost 
bomo sklenili z lovskim ropotom, kot se ob takih priložno-
stih spodobi. Vmes se bodo seveda zvrstili tudi govorniki 
– slavnostni govornik bo predsednik Lovske zveze Sloveni-
je mag. Lado Bradač, režijo pa smo zaupali Lučki Peljhan. 
Program bo povezovala Lara Jankovič.
Po proslavi bo »zadnji pogon« in prijetno druženje ob zvo-
kih ansambla »Javor« vse do polnoči. Pestra bo tudi go-
stinska ponudba, s poudarkom na kraških in divjačinskih 
jedeh. Na ražnju bomo pekli divje prašiče.
Zato pridite z nasmehom in z dobro voljo. Poveselite se z 
nami, skupaj nam bo še bolj prijetno. 
Organizator si pridržuje pravico do morebitnih manjših 
sprememb v programu, o katerem pa boste pravočasno ob-
veščeni v lokalnih medijih.
Za organizacijski odbor, Marijan Sotlar

	  

Poletni meseci v naše kraje prinašajo tudi ogromne
količine smeti vsepovsod. Tudi zavrženo hrano. Ne
glede na poletje pa se najdejo tudi domači packi, ki
kljub osveščanju še vedno ne vedo, kam bi z vsemi
smetmi, ki jih neumorno proizvajajo. 
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  Torek, 13. 6. 2017, ob 05.08:  
POŽAR VOZILA – KASTELEC
ReCO Postojna je prejel obvestilo požaru osebnega avtomo-
bila na avtocesti pred predorom Kastelec. 
Po pozivu ReCO so na intervencijo izvozili gasilci PGD Ma-
terija in ZGRS Sežana, ki so na kraju ugotovili, da ne gre za 
požar, ampak tehnično okvaro motorja vozila, ki je povzroči-
la močan dim. Gasilci so kraj protipožarno zavarovali, posuli 
iztekle tekočine iz motorja vozila in pomagali pri odstranitvi 
vozila z vozišča. Na intervenciji je sodelovalo šest gasilcev 
PGD Materija z dvema voziloma, tri ZGRS Sežana z enim 
vozilom, policisti PP Kozina in delavci DARS.

Četrtek, 21. 6. 2017, ob 15.17:  
VONJ PO PLINU – HRPELJE
ReCO Postojna je prejel obvestilo občanke, da je v stanovanj-
skem bloku na Slavniški cesti v Hrpeljah zaznala vonj po pli-
nu. Po pozivu ReCO so na intervencijo izvozili gasilci PGD 
Materija in ZGRS Sežana, ki so objekt zavarovali in prezračili 
ter z detektorjem plinov izmerili vsebnost snovi v zraku. Plin 
ni bil zaznan, zato so v nadaljevanju izmerili vsebnost snovi 
še v okolici dveh bližnjih plinohramov, kjer plin v zraku rav-
no tako ni bil zaznan. Na intervenciji je sodelovalo sedem 
gasilcev PGD Materija z dvema voziloma, štiri ZGRS Sežana 
z enim vozilom in policisti PP Kozina.

Petek, 23. 6. 2017, ob 17.43:  
TEHNIČNI POSEG – VRHPOLJE
V stanovanjski hiši v Vrhpoljah se oseba dalj časa ni odzivala 
na klice. Po pozivu ReCO Postojna so na intervencijo izvo-
zili gasilci PGD Materija in ZGRS Sežana, ki so s tehničnim 
posegom odprli vrata stanovanjske hiše ter opravili pregled 
objekta in pri tem našli osebo, ki ni kazala znakov življenja. 
Zdravnik je osebo pregledal in potrdil smrt. Na intervenciji 
so sodelovali tri gasilci PGD Materija z enim vozilom, štiri 
ZGRS Sežana z enim vozilom, zdravnik ZP Hrpelje in poli-
cisti PP Kozina. Poleg omenjenih je na intervencijo izvozilo 
še eno vozilo PGD Materija s petimi gasilci, ki pa je bilo med 
potjo preklicano.

Nedelja, 25. 6. 2017, ob 15:54:  
NUDENJE PRVE POMOČI – OBROV
Med vožnjo je sopotnik v osebnem avtomobilu začutil moč-
no bolečino v prsih in pričel oteženo dihati, zaradi česar je 
voznik na parkirišču v Obrovu vozilo zaustavil in takoj ob-
vestil ReCO. Po pozivu ReCO Postojna so na intervencijo 
izvozili gasilci PGD Materija, ki so na kraju osebo izvlekli 
iz vozila in ji nudili prvo pomoč do prihoda zdravstvenega 
osebja, zatem pa pomagali pri zdravstveni oskrbi. Uporaba 
defibrilatiorja ni bila potrebna. Reševalci so obolelo osebo 
prepeljali na nadaljnje zdravljenje v izolsko bolnišnico. Na 
intervenciji je sodelovalo osem gasilcev PGD Materija z dve-
ma voziloma, zdravnica in medicinska sestra iz ZP Hrpelje 
ter reševalci in zdravnik NMP iz Ilirske Bistrice.

Nedelja, 25. 6. 2017, ob 16.58:  
POŽAR ELEKTRIČNEGA VODNIKA – GOLAC
Na stanovanjski hiši v Golcu je zagorel električni vodnik, ki 
je iz glavnega voda speljan na objekt. Obstajala je nevarnost 
vžiga ostrešja. Po pozivu ReCO so na intervencijo izvozili 

gasilci PGD Materija, ki so zavarovali območje, pogasili po-
žar na električnem vodniku, odkrili približno 1 m² ostrešja, 
objekt pregledali s termovizijsko kamero in pomagali delav-
cu elektro podjetja pri sanaciji pogorelega vodnika. 
Na intervenciji je sodelovalo devet gasilcev PGD Materija z 
dvema voziloma in delavec podjetja Elektro Primorska, d.d. 
Na intervencijo so izvozili tudi gasilci ZGRS Sežana in PGD 
Senožeče, ki pa so bili med potjo preklicani.

Nedelja, 25. 6. 2017, ob 18.17:  
POPLAVA – HRPELJE
Zaradi močnega neurja je v Hrpeljah poplavilo glavno ce-
sto. Po pozivu ReCO so na intervencijo izvozili gasilci PGD 
Materija in ZGRS Sežana, ki so za krajši čas zaprli cesto ter 
skupaj z delavci cestnega podjetja očistili zamašene jaške. Na 
intervenciji je sodelovalo 21 gasilcev PGD Materija s štirimi 
vozili, štiri ZGRS Sežana z enim vozilom in delavci podjetja 
CPK, d.d.

Nedelja, 25. 6. 2017, ob 18.43:  
POPLAVA – KOZINA
Zaradi močnega neurja je v podvozu avtoceste na izogibali-
šču Ravne na Kozini poplavilo cesto, zaradi česar je promet 
obstal. Po pozivu ReCO so na intervencijo izvozili gasilci 
PGD Materija, ki so zavarovali kraj in prečrpali vodo. Na in-
tervenciji je sodelovalo 11 gasilcev PGD Materija z dvema 
voziloma.

Sobota, 6. 5. 2017, ob 17.40:  
REŠEVANJE ŽIVALI – BAČ PRI MATERIJI
Pri stanovanjski hiši na Baču pri Materiji je na visoko drevo 
zlezel maček in tam obstal. Na intervencijo so izvozili gasilci 
PGD Materija, ki so skušali s pomočjo tridelne lestve mačka 
varno odstraniti, vendar je ta zlezel še više na tanko vejo. Za-
radi nevarnosti zdrsa so od reševanja odstopili. Na interven-
ciji sta sodelovala dva gasilca PGD Materija z enim vozilom.

Sobota, 13. 5. 2017, ob 11.56:  
TEHNIČNA POMOČ – HOTIČNA 
Na travniku v Hotični je vozniku osebnega avtomobila na 
blatni podlagi zdrsnilo na strmo pobočje, kjer se je vozilo ne-
varno nagnilo in vkopalo v zemljo. S silo telesa je voznik pre-
prečeval, da bi se vozilo prevrnilo. Po pozivu ReCO Postojna 
so na intervencijo izvozili gasilci PGD Materija, ki so vozilo 
najprej stabilizirali, nato pa ga izvlekli na ravno površino. Pri 
vleki vozila so gasilcem pomagali domačini iz Hotične. Vozilo 
je ostalo nepoškodovano. Na intervenciji je sodelovalo pet ga-
silcev PGD Materija z dvema voziloma in policisti PP Kozina.

Ponedeljek, 13. 5. 2017, ob 18.38:  
ODSTRANJEVANJE SRŠENOV – JAVORJE
Na podstrešju stanovanjske hiše v vasi Javorje so sršeni po-
stavili roj in ogrožali stanovalce. Po pozivu ReCO Postojna 
so na intervencijo izvozili gasilci PGD Materija, ki so sršenji 
roj varno odstranili. Na intervenciji so sodelovali štiri gasilci 
PGD Materija z enim vozilom.

Nedelja, 21. 5. 2017, ob 14.09:  
TEHNIČNI POSEG – NASIREC
V stanovanjski hiši v Nasircu se stanovalec dalj časa ni odzival 
na klice. Po pozivu ReCO Postojna so na intervencijo izvozili 
gasilci PGD Materija, ki so s tehničnim posegom odprli vra-
ta ograje in stanovanjske hiše ter opravili pregled objekta in 
pri tem v enem izmed prostorov našli osebo, ki ni več kazala 
znakov življenja. Zdravnik je osebo pregledal in potrdil smrt. 
Na intervenciji so sodelovali tri gasilci PGD Materija z enim 
vozilom, zdravnik in medicinska sestra ZP Hrpelje terh poli-
cista PP Kozina.

Ponedeljek, 22. 5. 2017, ob 18.26:  
ODSTRANJEVANJE KAČE – KOZINA
Na dvorišču stanovanjske hiše na Kozini so stanovalci opazili 
večjo kačo. Na intervencijo so izvozili gasilci PGD Materija, 
ki so kačo varno odstranili z dvorišča in jo spustili nazaj v na-
ravo. Na intervenciji so sodelovali štiri gasilci PGD Materija 
z enim vozilom.

Petek, 2. 6. 2017, ob 09.31:  
 PROMETNA NESREČA – PETRINJE
Na glavni cesti v Petrinjah sta trčila voznika motornih koles, 
ki sta vozila iz smeri Kozina proti Kopru. Ob trčenju in padcu 

sta se telesno poškodovala. Po pozivu ReCO Postojna so na 
intervencijo izvozili gasilci ZGRS Sežana in PGD Materija. 
Slednji so protipožarno zavarovali kraj nesreče, do prihoda 
zdravstvenega osebja poškodovanima nudili prvo pomoč, 
na motornih kolesih izklopili vire energije in pomagali pri 
imobilizaciji ter transportu ponesrečencev v reševalno vozilo. 
Poškodovana voznika so reševalci NMP Sežana odpeljali na 
nadaljnje zdravljenje v izolsko bolnišnico. Na intervenciji je 
sodelovalo šest gasilcev PGD Materija z dvema voziloma, štiri 
ZGRS Sežana z enim vozilom, zdravnica ZP Hrpelje, reševalci 
NMP Sežana in policisti PPP Koper.

Sobota, 3. 6. 2017, ob 11.50:  
POŽAR V NARAVI – KOZINA
Na Kozini sta zagorela suha trava in grmičevje. Požar je takoj 
pričel gasiti uslužbenec bližnjega podjetja in tako preprečil 
razširitev. Po pozivu ReCO Postojna so na intervencijo izvozili 
gasilci PGD Materija in ZGRS Sežana, ki so požar dokončno 
pogasili ter pogorišče zalili z vodo. Pogorelo je približno 1.000 
m² površine. Na intervenciji je sodelovalo osem gasilcev PGD 
Materija s tremi vozili in dva ZGRS Sežana z enim vozilom.

Sobota, 3. 6. 2017, ob 15.47:  
POŽAR V NARAVI – PREŠNICA
Nad vasjo Prešnica sta zagorela lesen prag na železniški progi 
in suha trava ob progi. Po pozivu ReCO Postojna so na inter-
vencijo izvozili gasilci PGD Materija in ZGRS Sežana, ki so 
požar pogasili ter območje zalili z vodo. Zgorel je prag žele-
zniške proge in 5 m² suhe trave. Na intervenciji je sodelovalo 
11 gasilcev PGD Materija s tremi vozili in dva ZGRS Sežana 
z enim vozilom.

Sobota, 3. 6. 2017, ob 15.50:  
POŽAR V NARAVI – RODIK
Ob železniški progi med Rodikom in Kačičami sta na treh 
ločenih lokacijah zagorela grmičevje in suha trava. Po pozi-
vu ReCO Postojna so na intervencijo so izvozili gasilci PGD 
Materija in Senožeče ter ZGRS Sežana, ki so požare pogasili. 
Skupaj je pogorelo približno 1.000 m² površine. Na interven-
ciji je sodelovalo 11 gasilcev PGD Materija s tremi vozili, štiri 
ZGRS Sežana z dvema voziloma in pet PGD Senožeče z enim 
vozilom.

Ponedeljek, 5. 6. 2017, ob 14.02:  
POŽAR V NARAVI – RODIK
ReCO Postojna je prejel obvestilo o opaženem dimu ob žele-
zniški progi med Rodikom in Kačičami. 
Na intervencijo so izvozili gasilci PGD Materija in ZGRS Se-
žana, ki  so pregledali območje, vendar požar ni bil opažen. 
Posredovanje ni bilo potrebno. Na intervenciji je sodelovalo 
sedem gasilcev PGD Materija s tremi vozili in dva ZGRS Se-
žana z enim vozilom.

INTERVENCIJE  
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MATERIJA
Bač pri Materiji 28/b, 6242 Materija, tel. št.: 041 697-545 - predsednik, gasilcimaterija@gmail.com, www.pgdmaterija.si

INTERVENCIJE PGD MATERIJA  
 V MAJU IN JUNIJU 2017
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ZDRAVSTVENA POSTAJA HRPELJE - KOZINA 
aktivno sodeluje in izvaja programe svetovanja za zdravje
V sklopu preventivnih programov svetovanja za zdravje, ki 
se izvajajo v Zdravstveni postaji Hrpelje - Kozina, za vas v 
jeseni pripravljamo naslednje delavnice:

»Zdrav življenjski slog«  – 7. 9. 2017 ob 17.30
Delavnica traja dve šolski uri in je brezplačna. Udeleženci 
spoznajo problem srčnožilnih bolezni in dobijo osnovne in-
formacije o zdravem življenjskem slogu.
Vodi jo Martina Drožina, dipl. med. sestra.

 »Dejavniki tveganja«  – 14. 9. 2017 ob 17.30
Zvišan krvni tlak, holesterol in krvni sladkor ogrožajo zdrav-
je srca in ožilja. Kaj in koliko vemo o dejavnikih tveganja, 
kako jih obvladujemo, kaj je pomembno pri zdravljenju … 
Delavnica traja dve šolski uri in je brezplačna. Vodi jo Marti-
na Drožina, dipl. med. sestra.

Prvo srečanje delavnice  
»Šola zdravega hujšanja« – 18. 9. 2017 ob 17.30
Delavnica poteka tri mesece in pol, skupaj 14 srečanj, ki si 
sledijo tedensko v prostorih ZP Hrpelje - Kozina. Organizi-
rana je tudi skupinska telovadba pod vodstvom fizioterapev-
tke Tamare Sila v telovadnici OŠ DBB Hrpelje. Udeleženci 
boste prepoznali in ocenili svoj način prehranjevanja. Po-
skusili boste sprejeti spremembe v prehrani in jih uvedli v 
svoje vsakdanje življenje. Trudili se boste tudi povečati svojo 
telesno kondicijo in vpeljati gibanje v svoj vsakdan. Za de-
lavnico potrebujete napotitev s strani osebnega zdravnika ali 

referenčne sestre.

»Test hoje« –  28. 9. 2017 ob 16h ob železniški postaji  
Hrpelje - Kozina
Telesna dejavnost je eden od pomembnejših varovalnih de-
javnikov za zdravje srca in ožilja ter drugih kroničnih nena-
lezljivih bolezni. Da bi skupaj storili nekaj za vaše zdravje, 
vas vabimo, da se udeležite brezplačnega testiranja telesne 
zmogljivosti ali fitnes indeksa s pomočjo preizkusa hoje na 
2 km. Preizkus je namenjen predvsem odraslim posamezni-
kom med 20. in 65. letom starosti, ki so prekomerno pre-
hranjeni, telesno nedejavni ali premalo telesno dejavni. OB-
VEZNA JE ŠPORTNA OBLEKA IN OBUTEV! S SEBOJ 
IMEJTE TUDI STEKLENICO VODE.

INFO ZA PROGRAME SVETOVANJA ZA ZDRAVJE v 
Zdravstveni postaji Hrpelje - Kozina: Martina Drožina, dipl. 
m. s., referenčna ambulanta dr. Vidaković in dr. Galamić.  
Kontakt: (05) 689 05 00 ali martina.drozina@zd-sezana.si

Vljudno vas vabimo tudi na ostale delavnice programa  
Cindi, ki se izvajajo v Zdravstvenem domu Sežana.

Za ostale informacije o delavnicah Cindi pa se obrnite na 
Natašo Volk Trnovšek, dipl. m. s., Zdravstveni dom Sežana, 
na telefon: (05) 731 14 42 ali pišite na spletno pošto: center-
zazdr.odv@zd-sezana.si

Sreda, 28. 6. 2017, ob 22.16:  
MOČNO NEURJE – HRPELJE, KOZINA, GOLAC, ROŽICE
Močno neurje je na območju Občine Hrpelje - Kozina podiralo drevesa in od-
krivalo strehe. Po pozivu ReCO so na intervencijo izvozili gasilci PGD Materija, 
ki so najprej odstranjevali podrta drevesa, in sicer na glavni cesti pri odcepu za 
Rožice, na Kozini ter na lokalni cesti med Obrovom in Golcem. V tem času so 
od ReCO prejeli še obvestilo o odkriti strehi v Hrpeljah, kjer so ugotovili, da je 
veter odnesel del ostrešja gospodarskega objekta. Zaradi opisanega so najprej za-
varovali kraj, nato pa odkriti del strehe začasno pokrili s PVC folijo in ga obtežili 
z vrečami peska. Na intervenciji je sodelovalo 21 gasilcev PGD Materija s šestimi 
gasilci. Obveščen je bil tudi poveljnik občinske civilne zaščite.

Četrtek, 29. 6. 2017, ob 13.08:  
ODKRITA STREHA – POVŽANE
Močno nočno neurje je v Povžanah odkrilo polovico strehe gospodarskega 
objekta. Po pozivu ReCO so na intervencijo izvozili gasilci PGD Materija, ki so 
lastnikom objekta pomagali pri pobiranju in obtežitvi odpadlih delov strešnih 
panelov. Na intervenciji so sodelovali tri gasilci PGD Materija z enim vozilom.  

KLEPETALNICA - Skupaj dogovorimo več
Želja Obrtno-podjetniške zbornice Sežana je postati središče 
podjetništva – pa ne samo to. Postala naj bi prostor za druže-
nje in izmenjavo idej, mnenj, nasvetov …, prostor, kjer bi vsi 
podjetniki pridobili informacije z različnih področij. Želimo 
nuditi storitve, ki jih podjetniki potrebujejo pri vsakdanjem 
delu, reševanju svojih dilem, izzivov in drugih potreb, zato 
je prav, da pobližje spoznamo želje in potrebe vseh podje-
tnikov. 
In prav to, kakšne so vaše želje, potrebe in kako vam zborni-
ca lahko pomaga, želimo ugotoviti tudi s pomočjo druženja 
in klepeta. 
Zato ste vsako tretjo sredo v mesecu ob 18. uri vabljeni v 
prostore OOZ Sežana. Prvo srečanje bo namenjeno spozna-
vanju in predstavitvi udeležencev ter skupnemu načrtovanju 
nadaljnjih programov. 

20. septembra ob 18. uri bomo zaklepetali v prvo uro Kle-
petalnice – Skupaj dogovorimo več! Vabljeni vsi, ki želite 
proaktivno sodelovati s svojim bogatim znanjem in izkušnja-
mi.

Klepetalnice so namenjene skupnemu spremljanju dogaja-
nja okoli nas, dogajanja na področju zakonodaje, zaposlova-

nja, davčnih obvez, kreditov v bankah – pa tudi o dobrem 
počutju, lepoti in zdravju bomo govorili.  
Možnosti je veliko!

Namen Klepetalnic je torej mreženje obrtnikov in podjetni-
kov. V sproščenem klepetu bomo naprej obravnavali dolo-
čeno strokovno tematiko, ki se veže na poslovno dejavnost, 
s primeri iz prakse. Teme bodo zanimive in raznolike, saj 
bomo izmenjali poslovne informacije, poslovna, davčna, 
kadrovska, pravna tudi računovodska znanja …, navezovali 
poslovne stike in se povezovali. Vsak udeleženec bo aktivno 
sodeloval v razpravi s svojimi izkušnjami in vprašanji, zato 
verjamemo, da bo našel nekaj zase. 
Srečanja izvajamo v okviru Programa za pospeševanje ma-
lega gospodarstva občin Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina in 
Komen.

INFORMACIJE:  
Klepetalnice so brezplačne. Kontaktna oseba je Klementina 
Križman, telefon: (05) 620 28 50 ali  
klementina.krizman@ozs.si.

ZAHVALA GASILCEM PGD MATERIJA
Hiša in senik Anice in Stojana Benčiča sta se ponoči 28. junija znašla v primežu hudega neurja. Sama pravita, da kaj ta-
kega nista še doživela. Hud veter je rovaril okrog hiše in v trenutku odkril streho, z vsem lesom in strešniki vred. Sreča v 
nesreči je bila, da je zid na vrtu zaustavil velike kose materiala, ki so leteli po zraku, in preprečil še večjo škodo.

Iz srca sva hvaležna ekipi gasilcev PGD Materija, ki so nama takoj prihiteli na pomoč. Hitro so zaščitili seno pred dežjem 
in za silo pokrili senik ter preprečili nadaljnjo škodo v hiši. Prav tako se zahvaljujemo tudi Andreju Resinoviču s.p. ter 
Civilni zaščiti Hrpelje – Kozina in Robertu Kastelicu za takojšnjo pomoč. Hvala!

Anica in Stojan Benčič

	  

ZAPOSLITVENI SEJEM 
zaposlovanje na lokalnem trgu dela

četrtek, 31. avgusta 2017, 
od 10.00 do 14.00
HRPELJE, Kulturni dom,  Reška cesta 14

Spremljevalni dogodki:

10.00–11.30 Predstavitev delodajalcev
11.30–13.00 Zaposlitveni sejem 
13.00–14.00 Posvet: Spodbujanje zaposlovanja  
   starejših in dogajanje na trgu dela

$
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»Sezonska zelenjava in sadje, pridela-
na v Sloveniji, in to na ekološki način, 
sta največ, kar lahko damo svojemu te-
lesu. Marsikaj lahko pridelamo sami, 
tudi če nimamo veliko prostora, ovira 
pa ne bi smelo biti niti pomanjkanje 
časa ali moči.« 
Vsakdo v Brkinih, na Krasu in v Čiča-
riji pozna sezonsko zelenjavo. Pozna 
pravljice, v katerih čarovnica pošlje po 
jagode sredi zime. Pozna 'super-mega' 
in še kakšne trgovine, v katerih lahko 
tudi sredi zime najdemo jagode, jajčev-
ce in še kaj nesezonskega. Svetlečega. 
Vseenakega. Uporaba kemije je prak-
tično našla dom na vseh področjih in 
skozi sadje, zelenjavo, žita in že skoraj 
vse ostalo prodira v naše telo. Nekate-
ri posledice že močno čutimo, drugi 
so takšni z železnimi želodci in jim ne 
škoduje nič. Ampak … ali je to narav-
no? Saj je kemija tudi del narave, ali ne? 
Pa vendarle … , vsako pretiravanje in 
to, saj veste … V naravi je vse medse-
bojno povezano, vse deluje v harmoniji, 
sinergiji, če hočete. Narava sama poskr-
bi zase in za vse, kar poznamo. V ekosi-
stemu vzdržuje ravnovesje, da poteka-
jo vsi procesi uravnovešeno. In najbrž 
bi še danes na jagode čakali do konca 
maja, junija, če bi človek ne začel hla-
stati po večjih količinah pridelkov, po 
hitrejšem načinu predelave in če ne bi 
z uporabo pesticidov v monokulturah 
posegal v naravne življenjske kroge in 
rušil ravnovesje, uničeval rodovitna tla, 
onesnaževal in zastrupljal ostala živa 
bitja, podtalnico in samega sebe. 
Vrtnarjenje, o katerem pričujoča knji-
ga piše, bi naj ne bilo garanje, temveč 
užitek, druženje z rastlinami, spozna-
vanje njihovih energij. Če spoštujemo 
rastline, nam vračajo v ravno tolikšni 
meri, kolikor vanje časa in ljubezni vlo-
žimo. Agronomka Jerneja Jošar, skupaj 

z agronomom Maticem Severjem, ki 
goji trajnice, v Vrtnarski hiši ustvarja 
svoj idealni ekološki vrt, po naročilu pa 
ga načrtuje tudi vrtičkarjem, ki želijo iz 
svojega vrta potegniti največ. V knjigi 
nam avtorica razloži, zakaj zemlje ni 
treba prekopavati, gnojiti, zalivati ali 
okopavati ter med letom puliti plevela. 
»Tudi sama sem prej, ko sem še hodila 
v službo, prišla na svoj vrt le enkrat na 
teden. Na začetku malo več, da sem po-
sadila – dela je le s sajenjem oz. setvijo, 
kar ni nobeno težaško delo, ampak uži-
vanje. Pozneje pobiraš pridelek in to je 
to. Vrta tudi ni treba zalivati, če je na 
njem zastirka. Tudi na prejšnji lokaciji, 
ko so bila zelo vroča poletja, pa zraven 
ni bilo vode, sem imela po vrtu zastirko 
iz slame. Takrat so rastline malo stagni-
rale, nič pa ni 'pocrkalo'. Če pogledamo, 
zemlja v naravi ni nikjer odkrita. Če 
oponašamo zakonitosti iz narave in jih 
vnašamo v svoj vrt, si zelo pomagamo. 
Vrta tudi ne okopavamo. Ukvarjam se 
namreč prav z načrtovanjem kolobar-
jenja, ki upošteva mešane posevke, se 
pravi, katere rastline so dobre ali slabe 
sosede in kako moramo katere rastline 
gnojiti. V Sloveniji je navada, da jeseni 
na veliko prekopavajo vrtove in pripelje-
jo prikolice hlevskega gnoja. Nič od tega 
ni treba, saj s prekopavanjem uničujemo 
živi svet v tleh, ki ustvarja humus. Na 
površini zemlje so namreč tisti organiz-
mi, ki potrebujejo svetlobo in zrak, glo-
blje pa tisti, ki ju ne potrebujejo v tolikšni 
meri. S prekopavanjem podremo narav-
ni ustroj in zemljo stalno izčrpavamo, 
zaradi česar jo moramo dognojevati, saj 
s tem pobijemo organizme. Zemlje ni 
treba prekopavati, pognojevati, zalivati 
in okopavati med letom in niti puliti ple-
vela, ko se naredi skorjica. Pravzaprav 
na vrtu ne delaš nič kaj preveč fizično. Si 
pa zato čez zimo narediš načrt kolobar-

jenja,« pravi avtorica. 
Da rastline pravilno vzdržujemo in 
gnojimo, je potrebno nekoliko načr-
tovanja. Ko je enkrat načrt narejen, se 
posevki premikajo po gredah iz leta v 
leto in s tem je za vse življenje mir. Vrt 
je dobro opazovati, spremljati, kako se 
premika sonce, opazovati pluse in mi-
nuse. Če se ob tem upoštevajo naravne 
zakonitosti, toliko bolje. Po drugi sve-
tovni vojni je prišlo sicer do revolucije s 
pesticidi in umetnimi gnojili, kar pa za 
zemljo pomeni le in samo uničevanje 
vsega, skupaj z mikroorganizmi. Gnoji-
ti je potrebno, preden posadimo rastli-
ne, ki gnoj potrebujejo. Viški gnoja se 
zbirajo v podtalnici in nitrati v vodi. Če 
solata prehitro zrase, ji ne uspe razviti 
učinkovin, zaradi katerih jo jemo, saj je 
prazna. Tako kot večina trgovinskega 
sadja in zelenjave. Avtorica še zatrjuje, 
da je plevel izmišljena beseda, ker gre 
za rastline, ki imajo v sebi nekajkrat več 
mineralov in vitaminov ter so užitne. 
No, če pa se že ubadamo z njim, potem 
ga zatremo tako, da okrog rastlin damo 
zastirko in plevel ne vzklije. Zastirka 
je lahko slama, seno ali suho listje. Če 
na primer sadimo šetraj k fižolu, bo 
ta odganjal uši. Bazilika in paradižnik 
sta na vrtu odlična kombinacija, je pa 
pri načrtovanju vrta zelo dobro vedeti, 
katere rastline sodijo skupaj in katere 
ne, katere potrebujejo gnojilo in katere 
ne, pa še veliko tega. Na vsa morebitna 
vprašanja avtorica odgovarja v odlič-
nem priročniku, ki si ga lahko izposo-
dite tudi v krajevni knjižnici. 
Lepo dopustovanje, lepe počitnice, lepo 
vse želim vsem, Patricija Dodič 

EKOLOŠKO VRTNARJENJE  
ZA VSAKOGAR
Jerneja Jošar, Mladinska knjiga,  
Ljubljana, 2015

Za ljube knjigoljube
:

Ubald Vrabec, 
primorski skladatelj
Vrabec je bil predvsem pri-
morski skladatelj. Kako pa naj 
drugače označimo Slovenca, ki 
je bil rojen in je večino svoje-
ga življenja preživel in deloval 
v Trstu? Umrl je leta 1992. Na 
svojo željo je bil pokopan v Ro-
diku, kjer mu vsako leto prire-
dijo spominski koncert. 
Starša Ubalda Vrabca sta bila iz 
delavske družine. Njegova mati je bila doma iz Tolmina, oče 
je bil čevljar, doma iz Pliskovice na Krasu. Iz ekonomskih ra-
zlogov sta se preselila v Trst, kjer se je petega decembra leta 
1905 rodil Ubald. Stanovali so v železničarski hiši v bližini tr-
žaške železniške postaje. Mati je delala kot perica pri bogatejših 
družinah. Oče je bil delavec – pristaš delavskega gibanja, ki je 
bil, kot je Vrabec zmeraj pripovedoval, za prvi maj redno zaprt. 
Svoj glasbeni talent je Vrabec podedoval po glasbeno nadarjeni 
družini. Z njimi je živel tudi stric, s katerim so prepevali in igra-
li na mandolino. Mladi Vrabec je čutil nagnjenje do glasbe, zato 
je šel v šolo Glasbene matice, vendar sta bila starša prerevna, 
da bi mu lahko omogočala nadaljnje šolanje. Po srednji šoli sta 
ga želela zaposliti pri neki špediterski družbi Francesco Parizi, 
vendar mu to ni bilo všeč. Raje se je posvetil violini. Tako je 
diplomiral, naredil profesuro in zelo mlad začel ustvarjati. Prvo 
njegovo ohranjeno delo je Tedeo, ki ga je napisal za cerkveni 
pevski zbor; danes ga hranijo v tamkajšnji cerkvi Svetega Ivana 

Ali ga poznate?
Verjamemo, da je bila skrita oseba iz prejšnje 
številke pravi izziv, čeprav bi si s svojim delom 
zaslužila boljšo prepoznavnost in mesto v naši 
zavesti. To je bil Ubald Vrabec. Prejeli smo dva pravilna 
odgovora. Izbrana nagrajenka je: Tamara Silič Gropajc iz 
Slivja. Prilagamo nekaj stavkov o tej zanimivi osebi, ki je 
pokopana na pokopališču v Rodiku.
Pred vami pa je že nov izziv, da osebnost prepoznate po 
predstavljenih lastnostih.

Odgovore sporočite v uredništvo na telefon: (05) 6800 150 
oziroma po elektronski pošti: glasilo@hrpelje.si do 15. 9. 
2017. Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali nagrajenca 
in mu podelili privlačno praktično nagrado.
Uredništvo

Ali prepoznate osebo, ki je bila:
•	Ni iz naše občine, je pa Brkinec.
•	Rojen je bil na Premu.
•	Pesnik.
•	Pisal je tudi kratko impresionistično prozo in 

dela za otroke.
•	Nekaj njegovih del: Jagned, Na trgu, Pijanec …

v Trstu. Že zelo mlad se je začel ukvarjati tudi s pevovod-
stvom. Pri Svetem Jakobu je vodil zbor Kolo. Kasneje je 
vodil zbore po vsem tržaškem območju. Bil je ustvarja-
lec in tudi upornik. Zelo mlad je po drugi svetovni vojni 
okusil status begunca, saj se je preselil v Argentino, kjer 
pa se ni znašel. Tudi v Ameriki cekini niso rasli na dre-
vesih. Vrnil se je nazaj v Evropo. Preselil se je v Maribor, 
kjer je poučeval na Glasbeni matici. Med drugo svetov-
no vojno se je preselil nazaj v rodni Trst, kjer je deloval 
tudi kot politični delavec. "Povsod, pa naj je bil v Ame-
riki, Sloveniji ali Trstu, je bila prisotna njegova energija, 
ustvarjalnost pa tudi njegovo trmasto puntarstvo." De-
loval je pri radiu Koper in tržaškem radiu. Za potrebe 
tržaškega radia je ustanovil komorni zbor, iz katerega je 
nastal zbor Jacobus Gallus, ki je bil osrednji zbor v za-
mejstvu. S tem zborom je dosegel številna priznanja na 
mednarodnih tekmovanjih. V violinskem razredu Glas-
bene matice je posredoval prve nauke svojim gojencem, 
svoje organizacijske sposobnosti je dokazoval tudi pri 
takratni Prosvetni zvezi. Pozneje je našel svoje okolje v 
krogu katoliške zborovske dejavnosti. 
Vendar Vrabec ni bil le skladatelj. Njegovo ustvarjanje 
lahko razdelimo na tri poglavja: Vrabec kot glasbenik, 
kot politik in kot pisec. Znane so namreč njegove hudo-
mušne zgodbe o Mihcu in Jakcu, ki so bile objavljene v 
tržaškem Malem listu, potem so tu Sveder in Prvoapril-
ske zgodbe. Bil pa je celo dober risar. Vsestransko nadar-
jen umetnik torej.
Po drugi svetovni vojni so spreminjali krajevna imena, 
hoteli so izbrisati vse, kar je spominjalo na cerkev. Po-
lemika je bila okoli kraja Sveta Trojica in Vrabec se je 
ponorčeval, češ da bi kraj lahko imenovali "Tercet" ali 
"Trio", da bi ne spominjalo na cerkev. 
Edi Race, zborovodja, doma iz Rodika, kateremu je bil 
Vrabec mentor, je označil Vrabca kot "klenega borca za 
pravičnost, človeka, ki je neprestano v nekaj vrtal, ki je 
neprestano nekaj iskal, nekaj počel in ustvarjal, bil je ve-
lik kot človek. Že njegova pojava je bila posrečena. Bil je 
nižje, močnejše postave, s plešo na glavi in zanimivimi 
brki in očali. Karikaturisti so ga dobro upodobili, tako da 
ga takoj spoznamo že po nekaj potezah." Vrabec je nekoč 
dejal, da je njegovo sredstvo radirka, saj je bil izredno 
natančen in zlepa ni odnehal. Ko je komponiral, je izpilil 
vsako noto, da je skladba zvenela popolno.
V starosti je Vrabec živel najprej v Trstu, kasneje na Op-
činah, nato pa v Bazovici, kjer je živel do zadnjega. Doča-
kal je visoko starost - sedeminosemdeset let. Umrl je leta 
1992. Bil je tudi družinski prijatelj družine Kosovel iz To-
maja. Rad je zahajal v Rodik na obisk k svojemu učencu 
in velikemu prijatelju Ediju Racetu. V Rodik se je očitno 
zaljubil, saj je želel biti tam pokopan. Danes počiva v ze-
mlji na rodiškem pokopališču.
V nadaljevanju se bomo posvetili predvsem Vrabčevemu 
opusu. Znanih je toliko skladb, da bi lahko naštevali do 
noči. Nesmrtne so: Polka, Bilečanka, Štiri dobe, Bratci 
veseli vsi, pa Samo milijon nas je na Kajuhovo besedilo, 
Polka je ukazana in še zlasti njegova različica Prešerno-
ve Zdravljice, ki jo imajo pevci kar za svojo himno. Te 
skladbe so dobro znane in zelo priljubljene med pevski-
mi zbori. Prirejal je ljudske pesmi, ki jih zbori radi pre-
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  pevajo, čeprav je zgradba njihovih kompozicij težka, "vendar 
jih ima izvajalec – bodisi ljubitelj bodisi profesionalec – za-
doščenje izvajati". Tu je še skladba Jesen na Krasu za moški 
zbor. Krasu je postavil spomenik s simfoničnim delom Ško-
cjanske jame. Za delo Štiri dobe je dobil glasbeno nagrado 
"Premio di Trieste". Njegove simfonične impresije so Punt, 
Kantorska balada in druge. Nazadnje se je poskusil tudi z 
opero z naslovom Tolminski puntarji, ki žal še ni doživela 
odrske izvedbe, pač pa samo izvedbo v koncertni obliki. 
Napisal pa je tudi precej cerkvenih skladb: šest maš, ki se 

redno izvajajo, kantata za godalni kvartet Božični sijaj in še 
ogromno božičnih pesmi, med katerimi je najvažnejša Bila 
je noč.
Ubald Vrabec je bil mojster harmonije in kontrapunkta. 
Skladateljski opus, ki ga je podaril naši narodni glasbeni za-
kladnici, ga uvršča v sam vrh glasbenih ustvarjalcev. Imel je 
neverjeten posluh za estetske linije, za ljudsko čustvovanje, 
za ritem in melodiko. Njegove skladbe so zahtevne, a ravno 
zato čarobne. 
Nejc Ivančič

Preščani se v Stožice 
odpravljamo z avtobusom. 
Ker imamo še nekaj prostih 
mest, vas vabimo, da se nam 
pridružite. 
Vstopnica in prevoz: 35 €
Prijave do 30. 8. 2017 na 041 
821 071 – Iris Pečar

KONCERT PANKRTOV

Pogledam roki. Delujeta tako samoumevni, a sta ne-
verjetno prefinjena 'inštrumenta'. Ne samo zato, ker sta 
spretni, ker lahko držita, stiskata, gneteta, udarjata, pi-
šeta, strižeta, igrata na glasbilo …, ampak tudi zato, ker 
se lahko dotikata, ker lahko božata. Roki imata izjemno 
moč in energijo ter sta neposredno povezani z možgani 
– sta njegovi neposredni 'izvrševalki nalog'. Saj vemo: 
leva možganska polobla je povezana z desno roko, desna 
pa z levo. In če pomislimo na vse reči, ki jih naši roki 
počneta iz dneva v dan, je ena od najlepših prav goto-
vo dotik. Je kralj vseh človeških čutov! Kako pogosto se 
dotikamo in kako se na to odzivamo,  ima neposreden 
vpliv na naše duševno in telesno zdravje, na naše odnose 
in na naš živčni sistem. Kaj o njem pravi Freya Watson, 
irska pisateljica, učiteljica in terapevtka, pa si preberite 
v članku.

»Naše telo je narejeno za povezovanje. Ne samo za občasne 
objeme ali trepljaje po rami.«
Naše telo je narejeno tako, da najbolje uspeva v ljubezni, 
pristen dotik pa je naravna fizična manifestacija ljubezni. 
Ko pravim pristen dotik, imam v mislih tisti dotik, ki pravi 
»tukaj sem, s teboj, v tem trenutku«, in ne samo intimnega 
dotika, ki se dogaja v spolnosti. Pristne dotike lahko doži-
vljamo s komerkoli, ki ga imamo radi, ne samo s svojimi 
intimnimi partnerji. Raziskave so pokazale, da celice v na-
šem telesu 'oživijo', ko občutimo ljubezen, in se nekoliko 
skrčijo, ko občutimo nasprotno. Sposobnost, da z dotikom 
to ljubečo energijo posredujemo drugi osebi, pa imamo 
vsi, saj je prirojena.
Ponovna obuditev te sposobnosti ljubečega dotika je lahko 
eno od najpreprostejših in najlepših daril, ki si jih podari-
mo sami sebi in svojim najbližjim. V svoji najosnovnejši 
obliki je že to, da si za nekoga vzamemo čas in se ga do-
taknemo, da bi mu podarili zdravilno ali ljubečo energijo, 
zanj prijetna izkušnja, ki ga pomiri ali potolaži. Včasih za-
dostuje že to. Morda se niti ne zavedamo, kako blagodejno 
vplivajo na nas dlani, ko jih položimo na boleča mesta, ali 
pa prsti, ki masirajo glavo, kadar glavobol noče pojenjati. 
Morda zaupamo bolj zdravilom ali pa temu sploh ne želi-
mo posvečati svojega časa. Presenetljivo pa velikokrat za-

dostuje samo dotik, da si spremenimo razpoloženje, spro-
stimo napetost ali pa 'odklenemo' vrata do globljih plasti 
v sebi, ki potrebujejo pozornost. Še pomembnejše je to, 
da nas dotik povezuje med seboj in povečuje tisti občutek 
zaupanja in ljubezni na naraven način – ki ga ni mogoče 
nadomestiti z ničimer drugim.

Skratka, če spodbudimo svojo sposobnost ljubečega doti-
ka – pa naj se dotikamo svojih najdražjih, prijateljev ali 
ljubezenskega partnerja –, je enako kot če bi v svoje ži-
vljenje vpeljali naslednje štiri elemente. Pogosteje, kot jih 
izvajamo, globlji bo naš dotik.

Jasen namen. Bodite jasni, zakaj si želite dotakniti nekoga, 
in ostanite osredotočeni na ta namen. Bi želeli, da se ta 
oseba dobro počuti? Da ji je prijetno? Ali da se potolaži? Še 
preden se je dotaknete, pomislite, zakaj želite to storiti. Kot 
poskus lahko koga kdaj prosite, naj zapre oči, nato pa se ga 
dotaknite, ga objemite ali pobožajte večkrat zapored, vsa-
kič z drugačnim namenom. Enkrat lahko recimo pomislite 
na nek lep prizor iz vašega najljubšega filma, drugič pa naj 
bo vaš namen, da ta oseba začuti vašo ljubezen. Nato jo 
vprašajte, ali je opazila razliko.

Ljubezen. Ko rečemo 'ljubi tistega, s komer si', to zveni 
sila enostavno, vendar ni vedno mogoče občutiti ljubezni 
v točno tistem trenutku, kot bi želeli. Zato lahko poiščete 
drugi način, da spet zaženete to energijo in obudite obču-
tek ljubezni, ki je še vedno nekje globoko v vas (spomni-
te se na prijetno glasbo, prikličite si obraz ljubljene osebe 
pred oči, pomislite na lep poletni dan, karkoli podobnega). 
Uporabite svojo domišljijo in čute, da najdete tisti gumbek 
v sebi, ki sproži globok občutek ljubezni, nato pa to ener-
gijo usmerite v osebo, s katero ste.

Prisotnost. Ne morete slišati, kaj vam drugo telo sporo-
ča, če je vaš um prezaposlen, zato se osredotočite samo na 
trenutek, v katerem ste! Osredotočite se samo na dotik ali 
pa dihajte usklajeno z osebo, s katero se dotikate, saj s tem 
zaposlite svoj um, ki se trudi slediti ritmu dihanja. Biti pri-
soten pomeni biti umirjen, v umirjenem stanju pa začne 
delovati intuicija.

Zaupanje. Zaupajte, da lahko z dotikom drugim prinese-
te dobro počutje in ljubezen. Zaupajte, da boste v pravem 
trenutku vedeli, na kakšen način se jih lahko dotaknete – 
objem, stisk dlani, roka čez ramo, božanje … Nato sledite 
svojim občutkom in občutkom drugega, naj bo izkušnja 
prijetna za oba.
Ugodje in dobro počutje nista namenjena samo tistemu, ki 
se ga dotikate, ampak tudi vam.

Lepota trenutka, ko se nekdo ob vašem dotiku odpre in 
razkrije globine, ki jih skriva v sebi, prinaša tudi občutek 
globlje povezanosti s skrivnostmi življenja. In občutek is-
krene hvaležnosti za to preprosto darilo. 
(prevedla Nives Mahne Čehovin)

PLANINSKO DRUŠTVO SLAVNIK VABI …
Občina Hrpelje - Kozina in Planinsko društvo Slavnik  
vas vabita 

v nedeljo, 3. septembra 2017, 
na pohod Odprte meje. Dobimo se na Golcu pri vaškem 
domu ob 13h, od koder nas bo avtobus odpeljal na izho-
dišče v Zagrad. Tu bomo pričeli z 2–3-urno lahko hojo 
čez Ostrič (1053 m) in Ribnik v Vodice, kjer bomo ob 16h 
na prireditvi. Na pohodu so zavarovani tudi nečlani PZS. 
Zato vabljeni vsi, ki lahko prehodite vsaj dve uri – s pri-
merni oblačili in planinskimi čevlji. V lahkem nahrbtniku 
potrebujete vsaj pol litra tekočine, vzemite pa tudi zaščito 
proti klopom, soncu, vetru in dežju. V družbi je lepše, zato 
vabljeni!

Vabljeni tudi v nedeljo, 10. septembra, na 
37. SPOMINSKI POHOD BAZOVIŠKIH JUNAKOV 
v Bazovico. Dobimo se ob 9.30 pri Kalu v Bazovici, od 
koder bomo ob 10h pričeli pohod čez Jezero, nad Glinšči-

co, skozi Drago, na Pesek, Gročano in h koči na Kokoši, 
kjer bo vpis in počitek ob druženju. Ob 13.45 bo spust s 
Kokoši na Gmajno, kjer bo proslava in polaganje vencev 
ob 87-letnici ustrelitve bazoviških junakov. Skupaj je tako 
4 ure lahke hoje. Poleg planinske opreme in obutve je nuj-
na zaščita pred klopi. V nahrbtniku naj bodo še 1,5 l teko-
čine ter zaščita proti soncu, dežju in vetru. Vabljeni!
 
V septembru bo objavljen  program MLADINSKEGA 
ODSEKA PD Slavnik za šolsko leto 2017/18. Program bo 
vseboval vsaj en pohod mesečno. Vabljeni se tudi tisti, ki 
želite sodelovati v orientacijski ligi (POT). Novi člani boste 
za letošnje leto vplačali le 4 € članarine.
Za vse informacije ste vabljeni v planinsko pisarno vsak 
četrtek od 18h do 19h v Vaški dom Hrpelje.
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Vpis v abonmaje bo septembra. Predvpis za dosedanje abonente bo 
mogoč že od 29. avgusta 2017. Takrat bo naša blagajna odprta od 
ponedeljka do  petka od 10. do 12. in od 15. do 17. ure in tudi uro pred 
prireditvami, za katere se prodajajo vstopnice.   

 

 

 
 kombinacija osmih dogodkov iz obeh abonmajev po izbiri

 
predstave in glasbene prireditve za otroke

Podrobne informacije boste našli v abonmajski knjižici, ki jo prejmete v nabiralnike.

Poleg omenjenih predstav pa se nam v novi sezoni obeta     
       obisk predstav v Trstu, Novi Gorici in opere v Ljubljani                 
             (dodatne prijave).

info: www.kosovelovdom.si in 05 731 20 10.
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    Vabi na 
opasilo v 
       Ocizlo

Sobota:
8.30 - 9.00 
 Extempore za odrasle
 (platna in likovne pripomočke prinese  
 vsak sam, prijave Jani Pečečnik na 
 T 041 511 105 ali jana.pececnik@gmail.com)

9.30 - 10.00 
 Extempore za otroke (podlage in 
 pripomočke prinese vsak sam, prijave 
 Moniki Zobec na T 051 215 199) 

13.00 - 14.00 
 Kosilo za vse

18.00  Predstava za otroke in podelitev priznanj
 Balinanje in metanje škrl za odrasle

20.00 Zabava ob glasbi

Nedelja:
16.00 Sveta Maša v vaški cerkvi

V mesecu Oktobru predvidena skupna razstava slikarskih del 

odraslih v Kulturnem domu Hrpelje (datum sporočimo kasneje) 2
6.

 &
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kjer domuje ljubezen   

Š K T D  
Z V E Z A  
OCIZLA

NIA VADBA
Poletje je čas, ki prinaša sproščenost, brez-
skrbnost, počitek ... pa tudi dolge, raz-
igrane večere, v katerih se zgodijo po-
sebni trenutki. Je čas, ki ga namenimo 
sebi in tistim, ki jih imamo najraje.  Za-
kaj ne bi ta čaroben čas vzeli s seboj tudi 
v zimske mesece? Je to sploh mogoče?  
 
Na urah NIA vadbe se predamo brezskrb-
nosti, razigrano zaplešemo, se popolnoma 
razgibamo z vajami in ponovno prebudimo 
čarobnost trenutka, ki se zgodi, ko damo um 
na stran in svoje telo enostavno prepustimo 
glasbi.

Vabljeni na 
DNEVE ODPRTIH VRAT, 

da preizkusite energijo NIA in jo 
odnesete seboj domov.

Tehniko NIA boste lahko brezplačno preizkusili:
v torek, 26. septembra, ob 19.00 v vaškem 

domu v Hrpeljah

v torek, 26. septembra,  ob 20.30 v vaškem 
domu v Rodiku

v četrtek, 28. septembra, ob 19.00 v vaškem 
domu v Hrpeljah

v četrtek, 28. septembra, ob 20.30 v vaškem 
domu v Slivju

Več o NIA tehniki si lahko preberete na spletni 
strani www.nia-slovenija.si.
Z rednimi urami NIA vadbe bomo začeli okto-
bra na lokacijah, kjer se izvaja vadba že vrsto 
let, skupaj z vestnimi 'učenkami', katerim se 
zahvaljujem za sodelovanje. 

URNIK NIA VADBE OD OKTOBRA DALJE:
Vaški dom Hrpelje – v torek in četrtek od 19.00 
do 20.00
Vaški dom Rodik – v torek od 20.30 do 21.30
Vaški dom Slivje – v četrtek od 20.30 do 21.30

Majda Piciga, NIA vaditeljica

ŠZOHK

OKS
ŠOLA DBB VRTEC

1. mini OLIMPIJADA
ŠPORTNA 
DRUŠTVA

22. SEPTEMBER 2017
Športna zveza Občine Hrpelje - Kozina organizira, 

skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije in športnimi 
društvi, 1. mini OLIMPIJADO za učence I. triade 

hrpeljske osnovne šole in vrtca. Mini olimpijada bo 
potekala 22. septembra 2017 dopoldne kot športni 

dan – ob Vaškem domu Hrpelje. Športna društva 
bodo sodelovala s poligoni za vse otroke, ob tem pa 

predstavila svojo ponudbo. 
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Sobota, 26. avgust 
Ocizla
Opasilo
Slikarski ex-tempore za otroke in odrasle
8.30–9.00 Ex-tempore za odrasle – prijave Jana 
Pečečnik, 041 511 105 
9.30–10:00 Ex-tempore za otroke – prijave Monika 
Zobec, 051 215 199
18:00 Predstava za otroke in podelitev priznanj
20:00 Zabava ob glasbi
Organizacija: ŠKTD Zveza Ocizla, prijave na: ocizlanka@
gmail.com 

Jama Dimnice
Koncert Rudija Bučarja
Ob 18.00 v jami Dimnice

Tega dne je po koncertu možen tudi brezplačen ogled 
jame v organizaciji JD Dimnice Koper. 
Večer bomo zaključili na plesni ploščadi pred Jamo 
Dimnice ob vinu Vinakras, pivi Beerkinka in dobrotah 
slivrskih žena.

Vstopnine ni! Vabljeni!

Ponedeljek, 28. avgust 
Potopisno predavanje Marjana Olenika
V organizaciji Univerze za tretje življenjsko obdobje
Ob 20.00 v Kulturnem domu Hrpelje

Ponedeljek, 28. avgust 
Otvoritev obračališča v Rodiku
Ob 17.00

Sreda, 30. avgust
Otvoritev dozidave k vrtcu v Hrpeljah
Ob 15.00

Zaključek akcije »Moja občina lepa in urejena« ter 
podelitev nagrad in priznanj
Ob 18.00 v KD Hrpelje, pred koncertom

Otvoritev razstave »Stare razglednice naših krajev – 
reprodukcija« ter srečanje prostovoljcev s koncertom 
Iztoka Novaka - Easy
(koncert je odprt za vse, brez vstopnine) 
Ob 19.00 v razstavnem prostoru, Kulturni dom Hrpelje

Četrtek, 31. avgust 
Mini zaposlitveni sejem Občine Hrpelje - Kozina 
v sodelovanju z Zavodom 
za zaposlovanje OE Koper 
in posvet: »Dogajanje na 
trgu dela in zaposlovanje 
starejših« 
Od 10.00 do 13.00, parkirišče 
pred občino

Petek, 1. september
Slavnostna seja, ob 18.00 v Kulturnem domu Hrpelje
Podelitev priznanj in zahval ob Občinskem prazniku. V 
kulturnem programu nastopajo Učiteljski zbor Dotik in 
nagrajenka Tanaja Česnik.

LETNI KINO na Mestnem trgu na Kozini 

Ob 20.30 – sinhronizirana risanka »Zapoj«

Ustvarjalci zabavnih animacij Skrivno življenje hišnih 
ljubljenčkov in Minioni predstavljajo veseli svet 
najrazličnejših živali, kjer se koala Buster trudi obdržati 
svoje gledališče. Ker je zabredel v rdeče številke, želi 
organizirati iskanje talentov, da bi znova privabil 
obiskovalce. Zaradi tiskarske napake oglasi ponujajo 
izjemno visoko denarno nagrado za zmagovalca in 
na avdicijo se zgrne množica bolj ali manj talentiranih 
kandidatov. Med njimi so tudi pevsko nadarjena gorila 
iz mafijske družine, mama pujsa, ki skuša družinsko 
rutino popestriti s plesom, glasbeno nadarjeni, toda zelo 
sramežljivi slon in drugi posebneži, ki se morajo soočiti s 
svojimi strahovi, da bi uresničili svoje sanje.

Ob 22.15 – najbolj gledani slovenski film  
»Pr' Hostar«

PRIPRAVITE SE NA SMEH: Priljubljene prigode "gorenjskih 
gaunarjev" na velikem platnu na Kozini! Zabavne spletne 
prigode vaških posebnežev v komični zgodbi o malih 

ljudeh in njihovem preprostem boju s škodoželjneži. 
Majhni podeželski hotel Pr' Hostar se zaradi pogoltnosti 
direktorja znajde v rdečih številkah, na vrata pa že trka 
tuji kupec dvomljivega slovesa. Osebje hotela ne želi 
pristati na cesti, zato se odločijo preprečiti prodajo. 
Njihovi obupani poskusi se kot po tekočem traku 
izjalovijo in povzročijo popolno zmešnjavo, iz komičnega 
kaosa pa se lahko rešijo le z lastno iznajdljivostjo in 
obilico sreče.
Vstopnine ni! V primeru dežja bo kino v Kulturnem 
domu v Hrpeljah. 

Sobota, 2. september, 
Mestni trg na Kozini
Športni dopoldne, od 9.00 do 12.00

•	 Športno dogajanje za otroke in mladino: 
•	 nogomet na milnici
•	 tekmovanje z vodnimi balončki; prva nagrada: 

brezplačen sladoled cel teden
•	 plesna delavnica s Saro Poles in Emo Grmšek
•	 poligon za najmlajše za poganjalčke (udeleženci sami 

prinesejo poganjalček)

Koordinira: Nina Furlan z ekipo animatorjev 
Pridi, zabavaj se in sodeluj! Vstopnine ni!
V primeru slabega vremena športni dopoldan odpade.

OBČINSKI
PRAZNIK 2017

$
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Od 15.30 dalje 
Bogato dogajanje za otroke:    

INDIJANSKA VAS
Ob 15.30 – 
interaktivna gledališka 
predstava Čebelici 
Tinka in Tonka
Sledi indijanska 
glasbeno plesna 
animacija, nastopi 
otrok, reševanje 
indijanskih nalog, kot 
so bojne poslikave, 
izdelovanje lovilcev sanj, 
spoznavanje glasbil, 
plesov in še marsikaj. 
Postavili bomo pravi 
indijanski šotor »tipi«.

Ob 18.00 – glasbeno plesna predstava 
»Poglavarjeva skrivnost«
Dogajanje se zaključi z zabavo in plesom ob izboru 
novega indijanskega poglavarja, ki bo vladal 
naslednjih 100 let.
Izvaja: Zavod Enostavno prijatelji
+ presenečenje! 

Delavnica poslikave telesa, Društvo prijateljev 
mladine
Naravoslovne delavnice za osnovnošolske otroke z 
Majo Pečar 
Izdelovanje robotkov na sončno svetlobo in druge 
aktivnosti.

Od 14.00 dalje:
Sejem brkinski, kraških in istrskih dobrot 
Delavnica Zavoda Dobra pot: pletenje košar in 
opletanje steklenih predmetov z beko. 

Izdelovali bomo košarice iz bekinih šib in pripravljali 
bekine vitre, s katerimi bomo opletali manjše steklene 
kozarce. Mimoidoči se bodo v veščini lahko preizkusili in 
svoj izdelek odnesli domov. 
Dobrodelna akcija Rdečega križa: zbiranje prispevkov 
za pomoč družinam in otrokom v stiski iz Občine Hrpelje 
- Kozina »Posladek za vaš prispevek«!

Gostinska ponudba:
Gostinstvo Franc Poropat, Urban piqniq z odličnimi 
hamburgerji in Brkinski pivovarji: Kotar, Flora, Križman, 
Beerkinka in Ambrožič.

Ob 18.30 pri Knjižnici Kozina
Kratka predstavitev ureditve rekreacijskega 
zelenega parka na Kozini 

Ob 19.30 v šotoru na Mestnem trgu
Bruno in Giordano alias Tomaž Klepač in Iztok 
Gustinčič v dobri uri smeha

Od 21.00 dalje v šotoru na Mestnem trgu
Zabava s skupino Mambo kingsi Vstopnine ni!

Nedelja, 3. september
Odprta meja v Čičariji
Ob 13.00 – Start pohoda pri vaškem domu na Golcu, 
od koder gremo z avtobusom do Zagrada
Dve možnosti pohoda:
1. Zagrad – Ostrič (Žabnik) – Ribnik – Vodice; dobri 2 
uri lahke hoje
2. Zagrad – Razsušica – Ribnik – Vodice; 3 ure lahke 
hoje

Ob 16.00 – osrednje srečanje v Vodicah
Kulturni program: koncert orkestrov Brkinska godba 
2000 in Limena  glasba Sokol Buzet.
Za pijačo in hrano je poskrbljeno.
Za pohodnike možnost povratka po proslavi z 
avtobusom na Golac.

Prvi vikend v septembru
31. balinarski turnir na Gradišici.
Info: Darko 031 200 740

Sobota, 9. september
Otvoritev prenovljenega vaškega doma na Orehku
Ob 16.00

Nedelja, 10. september
Otvoritev obnovljenega »Bičuna« v Markovščini
Ob 16.00

OBČINSKI
PRAZNIK 2017

Vabljeni!

Festival Brkinske sadne ceste 

Festival vam ponuja bogato dogajanje za dušo in telo. 
Posezite po katerem od dogodkov ali si preprosto 
privoščite nekaj okusnega za svoje brbončice in pridite 
v naše kraje!
2017- Letošnje leto je Brkine prizadela spomladanska 
pozeba, predvsem jabolka, orehe in ponekod tudi drugo 
sadje. Jabolk skoraj ne bo. Vendar pa bo veliko vsega 
drugega….vabljeni, da podprete brkinske kmetovalce in 
se udeležite katerega od dogodkov, ki jih bo tudi letos 
veliko!!

DELAVNICE
Delavnica za gostince
Kuharska delavnica z Društvom podeželskih žena Ilirska 
Bistrica 
torek, 26. 9., ob 16h, Gostilna pri Matetu, Ilirska Bistrica 
Kuhali bomo: krompir na župi z jetranco, buhteljni 
Kotizacija: 10 EUR 
Prijave: ester.mihalic@hrpelje.si, +386 (0)5 6800 150, 
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si, +386 (0)5 714 13 61

BRKINI SO ZNANI PO PRIDELAVI KAKOVOSTNEGA SADJA, PREDVSEM JABOLK IN ČEŠP.
Na podnebje odločilno vpliva lega hribovite pokrajine na prehodu med mediteranskim svetom in celinskim delom 
Slovenije. Prve zametke sadjarstva zasledimo v 18. in 19. stoletju. Brkinska jabolka so bila znana daleč naokoli, 
prodajala so se tudi na Dunaju, v Parizu in Londonu. Poleg plantažnih sadovnjakov tipično podobo Brkinov ustvarjajo 
travniški sadovnjaki po terasah in posamično drevje ob njivah. 

11.9.-23.1O.2O17

SPREMENJEN 
PROMETNI REŽIM  
v času Občinskega praznika na 
Mestnem trgu na Kozini!

V petek, 1. septembra, bo od 16.00 do 3.00 zaprt 
Mestni trg.
V soboto, 2. septembra, od 6.00 dalje do nedelje, 
3. septembra, do 6.00 bo zaprta državna cesta 
čez Mestni trg (od odcepa Bazoviške ulice na 
Istrsko cesto do križišča Bazoviške ulice s cesto 
Ljubljana–Koper) ter celoten Mestni trg in dostop 
pri nekdanjem »Meksiku«. 

Obenem bo zaradi postavitve šotora na prostoru 
pred trgovino Dainese in Deželno banko v času 
od petka, 2. septembra, od 12.00 opoldne do 
ponedeljka, 5. septembra, do 12.00 zaprt izvoz iz 
črpalke OMV mimo trgovine Dainese na Bazoviško 
ulico.

Prosimo za razumevanje!
Info: ester.mihalic@hrpelje.si ali (05) 6800 150 ali 
051 677 017
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Kuharska delavnica z Društvom podeželskih žena Ilirska 
Bistrica 
torek, 10. 10., Kmečki turizem na Ratečevem Brdu 
Kuhali bomo: golaž z belo polento, njoki iz paljenega testa 
Kotizacija: 10 EUR 
Prijave: ester.mihalic@hrpelje.si, +386 (0)5 680 01 50, 
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si, +386 (0)5 714 13 61

PRIMORSKI »KILOMETER NIČ«
Sezonsko in krajevno v kulinariki od Alp do Jadrana.
Je »kilometer nič« modna muha ali trajnostna usmeritev? 
In če je, kaj to pomeni. Raziskovalec prehrambenih običajev 
in publicist Toni Gomišček bo uvodoma predstavil pomen 
samega koncepta »kilometra nič« in njegove uporabe v 
oblikovanju kulinarične ponudbe primorskih gostinskih 
lokalov. V praktičnem delu bomo nadaljevali s predstavitvijo 
tradicije poletne paše in planinskega mlekarstva (planšarstva) 
na Primorskem ter iskali stično točko med planinskimi siri, 
skuto in sirotko ter brkinskim sadjem (oblikovanje krožnika, 
degustacija). 
Delavnica bo potekala v Gostilni Mahorčič - Rodik, in sicer 
v ponedeljek 23. oktobra 2017 s pričetkom ob 17. uri in bo 
predvidoma trajala 2 šolski uri.
KOTIZACIJA: cena delavnice je 120,00 EUR (+ DDV). Za člane 
Območno obrtno-podjetniških zbornic in njihove zaposlene 
znaša 80,00 EUR (+DDV); za člane Območno obrtno-
podjetniške zbornice Sežana s poravnano članarino znaša 
cena 60,00 EUR (brez DDV). Za nečlane pa znaša 100,00 EUR. 
Po članskih cenah se lahko prijavi ena oseba. 
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Prijavite se preko spletne strani 
OOZ Sežana. Prosimo vas, da nas o udeležbi obvestite do 10. 
10. 2017. Kontaktna oseba je Klementina Križman, telefon: 
05 620 28 50. 

PRIREDITVE
11. Praznik kraškega šetraja, Kačiče - Domačija Belajevi 
z okolico, sobota, 9.9.2017 - od. 9:00 do 19:00 (v okviru 
praznovanja vaškega praznika Kačišn´ca 2017 – 1. del)
Celodnevna kulinarična in botanična prireditev za odrasle 
in otroke (stojnice z jedmi in napitki s kraškim šetrajem 
ter drugimi izdelki, degustacije, prodajne stojnice, 
delavnice, botanični sprehod, predavanja, parna destilacija, 
predstavitve…). Sodelujejo: Jože Majes, Sanja Lončar, 
mag. Stipe Hećimović, dr. Petra Ratajc in drugi. 
Organizatorja: Zeliščno-etnološka domačija Belajevi, TKŠD 
Mejame. 
Več na: www.belajevi.si, +386 (0)41 697 737

Kačišn´ca 2017 – 2. del, Dane pri Divači - v centru vasi, 
9.9.2017/ od 19:30 dalje 
19.30 – Komedija Sanjska služba (TKŠD Urbanščica)
20.30 – Ples z glasbenima skupinama Lisjaki in Hit Band. 
Za jedačo in pijačo poskrbljeno! Vstopnine ni. Organizatorja: 
Krajevna skupnost Divača, TKŠD Mejame

Češpov praznik v Slivju, 17. 9. 
Tradicionalna prireditev v Slivju bo po nekajletnem premoru 
ponovno zaživela. V programu je bogata ponudba na stojnicah, 
kulinarična ponudba s poudarkom na slivah (njokov ne bo 
zmanjkalo!) ter pester zabavni in kulturni program za vso 
družino. 
Organizator: TD Dimnice Slivje 
Več na: www.hrpelje-kozina.si, Tine: +386 (0)40 595 636

Kmetijska tržnica Ilirska Bistrica, 23. in 24. 9. 
Konec septembra že vrsto let poteka dvodnevna sejemska 
prireditev, namenjena predstavitvi kmetijskih pridelovalcev in 
predelovalcev s področja Občine Ilirska Bistrica in širše. Gre 
za osrednjo regijsko strokovno kmetijsko sejemsko prireditev 
na tem področju, saj povprečno sodeluje več kot 100 
razstavljavcev, obišče pa jo med 5000 in 6000 obiskovalcev, 
tudi hrvaških. Nosilna tema letos je »Sodelovanje 
med ponudniki«, sejem pa bo še dodatno nadgrajen s 
predstavitvijo lokalne kulinarike. Potekale bodo različne 
delavnice in razstave, ocenjevanja lokalnih proizvodov 
ter sejemska predstavitev kmetijskih strojev, kmetijskih 
proizvajalcev in podjetništva s področja kmetijstva. 
Organizator: Občina Ilirska Bistrica [Aleš Zidar] in Društvo za 
razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Več na www.ilirska-bistrica.si in www.razvoj-podezelja.
si; 
info: Aleš +386 (0)31 339 789

12. tradicionalni pohod Vremska dolina-Brkini z degusta-
cijo različnih štrudlov na poti, 24. 9.
Start: večnamenska dvorana Famlje ob 8h, športno-kulturna 
prireditev. Organizatorja: ŠD Ruj Divača in TKŠD Urbanščica 
Vreme (info Mirjam 031 817 676) 

Zelišča v jesenskem času na stiku Krasa in Brkinov, Kači-
če - Domačija Belajevi, obrobje Parka Škocjanske jame, sobo-
ta, 30.9.2017 - od 14:00 do 17:30
Zeliščna delavnica na Belajevem zeliščnem vrtu, zeliščni spre-
hod s prigrizki na terenu.
Organizatorja: Zeliščno-etnološka domačija Belajevi, TKŠD 
Mejame 
Vodita: biolog in poznavalec zdravilnih rastlin mag. Stipe 
Hečimović, Andrejka Cerkvenik, Domačija Belajevi 
Več na: www.belajevi.si, +386 (0)41 697 737

Okusi Pivških jezer, 1. 10. 
Nedeljska kulinarična prireditev »Okusi Pivških jezer« bo pote-
kala letos tretjič. Obiskovalci bodo lahko okušali jedi s Pivške-
ga: belo polento, njoke, fižolovko, štruklje, joto in najbolj znan: 
krompir v »zevnici«. Predstavili se bodo tudi ustvarjalci. 
Organizator: Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem 
Pivka, Kolodvorska 51, 6257 Pivka 
Več na: www.pivskajezera.si, +386 (0)31 775 002

Kostanjev praznik v Rodiku, 14. 10.
Tradicionalna prireditev v osrčju vasi Rodik. Bogata ponudba 
na stojnicah. Poudarek je na kuhanju jedi v bakrenih kotlih, pri 
čemer sodelujejo različna društva, ter na slastnem kostanje-

Bazoviška cesta 23, 6240 Kozina, Slovenija  •  Tel: +386/40 858 532  •  Email: amatic@admiral.si  •  www. admiral. si

SLADICE 1 GLAVNE JEDI 1 SLADICE 2

• Sladice v čašah
• Moussi
• Oblivi in prelivi
• Sorbeti

• Mariniranje in priprava steakov
• Pečenje
• Priloge
• Dekoracija

• Tortice
• Mono, polsfere
• Torte
• Dekoracija in postavitev

KUHARSKE DELAVNICE
ALEKSANDRA

MATIĆA

11. & 12. 09. 2017 18. & 19. 09. 2017 25. & 26. 09. 2017

60€ 60€ 60€

Cena vključuje:
dvodnevni tečaj, skripto z recepti in degustacijo, vsi 

udeleženci pa prejmejo tudi darilo!

Unbenannt-1.indd   6 18/08/17   09:47

vem pecivu domačih gospodinj. Rekreativci se lahko udeležijo 
organiziranega kolesarjenja ali teka ali pa posežejo po stari igri 
»na škrabe«. Za zabavo je poskrbljeno. Kostanja ne bo zmanj-
kalo!
Organizator: TD Rodik. Več na: www.rodik.si

Tek skozi Jamo Dimnice, 16. 10.
Tek poteka po edinstveni progi, speljani skozi kraško podze-
mlje. Posvečen je kraški lepotici Dimnice, varovanju kraškega 
podzemlja (del startnine je namenjen čiščenju kraških jam), 
Brkinom in Brkincem. Legenda pripoveduje, da v Dimnicah, iz 
katerih se pozimi »kadi«, hudič prekajuje meso grešnikov. 
Organizira: Agrarna skupnost Slivje, ŠD Kraški tekači, JD Di-
mnice Koper in spletni portal Ljudstvo tekačev. Pokrovitelj teka 
je Občina Hrpelje - Kozina.
Več na: www.ljudstvotekacev.si 

Gobarski praznik Pregarje, 23. 10.

ZA OTROKE
Družinska delavnica s Tamaro Urbančič: 
kmečka opravila po starem. Sodelujejo 
družine ali samo otroci. Na Prazniku češp v Slivju, 17. 9., ob 
16h,  v okviru programa praznika.

Družinska delavnica s Tamaro Urbančič: 
kmečka opravila po starem. Sodelujejo družine ali samo 
otroci. Na Kmečki tržnici v Ilirski Bistrici, 23. 9., v okviru 
programa.

POSVET: 
»Brkinski sadjar – ključni povezovalec turistične 
promocije Brkinov«
Sodeluje KGZS Nova Gorica, brkinske občine in turistični 
akterji Brkinov. 
Kulturni dom Hrpelje, 29. 9., ob 17h

POGOVOR: 
Pogovor z dr. Andrejem Mihevcem, doktorjem znanosti, 
geografom
“Brkini skozi oči krasoslovca”.
Pogovor bo vodila Dragica Jaksetič. 
Dobimo se na ploščadi pred Jamo Dimnice, v petek, 6. 10., ob 
17h.

Vabljeni!
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RAZNAŠANJE GLASILA
Občinsko glasilo raznaša POŠTA SLOVENIJE. V 
primeru, da glasila ne prejmete na dom, se obrnite 
na pošto na Kozini, v Materiji ali Obrovu in jim 
sporočite, da glasila niste prejeli. Tako vam bodo 
glasilo lahko dostavili naknadno. Glasilo dobite 
brezplačno tudi  v kiosku na Kozini ali na občini. 
Glasilo je na voljo tudi v elektronski obliki na 
internetni strani občine: www.hrpelje-kozina.si.
Prihodnja številka za oktober 2017 bo izšla v četrtek, 
28. septembra 2017 (uredništvo si pridržuje pravico 
do spremembe datuma izida glasila). Rok za članke: 
petek, 15. september 2017!
Uredništvo 

KRAJEVNI URAD HRPELJE
vsak prvi in tretji torek v mesecu od 8.00 do 11.00 ure in od 12.00  
do 14.00 ure. V času poletnih počitnic, v juliju in avgustu, bo krajevni urad 
ZAPRT. V tem času lahko uredite zadeve na sedežu Upravne enote v Sežani.
KNJIŽNICA KOZINA
Tel.: (05) 680 30 27, pon: 8.00 - 15.00, torek, sreda in petek: 11.00 - 18.00, 
četrtek zaprto, sobota - samo prva v mesecu: 8.00 - 13.00, nedelja zaprto.
Poletni urnik v juliju in avgustu: torek, četrtek in sobota zaprto; ponede-
ljek: 8h–15h;  sreda in petek: 11h–18h

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO (Partizanska cesta 82, 
Sežana): uradne ure: ponedeljek, sreda in petek: od 8. ure do 10. ure  
Tel: (05) 73 10 141 ali po elektronski pošti: soou@sezana.si

POŠTA Kozina
od ponedeljka do petka: 8.00 - 11.30 in 14.30 - 18.00, sobota: 8.00 - 11.00

POŠTA Materija
Pon, tor, čet, pet: 8.00 - 16.00, sre: 8.00 - 17.00, sobota: 9.00 - 11.00

POŠTA Obrov
Ponedeljek, sreda, četrtek, petek: 8.00–15.00,  torek: 10.00–17.00,  
sobota: 8.00–10.00

Banka Koper
od ponedeljka do petka: 8.30 - 16.30, sobota: 9.00 - 12.00
Deželna banka Slovenije
od ponedeljka do petka: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 16.00, sobota: zaprto

ZBIRNI CENTER KOSOVNIH ODPADKOV V HRPELJAH  
(na začetku obrtne cone):
tor: 14.00 - 17.00, čet: 9.00 - 13.00, vsako 1. in 3. soboto v mesecu: 9.00 - 13.00

Dimnikarske storitve Enerdim: 031 662 550

Zdravstvena postaja Hrpelje: (05) 689 04 90 
Splošna ambulanta dr. Georgijeva: (05) 6890 498
Splošna ambulanta dr. Lazić: (05) 6890 499
Referenčna ambulanta: (05) 6890 500
Dežurna služba in urgenca: (05) 6890 490
Zobna ambulanta Zavod ODONTO: (05) 6800 350 ali 031 349 373
Lekarna Hrpelje: (05) 680 00 60
pon–pet: 8.30 - 16.00, sob: 9.00 - 12.00, ned: zaprto
Lekarna Divača: (05) 731 17 80
pon: 12.30 - 19.00, tor: 7.30 - 14.00, sre: 10.00 - 19.00, čet-pet: 7.30 - 12.00 
Lekarna Sežana: (05) 731 17 70
pon –pet: 8.00 - 19.00, dežurstvo: 19.00 - 21.00, sob: 9.00 - 12.00,  
dežurstvo: 19.00–21.00, ned: dežurstvo: 9.00 - 11.00 in 19.00 - 20.00
Lekarna Koper na Kidričevi: (05) 611 00 00
Dežurstvo: neprekinjeno
Redni urnik: 
pon-pet: 7.30 - 19.00, sob: 7.30 - 13.00, nedelja in prazniki: 8.00 - 12.00
Varuh pacientovih pravic: Info: 041 667 501; ponedeljek, torek in četrtek 
od 18:00 do 20:00 ali e-pošta:  zastopnica.pacienta@guest.zzv-kp.si.  
Več na: http://www.mz.gov.si/
Veterinarska ambulanta Hrpelje: (05) 680 01 99
Policija: 113
Policijska postaja Kozina: tel.: (05) 618 12 00 ali  
e-naslov: pp_kozina.pukp@policija.si

Gasilci in nujna medicinska pomoč: 112 
 PRIJAVA NAJDBE ZAPUŠČENE ŽIVALI (brez skrbnika) ALI I
ZGUBLJENE  ŽIVALI: 051 30 44 35 (Polona), Zavetišče Horjul
 PRIJAVA ŽIVALI, KI OGROŽA VARNOST ČLOVEKA ALI PREDSTA-
VLJA NEVARNOST V PROMETU: Policija na 113
 PRIJAVA NAJDBE MRTVE ŽIVALI: (05) 338 37 01,  
Veterinarsko higienska služba Nova Gorica, enota Južne Primorske
 PRIJAVA MUČENJA OZ. NEPRAVILNE OSKRBE ŽIVALI PO VE-
LJAVNI ZAKONODAJI: VURS, OU Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper,  
vurs@gov.si, (05) 663 45 00

Naravoslovno-zgodovinska učna pot – informacije za ogled:  
Vladimir Grželj (031 539 028) in Darij Jelušič (041 282 453)

BREZPLAČNI PREVOZI: info@sopotniki.org, www.sopotniki.org, 031 831 030

Za najavo prireditve v Občinskem glasilu pošljite elektronsko pošto na 
naslov: glasilo@hrpelje.si ali pokličite na telefon: (05) 6800 150 ali pošljite po 
pošti na naslov: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška c. 14, 6240 Kozina.
Info za glasilo: Ester Mihalič, 051 677 017 in glasilo@hrpelje.si 
Info za prireditve in drugo: Občina Hrpelje - Kozina, Ester Mihalič,  
tel.: (05) 6800 150, e-pošta: ester.mihalic@hrpelje-kozina.si

POTUJOČA  
KNJIŽNICA

Potujoča knjižnica bo v septembru 2017  
obiskala Občino Hrpelje - Kozina po naslednjem 
razporedu:

Kraj Ura Datum obiska 

Rodik 9.00–9.30 14. september
Javorje 16.30–17.00 21. september
Materija 13.30–13.50 28. september
Velike Loče 14.05–14.40
Gradišče 14.55–15.25
Markovščina 15.35–16.00
Slivje 16.10–16.40
Hotična 16.50–17.10
Brezovica 17.20–17.40
Rožice 17.50–18.10

Za potujočo knjižnico: Nevenka Gropajc 10.00 kolesarjenje, pohod
14.00 orkester Nika Polesa
15.00 animacije za otroke
16.00 povorka vozov in razrez pite velikanke

Od 18.00 naprej zabava z različnimi glasbenimi skupinami  
(tudi Primorski fantje)

Od 12.00 naprej kmečka tržnica

Za hrano in pijačo bo poskrbljeno! Njokov ne bo zmanjkalo!
Vse to in še marsikaj!
Vabljeni v Slivje!

TD Slivje

18.00 koncert vokalne skupine Karina v vaškem domu 
21.00 zabava s skupino Teqila 

Sobota, 16. september
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Nedelja, 17. september



 OBČINA HRPELJE - KOZINA

Spoštovane občanke in občani!

Pred nami je jesen z novim tempom življenja, predvsem za tiste, k i imate
šoloobvezne otroke. Želim vam vsem uspešno!

Pred nami pa je tudi praznik naše občine.
7. september je dan, k i smo ga pred štir imi leti vzeli za svojega.

Obeležili  ga bomo z različnimi dogodki, namenjenimi predvsem »likofom«
ob zaključku nekaterih investicij,  pa tudi skupnemu druženju, glasbi in

športnemu dogajanju.
Celoten program je na notranjih straneh glasila.
Kar nekaj priložnosti bo, da se srečamo. Pridite.  

Udeležite se praznovanja in sodelujte.

 Želim vam, da bi se v svoji občini dobro počutili ,  da bi doma našli ,
kar potrebujete za dostojno življenje.

Vsem, k i ste karkoli prispevali k skupnemu dobru – vsem vam iskrena hvala!
Naj bodo Brk ini,  Kras in Čičarija prostor ustvarjalnih in pogumnih ljudi,

k i čutijo s svojim domačim krajem.

Čestitke ob občinskem prazniku!

Županja Saša Likavec Svetelšek
z občinsko upravo


