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AKTUALNO V OBČINI

Nove luči javne razsvetljave
Prebivalci Hrpelj so zagotovo opazili 
nove sodobne in varčne led luči javne 
razsvetljave. Kot smo že pisali v gla-
silu, se je začela prenova celotne javne 
razsvetljave v občini, ki se bo vršila v 
štirih fazah in predvidoma zaključila v 
letu 2018. Do konca leta bosta na novo 
osvetljeni Kozina in Hrpelje, do predvi-
doma konca marca pa še naselja: Rodik, 
Klanec pri Kozini, Ocizla, Beka, Petri-
nje, Prešnica, Nasirec, Mihele, Krvavi 
Potok in Vrhpolje.

Skladno s plani so se zaključila dela na 
Slavniški cesti. Z ureditvijo manjkajo-
če infrastukture dostopa in asfaltiranja 
je ta del ceste obenem pridobil tudi 
urejeno kolesarsko pot in pešpot proti 
Slavniku. 

Strpnost prebivalcev in drugih uporab-
nikov se je obrestovala, saj je Nova pot 
v Hrpeljah sedaj dokončno urejena.

Direkcija Republike Slovenije za infra-
strukturo je pričela z deli za izgradnjo 
krožišča na Kozini pri »Burji«. Del 
investicije krije tudi občina saj kroži-
šče posega v Istrsko ulico. Predviden 
zaključek del je 15. december. Kroži-
šče bi si želeli tudi pri »Jadranu«, saj je 
semafor dotrajan in potreben obnove. 
Pripravljeni so že idejni projekti, ven-
dar tu zgodba ni tako enostavna, saj je 
premalo prostora. Trenutno potekajo 
razgovori z lastnico zemljišča za odkup 
potrebne zemlje in ureditev okolice. V 
naslednjih letih se bodo uredila tudi 
druga potrebna krožišča. Več v priho-
dnjih številkah.

Na pobudo občine je Direkcija RS za 
infrastrukturo investirala v nov poseg 
v železniškem podhodu na Kozini. 
Delavci CPK d.d. so popravili klančino 
in jo znižali, da je prijaznejša uporab-
nikom. 

Direkcija RS za infrastrukturo je izpol-
nila obljubo, dano županji na srečanju 
lani spomladi, in prestavila bazni stolp 
z železniške postaje Hrpelje - Kozina na 

primernejšo lokacijo pred Kozino (pro-
ti Kopru).

Pereč problem arogantnih pobiralcev 
brkinskih dobrot
Po velikih protestih Brkincev zaradi 
invazije tujcev, ki so nekontrolirano in 
množično prihajali v Brkine (in dru-
gam), predvsem zaradi nabiranja ko-
stanjev, sadja, gob in drugih brkinskih 
dobrot, je županja ustanovila delovno 
skupino pristojnih služb (Policijska po-
staja Kozina, gozdarski inšpektorat, Za-
vod za gozdove, PE Kozina, Medobčin-
sko redarstvo in inšpektorat PU Koper) 
z namenom, da se pripravijo konkretne 
pobude za reševanje pereče problema-
tike. Vsi pristojni so pristopili z dobrim 
poznavanjem zadeve in resnim pri-
stopom. Zbrali so nekaj predlogov za 
možne ukrepe: povečanje pristojnosti 
policije, redarjev in drugih služb, tudi 
razširitev možnosti sankcioniranja za 
gozdarske nadzornike Zavoda za goz-
dove s pooblastili, saj imajo opravljen 
prekrškovni izpit ter možnost prosto-
voljnih gozdarskih nadzornikov; uredi-
tev prometne signalizacije s prepovedjo 

Misli za voščilo zbiram v času, ko se zaključuje leto in hkrati dvo-
letno proračunsko obdobje, obenem pa je to čas, ko pripravljamo 
nov proračun za leti 2017 in 2018. Nekatere projekte pravkar za-
ključujemo, pripravljamo že nove ter iščemo pogoje za realizacijo 
številnih novih idej in pobud. Te prihajajo tako iz moje občinske 

uprave kot od vas, predvsem predsednikov krajevnih skupnosti, ki 
vidite, kaj vse bi bilo treba še postoriti.

 
In vendar to ni tema, ki bi jo želela vpeti v svoje voščilo. Ko pusti-

mo vse naše življenjske vloge ob strani, smo vsi ljudje s
čustvi in potrebami. John Lennon je dejal, da noben človek ni 
otok. Lahko se strinjam s to mislijo. Vsak človek je sicer v sebi 
sam, tudi če je mama ali oče, otrok, soseda, gradbenik, čistilka 

ali županja …, in v tej luči so moji problemi pač moji, tudi če so 
še tako neznatni, zlasti v primerjavi s svetovnimi problemi. Mene 
obremenjujejo in jaz moram poiskati rešitve zanje. Želim si, da 
me ne bi tako obremenjevali, pa me. Ker se običajno dotikajo 

mojih bližnjih.
 

In resnično ni nihče otok. Vsak človek je del kopnega, povezan 
s celino. To zavedanje bi vam rada, kot županja, vpela v svoje 
voščilo: nismo sami. Odpirajmo se drug drugemu. Povezujmo 

se. Prijateljujmo. Vzgajajmo sorodstvene vezi. Obračajmo se na 
društva, skupine podobno mislečih. Ni treba, da smo sami.

 
Drage občanke in občani, želim si in tudi vsem vam, da bi šli 

skozi leto 2017 brez esencialnih problemov in brez zdravstvenih 
težav, skratka takih, ki bi nam jemali moč in bremenili našo dušo 

do konca.
Želim nam vsem trdnega zdravja, moči in energije, da bi potem 
lahko skrbeli še za zadovoljstvo, srečo in radost v prihajajočih 

dnevih novega leta!
 

Vaša županja Saša Likavec Svetelšek

Voščilo za novo leto 2017

Spoštovane občanke  
in dragi občani! 
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ustavljanja in parkiranja ob cesti; uredi-
tev parkirišča, da se usmeri parkiranje 
na določena mesta in omogoči večjo 
kontrolo, in drugi ukrepi.
Županja se je nato sestala z državno 
sekretarko na Ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano mag. Ta-
njo Strniša in generalnim direktorjem  
Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in 
ribištvo Joštom Jakšo. Glede na doseda-
nje ukrepe pri reševanju problematike 
je bil sestanek zelo uspešen, saj je bila v 
kratkem času sprejeta ustrezna zakono-
daja, ki bo omogočila nadaljnje ukre-

pe. Županja je namreč na ministrstvo 
prenesla vse pobude občinske delovne 
skupine, stekel pa je tudi pogovor o iz-
dajanju dovolilnic. 
Na cesti Gradišica–Artviže so prometni 
znaki, ki prepovedujejo ustavljanje in 
parkiranje ob cesti, na pobudo Artviž-
cev, že postavljeni. 
Županja se je 28. novembra sestala s 
predstavniki DRSI, kjer je izpostavila 
tudi postavitev omenjenih prometnih 
znakov na slemenski cesti. 
Nove prometne rešitve v naših krajih
Županja Saša Likavec Svetelšek ima še 

nekaj konkretnih pobud za ureditev 
prometnih kritičnih zamaškov pri nas. 
Tako se je na sestanku s predstavnikom 
Direkcije slovenskih železnic za infra-
strukturo Matjažem Kranjcem v petek, 
25. novembra, pogovarjala med drugim 
tudi o ureditvi novega dostopa v Rodik, 
nove dostopne ceste do nekdanje Bla-
govne hiše, da se središče Kozine raz-
bremeni težjih prevoznih sredstev, ter 
ureditev glavnega dostopa v OIC Hrpe-
lje. O možnih rešitvah bomo več pisali 
po nadaljnjih usklajevanjih. 
Občinska uprava

NAŠA ŠOLA  
JE ZRASLA
Naša šola je bila celo poletje in jesen v procesu rasti in preo-
brazbe. Nadzidava je sedaj resnično pri koncu. Zunanja podo-
ba prizidka daje celotni stavbi nov, svež in mladosten videz, ki 
pa se bo najverjetneje že spomladi 2017 še spreminjal; obeta se 
nam namreč energetska prenova šole in telovadnice, izolacija, 
nove fasade, okna in strehe.
Kljub drobnim težavam in nevšečnostim v procesu gradnje 
smo vsi zelo zadovoljni z novo pridobitvijo. Poleg nove velike 
skupne zbornice in pisarn je zelo pomembno dvigalo, ki bi ga 
bili pred leti, ko smo imeli na šoli gibalno oviranega učenca, še 
kako potrebovali. Prostore opremljamo s pohištvom in vselitev 
je pred vrati. S hvaležnostjo in zadovoljstvom nestrpno priča-
kujemo začetek uresničevanja naših bodočih smelih načrtov, ki 
bodo našemu največjemu bogastvu – otrokom zagotovili naj-

boljše materialne pogoje 
za pridobivanje znanja.
Sebastijan Mavrič, 
ravnatelj

TEJA LJUBIČ,  
AKTIVNO V POSLANSKIH VRSTAH
Županja Saša Likavec Svetelšek je konec novembra pova-
bila na obisk v svojo pisarno še drugo novo poslanko iz 
naših krajev, Tejo Ljubič iz Javorja. Mlada poslanka se je 
vabilu odzvala in stekel je plodovit pogovor o sodelova-
nju. Ena izmed tem je bila tudi problematika obremenitve 
državne ceste Trst–Reka skozi naša naselja in izgradnja 
obvoznice mimo Kozine in Hrpelj, česar se zaveda tudi 
poslanka in obljublja pomoč pri pogovorih za realizacijo 
rešitve.
Občinska uprava

UVODNI SESTANEK IN PRVA NOVINARSKA KONFERENCA V 
»PROJEKTU STAR – DNEVNI CENTER ZA 
STAREJŠE OBČANE« (Interreg SLO-HR)
V petek, 18. 11. 2016, smo na občini izvedli uvodni se-
stanek in prvo novinarsko konferenco v projektu STAR, 
katerega glavni dosežki bodo tako Čezmejni program 
razvoja deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe, stro-
kovno izobraževanje socialnih formalnih in neformalnih 
oskrbovalcev ter pilotna izvedba dveh inovativnih oblik 
dolgotrajne oskrbe: ustrezno opremljen dnevni center za 
starejše osebe v Občini Hrpelje - Kozina ter gospodinjska 
skupina na hrvaški strani. 
Njuni koristniki bodo socialni oskrbovalci dolgotrajne oskr-
be, lokalne uprave in seveda starejše osebe, katerim bo omo-
gočeno čim daljše samostojno bivanje v domačem okolju, 
socialna vključenost v družbeno dogajanje in posledično iz-
boljšanje kakovosti življenja.
Pred pričetkom sestanka je zbrane pozdravila županja Saša 
Likavec Svetelšek. Zahvalila se je za udeležbo ter prisotnim 
zaželela uspešen začetek dela in izrazila zadovoljstvo ob pri-
četku izvedbe projekta STAR.
Uvodnega sestanka smo se udeležili vsi projektni partnerji: 
Občina Hrpelje - Kozina kot vodilni partner, Obalni dom 
upokojencev, Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in 
medgeneracijsko sožitje ter s hrvaške strani Dom za starije 
osobe Kantrida Rijeka in Primorsko - goranska županija.
S sestankom se je tako začela izvedba aktivnosti, ki smo jih 
skupaj predvideli v našem projektu. Vzpostavili smo Projek-
tni svet, katerega naloge so upravljanje in kontrola vsebinske, 
časovne in finančne plati projekta, preverjanje pričakovanih 
rezultatov, skrb za komunikacijo med partnerji, sprotno re-
ševanje morebitnih težav ter načrtovanje strategije trajno-
stnega sodelovanja. V svetu smo enakopravno zastopani vsi 
partnerji. Sprejeli smo poslovnik delovanja ter opredelili na-
loge in pristojnosti vsakega partnerja. 
Na novinarski konferenci, ki je bila ob 12.00 istega dne, smo 
v naši sejni sobi gostili novinarje. Vsak partner je podal svo-
jo izjavo in predstavil pomen projekta za svojo institucijo. 
Županja je med drugim poudarila, da ta projekt za Občino 
Hrpelje - Kozina predstavlja veliko pridobitev. Naša občina 
ima razpršeno in redko poseljenost, pa tudi starostna struk-

tura je v primerjavi s slovenskim povprečjem neugodna, kar 
pomeni, da veliko starejših občanov živi v oddaljenih vaseh. 
Izvedba projekta bo na inovativen način starostnikom omo-
gočala socialne stike in možnost kvalitetnejšega preživljanja 
vsakdana. 
Uvodni sestanek in novinarska konferenca za vseh pet par-
tnerjev pomeni začetek izvajanja dveletnih aktivnosti. Čaka 
nas še veliko izzivov, vsi skupaj pa se strinjamo, da bi ob za-
ključku projekta lahko rekli, da smo vplivali in pripomogli k 
razvoju novih oblik in k nadgradnji obstoječih modelov in 
programov deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe starej-
ših oseb na čezmejnem območju.
Več o projektu STAR si lahko preberete tudi v novembrskem 
glasilu ali na naši spletni strani.
Kristina Furlan, občinska uprava
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MED NABIRANJEM KOSTANJEV  
NAŠEL ROČNO BOMBO
Domačin iz Brezovice je med nabiranjem kostanjev našel 
ročno bombo angleške izdelave, ki izhaja iz druge svetov-
ne bombe. Najdena ročna bomba je vrste Mills, izdelana 
iz litega železa, fragmentirana, po obliki pa spominja na 
ananas. V štirih različicah je bilo v obdobju 1915–1970 
izdelanih več kot 70 milijonov kosov tovrstnih bomb. Ek-
splozija bombe je smrtna v krogu 15 metrov. 
Nevarno neeksplodirano telo sta na mestu najdbe prevzela 
pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi 
ubojnimi sredstvi notranjske regije (Postojna). Tovrstno var-
stvo na območju države izvaja osem enot Civilne zaščite, ob 
večjih akcijah se za pomoč lahko zaprosi Slovensko vojsko, 
v posebnih primerih tudi druge specializirane enote (ELME 
– Ekološki laboratorij z mobilno enoto, IRE Klor – Industrij-
ska reševalna enota). Po podatkih Ministrstva za obrambo 
(Poročilo z dne 1. 7. 2016) je Državna enota za varstvo pred 
NUS v letu 2015 opravila 477 intervencij (povprečno 1,3 na 
dan), v katerih je bilo odstranjenih 7.439 kosov (povprečno 
20,4 na dan) oziroma 8.789,024 kg (povprečno 24,08 kg na 
dan) različnih neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS).
Najdbe NUS na našem območju niso tako zelo pogoste kot v 
nekaterih drugih delih države (npr. Posočje). Najpogostejše 
so najdbe NUS pri gradbenih delih - izkopih, aktivnostih v 
naravi, čistilnih akcijah ter ob spremembah zemeljske povr-
šine, kot posledica plazenja, erozije, poplav ipd. Minsko ek-
splozivna sredstva so izredno nevarna in njihovega učinka 
ne smemo nikoli podcenjevati. Eksplozija je nenadna, silovi-
ta, z nepopravljivimi posledicami. Upoštevajmo, da je lahko 
vsebina NUS poleg detonatorja in eksplozivnega polnjenja 
tudi kemično polnjena v obliki bojnega strupa. 

Mesto najdbe NUS v gozdu lociramo (določimo kraj) in ob-
močje predmeta označimo s trakom, oblačilom ali drugim 

predmetom. Če je možno z opozorilom ali s fizično prepreko 
omejimo naključnim obiskovalcem gozda dostop do NUS in 
takoj pokličemo center za obveščanje na 112. Otroke takoj 
odstranimo z območja. 
Ob najdbi se moramo zavedati odgovornosti za lastno in ko-
lektivno varnost, zato najdbe nikoli ne prikrijemo! Starejša 
kot so NUS, bolj so nepredvidljiva v delovanju in vedno smr-
tno nevarna. 
Prijava najdbe neeksplodiranega ubojnega sredstva rešuje 
življenja!
Robert Kastelic, poveljnik Civilne zaščite 

LETO DNI OD POSTAVITVE 
REZILNE ŽICE NA GOLCU
Tako imenovano begunsko krizo smo do neke mere ob-
čutili tudi v naši občini. 14. decembra bo minilo leto dni 
od postavitve rezilne žice na slovensko-hrvaški meji, med 
Golcem in Vodicami. Z njeno postavitvijo je želela Repu-
blika Slovenija preprečiti nezakonit vstop v državo  be-
guncem in migrantom z vojnih območij v Iraku, Siriji in 
drugih držav s tega območja. Na kraju postavitve rezilne 
žice je bila na predvečer 1. julija 2013 slovesnost ob vsto-
pu Hrvaške v EU. 
Pobuda Odprta meja, ki simbolizira prijateljstvo in so-
delovanje med ljudmi in narodi, je na tem delu države 
preko noči postala le še meja.
Robert Kastelic, občinska uprava

OBČINA JE UNOVČILA BANČNO GARANCIJO  
IN ODPRAVILA NAPAKE V GRADNJI GASILSKEGA DOMA 
Za gasilski dom PGD Materija bil lahko rekli, da je novo-
gradnja, saj je bil zgrajen in v uporabo predan ob 100-letnici 
PGD Materija leta 2008. Klub temu so se v garancijski dobi 
odkrile nekatere napake, ki jih je bilo treba nujno sanirati. 
Ker je gospodarska družba Stavbenik d.o.o., ki je dom gra-
dila,  v stečaju in nima potrebnih kadrovskih in materialnih 
sredstev za odpravo napak, je občina  skladno z gradbeno  
pogodbo št. 4301-1/2007/2024 (M-162-07) o rekonstrukci-
ji in dozidavi objekta Gasilski dom PGD Materija na banko 
NLB d.d. vložila zahtevek za delno unovčitev bančne garan-
cije za odpravo napak v garancijskem roku.
Ugotovljene in odpravljene so bile naslednje napake: 
•	 odpadanje ometa na vseh stropih garaž;
•	 odpadanje ometa v prednjem notranjem delu garaž, klub-

skemu prostoru in ob glavnem vhodu v gasilski dom (za-
radi vlage);

•	 odpadanje kovinskih letvic na stolpu;
•	 zamakanje vode na vseh okenskih policah zaradi visečih 

polic;
•	 občutno zbledela barva na kovinskih oblogah stolpa; 
•	 puščanje strehe na predelu poveljniške sobe;
•	 razpoke asfalta na parkirišču gasilskega doma;
•	 razpoka zidu na celotni dolžini večnamenske dvorane ga-

silskega doma.
•	 Izvedena so bila še nekatera nujna dodatna dela: 
•	 zdelava priključkov drenaž v odtok;
•	 odstranjevanje asfalta in ponovno asfaltiranje pred gara-

žnimi vrati;
•	 fina nastavitev dvižnih garažnih vrat.

Izvajalec sanacijskih del za odpravo napak v garancijski dobi 
na objektu "Gasilski dom PGD Materija" je bila družba HI-
POX d.o.o. Ljubljana. Strokovni in finančni nadzor pri od-
pravi napak pri gradnji je opravil nadzorni inženir Vitomir 
Mavrič. Vrednost del je približno 35.000 EUR. V vseh fazah 
postopka je aktivno sodelovalo PGD Materija, ki je z izvedbo 
sanacijskih del zelo zadovoljno.
Robert Kastelic, občinska uprava

Ob najdbi bombe, granate, mine ali drugega eksplo-
zivnega telesa strogo upoštevamo naslednja pravila:

Ne dotikaj se!
Ne prijemaj!
Ne premikaj!
Ne udarjaj!
Ne razstavljaj!
Ne meči v ogenj!
Bodi odgovoren – najdbe ne prikrij!
Pokliči 112! Opiši lokacijo, predmet in količino  
ter povej, ali so ogroženi ljudje in živali!

KOMEMORACIJA
Kot vsako leto smo tudi letos spomin na umrle ob 1. novem-
bru počastili pri spomeniku na Kozini. Letos smo to naredili 
v petek,  28. oktobra. Spominski park je z letošnjo rekon-
strukcijo osrednjega spomenika nudil kuliso, vredno spo-
mina na vse junake, ki so v različnih obdobjih, domovini, 
slovenščini in prihodnjim rodovom darovali največ, kar so 
lahko, svoja življenja. Ravno na to je opozorila županja Saša 
Likavec Svetelšek, ki je v govoru poudarila, da: »je usoda na-
šim prednikom izbrala, da živijo ravno tu na tem strateškem 
križišču, dvajseto stoletje pa jim ni prizanašalo. Prva svetovna 
vojna, nato dobri dve desetletji fašističnega terorja, kasneje 
druga svetovna vojna, ob koncu stoletja pa še boj za lastno 
državo. Vendar so kljubovali in vzdržali!«
V kulturnem programu so se nam pridružili pevski zbor OŠ 
DBB Hrpelje in recitatorji, Matjaž Kos pa je s trobento po-
spremil polaganje vencev.
Nadaljevali smo tradicijo, da se obiščejo vsa spominska obe-

ležja širom občine. Mešane delegacije iz predstavnikov ob-
činske uprave in veteranskih organizacij so sveče in cvetje 
položili ob sleherno obeležje.
Vasja Valenčič 

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji se je preselila na novo lokacijo: na Dunajsko 20, Ljubljana.  
Vabljeni, da jih obiščete. Na tem naslovu najdete tudi informacijsko točko.
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OTVORITEV NOVIH  
PRIDOBITEV V KS SLIVJE
26. novembra smo se zbrali pri cerkvi v Slivju, kjer smo s 
kulturnim programom pospremili nove pridobitve v Slivju. 
Ob nagovoru županje Saše Likavec Svetelešek, ki je poudarila 
dobro sodelovanje s krajevno skupnostjo, pohvalila pobude 
ter izrazila veselje nad povezanostjo z župnijo, v kateri je bilo 
tudi sredstvi občinskega razpisa marsikaj postorjeno. Z nami 
sta bila tudi župnik Vid Premrl in škof Jurij Bizjak, ki nas 
je navdušil z neposrednostjo in prijazno navdušenostjo nad 
pobudami župljanov. 
O pridobitvah smo v glasilu že pisali. Bilo jih je veliko in ve-
liko je bilo izrečenih zahval vsem, ki so bili zraven in s svojo 
prisotnostjo poskrbeli, da je teklo vse, kot je treba. Zahvale, 
tako županje, kot predsednice KS Slivje, Karmen Grk, so ve-
ljale tudi izvajalcem za dobro delo. 
Ena od večjih investicij je bila obnova mrliške vežice. Dru-
ga večja investicija je bila ureditev kuhinje v vaškem domu. 
Na komunalnem področju preplastitev asfaltne ceste proti 
Hotični, sanacija in asfaltiranje ceste proti Orehku, delna 
sanacija ceste proti Velikim Ločam, odvodnjavanje meteor-

nih vod sredi vasi, balinišče, obnova avtobusnega postajali-
šča, razširitev in asfaltiranje dvorišča vaškega doma, nasutje 
vaških poti ter še veliko drugega, kot zamenjava kritine na 
strehi cerkve Sv. Martina in istočasno tudi zamenjavi kritine 
na župnišču.
Sredstva so bila pridobljena preko razpisa občine Hrpelje 
Kozina, župnije Slivje in prostovoljnih prispevkov župljanov. 
Po uradnem delu, ki so ga obogatili pevci cerkvenega pev-
skega zbora iz Brezovice in mlada Alja Cergol na klavirju, 
smo se ustavili še na odličnem golažu s polento in sladkimi 
dobrotami v vaškem domu.
Ester Mihalič

Naselje Št. preb. Št. moških Št. žensk 0–14 let [%] 15–64let [%] nad 65 let [%]

RODIK 317 152 165 18,0 67,5 14,5
SLOPE 79 45 34 15,2 68,4 16,5
KAČIČE - PARED 103 49 54 15,5 68,0 16,5
DANE PRI DIVAČI 63 30 33 11,1 63,5 25,4
SKUPAJ 562 276 286

Vir: SURS

Občina Hrpelje - Kozina se je prijavila na poziv Zavaroval-
nice Triglav s predlogom postavitve defibrilatorja v Rodiku. 
Komisija zavarovalnice je predlog projekta obravnavala in 
ga odobrila.  

Z nabavo in namestitvijo defibrilatorja (AED - Automated 
external defibrillator) se bo bistveno skrajšal čas od kriznega 
dogodka (nenadno stanje osebe)  do prejema ustrezne po-
moči. Hitrejša, kot je pomoč, večja je možnost preživetja. Še 
posebej pomemben je odziv prvih posredovalcev za prebi-
valce, ki živijo v odročnih krajih in so relativno oddaljeni od 
zdravstvenega doma. Za prebivalce bo izveden prikaz upo-
rabe. Nakup defibrilatorja, vključno z ogrevano omarico in 
montažo, stane 2.037,40 EUR z DDV.
Ponudnik navaja reference, ki govorijo o zanesljivosti in kva-
liteti AED: globalno vse organizacije  Rdečega križa, tekmo-
vanja Rdečega križa FACE, Reševalna postaja UKC LJ, ZD 
Ljubljana SNMP, projekt Stisni me močno, projekt Milijon 
srčnih točk Trebnje, projekt ZA srce, številna gasilska dru-
štva, številne občine in številna podjetja širom Slovenije. V 
letih 2014/2015 in 2016 je bil Defibtech izbran v vseh večjih 
projektih javno dostopnih AED-jev (AED z zunanjo ogre-
vano omarico) v Sloveniji; Občina Trebnje 42 kom, Občina 
Kočevje 28 kom, Občina Majšperk 12 kom, Občina Pivka 26 

kom, Občina Novo mesto 29 kom, Občina Ankaran 7 kom, 
Lek 16 kom, Ministrstvo za Obrambo RS 27 kom, Šport 
Ljubljana 12kom, Občina Cerknica 14 kom, Rdeči križ 87 
kom.... Na svetu je nameščenih več kot 500.000 AED naprav 
tega proizvajalca  (več kot 1.000 v Sloveniji).
Avtomatski zunanji defibrilator (AED) je naprava, ki se upo-
rablja za ukrepanje ob srčnem zastoju in jo lahko uporabljajo 
tudi laiki in prvi posredovalci.
Saša Likavec Svetelšek: »V občinski upravi Občine Hrpelje - 
Kozina smo že dalj časa razmišljali, na kakšen način izpeljati 
projekt postavitve mreže defibrilatorjev po naseljih v naši obči-
ni. Naša želja je izpeljati projekt, s katerim želimo tudi v zao-
strenih pogojih delovanja ohranjati skrb za kakovost življenja 
naših občank in občanov – še posebej na tako pomembnem 
področju, kot je zdravje. To posebej velja za tista območja ob-
čine, do katerih služba nujne medicinske pomoči zaradi odda-
ljenosti potrebuje nekoliko več časa oz. za tista področja, kjer 
je gostota prebivalstva največja.«

Zakaj defibrilator v Rodiku? 
K naselju Rodik gravitirajo še naselja Slope, Dane, Pared in 
Kačiče. Slednja tri naselja spadajo v Občino Divača. Skupaj 
na območju živi 562 prebivalcev.

Na širšem območju Rodika je tudi večje število gospodarskih 
družb in drugih poslovnih subjektov, ki zaposlujejo okrog 
100 ljudi. Rodik z okolico je znana turistična destinacija z več 
odličnimi gostinskimi ponudniki.  V naselju sta tudi verski 
objekt in pokopališče. Kraj je poznan po prireditvi Kostanjev 
praznik, ki se odvija vsako jesen in privabi veliko število obi-
skovalcev (v letu 2016 preko 2.000). V mesecu juliju občina v 
tem kraju obeležuje Spominski dan Občine Hrpelje - Kozina. 
Prireditve, s pohodom in kulturnim programom, se udeleži 
več sto obiskovalcev, gostov in rekreativcev. Navedeni podat-
ki utemeljujejo razloge za postavitev naprave v Rodiku.  
Robert Kastelic, občinska uprava

Ponudnik navaja reference, ki govorijo o zanesljivosti in kvali-
teti AED: globalno vse organizacije Rdečega križa, tekmovanja 
Rdečega križa FACE, Reševalna postaja UKC LJ, ZD Ljubljana 
SNMP, projekt Stisni me močno, projekt Milijon srčnih točk 
Trebnje, projekt ZA srce, številna gasilska društva, številne ob-
čine in številna podjetja širom Slovenije. V letih 2014/2015 in 
2016 je bil Defibtech izbran v vseh večjih projektih javno do-
stopnih AED-jev (AED z zunanjo ogrevano omarico) v Slove-
niji; Občina Trebnje 42 kom, Občina Kočevje 28 kom, Občina 
Majšperk 12 kom, Občina Pivka 26 kom, Občina Novo mesto 
29 kom, Občina Ankaran 7 kom, Lek 16 kom, Ministrstvo za 
Obrambo RS 27 kom, Šport Ljubljana 12kom, Občina Cerkni-
ca 14 kom, Rdeči križ 87 kom.... Na svetu je nameščenih več 
kot 500.000 AED naprav tega proizvajalca  (več kot 1.000 v 
Sloveniji).
Avtomatski zunanji defibrilator (AED) je naprava, ki se upo-
rablja za ukrepanje ob srčnem zastoju in jo lahko uporabljajo 
tudi laiki in prvi posredovalci. 

OBČINA USPEŠNO KANDIDIRALA ZA
SREDSTVA ZAVAROVALNICE TRIGLAV,  
NAMENJENA PREVENTIVI

Kratka slovesnost s predajo čeka občini in  
defibrilatorja v uporabo  bo v sredo,  

14. 12. 2016, ob 16.30 v vaškem domu v Rodiku. 

SREČANJE ŽUPANJ RS PRI NAS
V petek, 2. decembra, je županja Saša Likavec Svetelšek go-
stila županje Republike Slovenije. Dvakrat letno se srečuje-
jo in obravnavajo skupne teme, na katere preko Skupnosti 
občin povabijo razne strokovnjake. Tokrat so se dobile pri 
nas in izbrale temo: nadomestilo stavbnega zemljišča ter ak-
tualni davek na nepremičnine. Strokovnemu delu je sledila 
tiskovna konferenca s primorskimi novinarji, zatem pa jim 
je županja pokazala delček naše občine. Obiskale so osnovno 
šolo, kjer so jih prijazno sprejeli, ravnatelj Sebastijan Mavrič 
pa jim je razkazal novo investicijo. Otroški pevski zbor jim 
je zapel v pozdrav. Nato so se odpeljale do gasilskega doma, 
kjer so jim člani PGD Materija pokazali dom, predstavili mu-
zejsko sobo in jih sprejeli tako, kot znajo le oni. Iz Materije 
so se odpeljale do Slivja, kjer jim je župnik Vid Premrl po-
kazal cerkev in znamenite freske Toneta Kralja. Sledil je bolj 
kulinarični del: najprej degustacija žganj pri Filetu v Slopah, 
kjer se je slivovcu in brinjevcu pridružil še Zvone Sedmak z 

medovi. Zaključile so s kosilom Pri Friščevih, kjer so se res 
potrudili in pripravili odlične brkinske dobrote. 
Županje so bile navdušene nad našimi kraji in so obljubile, 
da se bodo še vrnile izven službenih vlog.
Ester Mihalič

PRVI POSREDOVALCI – KDAJ IN KAKO?
Konec oktobra je bil v Sežani organiziran prvi sestanek na 
temo vzpostavitve mreže prvih posredovalcev. Vabljeni smo 
bili predstavniki občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in 
Sežana, Zdravstvenega doma Sežana, Službe nujne medicin-
ske pomoči, ZGRS Sežana, Kraške gasilske zveze in prosto-
voljnih gasilskih društev, Uprave RS za zaščito in reševanje, 
Izpostava Postojna, ter Območnega združenja Rdečega križa 
Sežana. Osnovni namen sestanka je bil preveriti, kakšne so 
potrebe po prvih posredovalcih na območju vseh štirih kra-
ških občin oziroma kakšne so možnosti organiziranja mreže 
prvih posredovalcev. Kot predstavnika Občine Hrpelje - Ko-
zina sva se sestanka udeležila z županjo, PGD Materija pa je 

zastopal predsednik društva. Pravilnik o službi nujne medi-
cinske pomoči, ki je stopil v veljavo novembra 2015, na novo 
uvaja termin »prvi posredovalec«. Prvi posredovalec je posa-
meznik, ki praviloma nima zdravstvene izobrazbe in se od-
zove na poziv dispečerske službe zdravstva ter pride na kraj 
dogodka z namenom izvajanja ukrepov za ohranitev življenja 
pred prihodom službe nujne medicinske pomoči (NMP) in je 
vključen v sistem t. i. tihega aktiviranja sil za zaščito in reše-
vanje. V razpravi je bilo poudarjeno, da ima pravilnik številne 
nejasnosti, ki jih bo treba pred izvajanjem temeljito preučiti.
Robert Kastelic, občinska uprava
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DOPRSNI KIP BORISA RACETA - ŽARKA
NA KOZINI
Od 20. novembra v spominskem par-
ku spomenika NOB na Kozini stoji 
doprsni kip Borisa Raceta - Žarka, 
partizanskega prvoborca in sousta-
novitelja ter dolgoletnega predsedni-
ka Slovenske kulturno-gospodarske 
zveze (SKGZ), osrednje organizaci-
je Slovencev v Italiji. Kip je svojemu 
voditelju ob stoletnici rojstva želela 
postaviti SKGZ, pobudo pa je skupaj 
z medobčinskim odborom ZZB z ve-
seljem prevzela Občina Hrpelje - Ko-
zina, saj je bil Race pred stotimi leti 
rojen v Hrpeljah.

Še pred nedeljsko proslavo na Kozini 
so kopijo Racetovega doprsnega kipa, 
ki ga je izdelal akademski slikar Klavdij 
Palčič, postavili rudi v Trstu, in sicer v 
sejni dvorani SKGZ, ki je bila po njem 
tudi imenovana. Slovesnosti v Trstu se 
je 18. novembra udeležila tudi županja 
Občine Hrpelje - Kozina Saša Likavec 
Svetelšek. Dva dni pozneje, v nedeljo, 
20. novembra, je bilo ob veliki udeležbi 
domačinov in ljudi iz zamejstva odkri-
tje spomenika v spominskem parku na 
Kozini. Za to priložnost je bil kot slav-
nostni govornik povabljen prvi predse-
dnik Republike Slovenije Milan Kučan, 
ki je Borisa Raceta - Žarka ob številnih 
stikih, ki jih je Race kot voditelj v za-
mejstvu vzdrževal z matično državo, 
dobro poznal.

Na svečanosti, ki jo je povezovala Ana 
Godnik in ji je z borbeno pesmijo dal 
ton Tržaški partizanski pevski zbor 
Pinko Tomažič pod vodstvom Pie 
Cah, je najprej spregovorila županja 
Saša Likavec Svetelšek. Med drugim je 
poudarila, da mora veličino Raceta in 
njegovih dejanj spoznati tudi mlajša 
generacija, da vrednote in prizadevanja 
za boljši danes in jutri ne bodo šle v po-
zabo. „Čas je, da postanemo dovolj zreli 

in odgovorni: do soljudi, do slovenstva 
in slovenske države ter do vrednot, kot 

so spoštovanje, zaupanje, ljubezen in 
mir. Samo če bomo znali ceniti pogum 
tako velikih ljudi, kot je bil Race, bodo 
te vrednote ostale zapisane v zgodovi-
ni.“
Predsednik SKGZ Rudi Pavšič je dejal, 
da sodi Boris Race - Žarko med najbolj 
prodorne osebnosti Slovencev v Italiji. 
V narodnoosvobodilno gibanje je vsto-
pil že na samem začetku, opredelitev 
mladega moža pa ni bila le izraz upora 
proti nacifašizmu, zrasla je tudi  iz vere 
v pravičnejšo družbo, človekovo svobo-
do in dostojanstvo. Če smo danes kot 
narodna skupnost zaščiteni in priznani, 
se moramo zahvaliti ljudem, kot je bil 
Boris Race - Žarko, je še povedal Pavšič.
Slavnostni govornik Milan Kučan se je 
spomnil Raceta kot sijajnega človeka z 
občudovanja vredno življenjsko potjo. 
Poudaril je pomen Racetovega dela, 
predvsem prizadevanja za zaščitni za-
kon, za rast in razvoj Slovencev v Itali-
ji ter stike, ki jih je vztrajno ohranjal z 
matično domovino. Bil je tudi ponosen, 
ko smo si Slovenci priborili samostoj-
no državo in da smo do tega cilja prišli 
po mirni poti, je še dejal Kučan. V na-
daljevanju je podal pogled na današnji 
svet in Evropo, ki se je od Racetovih 
časov radikalno spremenila. Politična 
sposobnost sporazumevanja se umi-
ka rožljanju z orožjem, oboroževanju, 
grožnjam in sankcijam. Tudi Slovenci 
smo bili z lažjo zaveznikov potegnjeni 
v vojno v Iraku, je dejal Kučan in dodal, 
da zavzemanje za mir danes zahteva 
opredelitev do dogajanja v Iraku, Siriji, 

Libiji in Afganistanu. Obsoditi je treba 
prave povzročitelje teh vojn, razkriti 
pravo naravo merjenja geostrateških 
interesov na hrbtih nesrečnih, nič kri-
vih, z domov pregnanih ljudi. Treba je 
zahtevati, da se vojne končajo in kon-
flikti rešujejo z dialogom, kar naj zahte-
vajo tudi slovenski politiki, je še pove-
dal prvi predsednik Slovenije in izrazil 
prepričanje, da bi se taki zahtevi pri-
družil tudi Boris Race - Žarko, človek, 
ki je na temelju svoje izkušnje spoznal 
razčlovečenje, ki ga prinaša vojna.
Dušan Udovič

EKO NOVICE  
KSP D.D. SEŽANA

Leto 2017 – 60 letnica delovanja KSP d.d. Sežana: 
Novo leto že trka na vrata. Leto 2017 bo za KSP d.d. 
Sežana še posebej pomembno, saj bomo obeležili že 
60-letnico delovanja. Obletnico bomo obeležili z raz-
ličnimi dejavnostmi med letom. Ena izmed njih bo 
tudi Dan odprtih vrat na Centru za ravnanje z odpad-
ki Sežana (CERO Sežana), ki ga bomo izvedli v maju 
2017. Ta dan vam bomo pobližje predstavili delo na 
CERO Sežana (sortirnico, skladiščne prostore, odla-
galno polje …). Predstavtili pa vam bomo tudi vozni 
park ter vas poučili o pravilnem ločevanju odpadkov. 
Vabljeni.
Novi urniki in kuponi za oddajo odpadkov:
Konec decembra lahko v nabiralnikih pričakujete 
novo zgibanko z urniki odvoza ostanka komunalnih 
odpadkov v letu 2017. V zgibanki boste našli tudi 4 
kupone za oddajo odpadkov na zbirnem centru in 1 
kupon za oddajo odpadkov na akciji zbiranja kosov-
nih in nevarnih odpadkov. Prosimo vas, da si urnik 
in kupone shranite, saj jih boste potrebovali celo 
leto.
Akcija zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov v 
letu 2017
Kot je že v navadi, bomo tudi v letu 2017 izvajali 
akcijo zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov po 
naseljih. Akcijo bomo izvedli v pomladnih mesecih, 
ob sobotah. O datumu izvedbe akcije v vašem kraju 
vas bomo predhodno obvestili po pošti. Na akcijo ne 
pozabite prinesti kupon, ki ga boste prejeli na dom v 
zgibanki z novim urnikom odvoza ostanka komunal-
nih odpadkov.
Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana

POTRJENA STRATEGIJA  
LOKALNEGA RAZVOJA LAS  
KRASA IN BRKINOV 2014–2020
V začetku novembra smo prejeli Odločbo Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano (skrajšano: MKGP) o potrditvi 
Strategije lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR), ki jo je LAS 
predložil 21. 6. 2016. Potrditev SLR pomeni hkrati tudi potrdi-
tev Lokalne akcijske skupine Krasa in Brkinov (v nadaljevanju: 
LAS). LAS je tako potrjen kot eden izmed 37 LAS v Sloveniji. 
S prejeto odločbo je LAS upravičen do koriščenja sredstev do 
največ 1.609.250,00 EUR, od tega do največ 901.450,00 EUR 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nada-
ljevanju: EKSRP) ter do največ 707.800,00 EUR iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR). Sredstva 
so namenjena za operacije (projekte), ki se bodo izvajale na 
območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana, v 
celotnem programskem obdobju 2014–2020. Javni poziv LAS, 
na katerega bo možno prijaviti operacije, bo objavljen predvi-
doma v začetku leta 2017. Javni poziv bo objavljen na spletni 
strani LAS, na spletni strani vodilnega partnerja  – ORA Krasa 
in Brkinov ter na spletnih straneh vseh štirih občin, ki jih LAS 
pokriva. 
Še pred oddajo SLR v potrditev na MKGP je bila le-ta sprejeta 
na Skupščini LAS, obravnavana pa tudi v vseh štirih občinah in 
predstavljena na vseh štirih občinskih svetih. Vsa zainteresira-
na javnost je imela možnost podaje svojih pripomb na SLR, saj 
je bila ta v enomesečni javni obravnavi, objavljena na spletnih 
straneh vseh občin in spletni strani vodilnega partnerja LAS. 
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem, ki so kakorkoli po-
magali in pripomogli pri pripravi SLR. Še posebej bi se radi za-
hvalili članom Upravnega in Nadzornega odbora ter Skupščine 
LAS pa tudi vsem strokovnim službam in posameznikom, ki 
so prispevali projektne ideje ter se udeležili delavnic v okviru 
priprave SLR.
LAS Krasa in Brkinov trenutno šteje 62 članov, še vedno pa 
so dobrodošli tudi novi člani, saj ostaja javni poziv za članstvo 
oziroma vstop v LAS odprt skozi celotno programsko obdobje. 
Za več informacij o LAS Krasa in Brkinov vas vabimo, da obi-
ščete našo spletno stran: http://www.lasKrasainBrkinov.si/. 
LAS Krasa in Brkinov
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PODELITEV JUBILEJNIH PRIZNANJ TER
SREČANJE OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV 
KRASA IN BRKINOV Z ŽUPANI
Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana je v sode-
lovanju z Občino Sežana v četrtek, 24. novembra, v Koso-
velovem domu Sežana organizirala že tradicionalno pode-
litev jubilejnih in posebnih priznanj. Letošnje zaključno 
srečanje članov smo želeli obeležiti malo drugače – aktiv-
no in usmerjeno v dialog za prihodnost. 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana smo obrtniki 
in podjetniki, ki si zaradi vse bolj zahtevnih razmer na trgu 
želimo čim prijaznejšega poslovnega okolja, predvsem na lo-
kalni ravni, v domačem okolju, kjer delamo in ustvarjamo. 
V želji, da bi lokalno okolje slišalo glas malega gospodar-
stva, smo z župani občin Krasa in Brkinov odpirali razpravo. 
Okrogla miza z naslovom »Izzivi gospodarstva in razvojne 
priložnosti« je bila možnost, da je k razvojnim strategijam 
občin in njihovim usmeritvam na področju gospodarstva 
vsak dodal svoj pogled. Udeleženci srečanja so imeli prilo-
žnost, da so s svojimi predlogi in pobudami aktivno sodelo-
vali v razpravi. 

Po zaključku okrogle mize se je pričel drugi del prireditve, 
kjer je tudi letos Območna obrtno-podjetniška zbornica Se-
žana podelila jubilejna priznanja obrtnikom in podjetnikom, 
ki beležijo 10, 20 in 30 let delovanja. Podeljena pa so bila tudi 
častna odlikovanja in priznanja, ki jih zbornica podeljuje z 
namenom nagrajevanja in nadaljnje spodbude kot zahvalo 
za aktivno udejstvovanje in delovanje v zbornici ter za dosež-
ke na področju razvoja v obrti in podjetništvu. Letos je bilo 
skupno 31 prejemnikov jubilejnih priznanj.

ZA 10 LET USPEŠNEGA DELA V OBRTI IN PODJETNI-
ŠTVU SO ZAHVALO PREJELI: Agropreskrba trgovska 
družba d.o.o. Sežana, Borut Mezgec s.p. Storitve, Alnesa 
stavbno pohištvo, Sandi Prodan s.p. in Gostilna Skok - Katja 
Skok s.p. 
ZA 20 LET USPEŠNEGA DELA V OBRTI IN PODJETNI-
ŠTVU SO ZAHVALO PREJELI: Kamnoseštvo in restavra-
torstvo - Čevnja Sandi s.p., Kozmetični salon - Fabjan Jasmi-
na s.p., »Gostilna Grgič« - Grgič Tamara s.p., Hortikultura 
Sežana vrtnarstvo, gozdarstvo in komunalne storitve d.o.o., 
Ključavničarstvo Kavčič -Kavčič Evgen s.p., Avtoprevoz-

ništvo Planinšček Valter s.p., Gradbena mehanizacija SB - 
Bojan Seražin s.p., Kozmetika Meri - Starc Meri s.p., Štolfa, 
gradbeno podjetje d.o.o. in Štrekelj Plemeniti Alenka zasebni 
zdravstveni delavec zobotehnik.

ZA 30 LET USPEŠNEGA DELA V OBRTI IN PODJETNI-
ŠTVU SO ZAHVALO PREJELI: DRM, razvoj in proizvo-
dnja led svetil, d.o.o., Avtoprevozništvo Rado Gec s.p., Tria 
- elektroinstalacije in ogrevalna tehnika - Gombač Igor s.p., 
Avtoprevozništvo Nevo Grgič s.p., Umetnostno kovaštvo, 
Boris Luin s.p., Frizerstvo - Salon Nadja, Nadja Nedoh s.p. in 
Okrepčevalnica - Bistro Sever Aldo Sever s.p.
Posebno pisno priznanje za aktivno delo v zborničnem sis-
temu je šlo v roke Igorja Peressona, lastnika picerije in resta-
vracije Etna v Divači, kjer že od leta 2009 s podporo partner-
ke Nuše živi svojo ustvarjalnost in ljubezen do kuhanja. Igor 
je aktiven član zbornice od vsega začetka svoje podjetniške 
kariere. V delo izvršilnega odbora Sekcije gostincev in živil-
cev pri OOZ Sežana se je vključil leta 2014 in od takrat s 

svojimi kreativni idejami bogati program dela te sekcije na 
Krasu in v Brkinih. 

PRIZNANJE ZA KAKOVOST IZDELKOV, STORITEV IN 
INOVATORSKE DOSEŽKE V OBRATOVALNICAH IN 
PODJETJIH je prejelo kar osem nagrajencev, in sicer: Cve-
tličarna Erika - Erika Kljun Peric iz Sežane, Lapeš – montaža 
kamna, keramike in zaključna dela v gradbeništvu - Rado 
Svetina, s.p., Lemo d.o.o. - Gostilna Kobjeglava - Simo Ko-
mel, Pika d.o.o. iz Tomačevice – Matjaž Adamič, Mlinarstvo 
Mlinko - Franko Koritnik iz Dolenje vasi, Pečarstvo Femc 
- Jože Femc iz Dolenje vasi ter iz hrpeljsko-kozinske občine:
Elektroinštalacije Emil Gombač iz Tubelj pri Hrpeljah. 
Emil Gombač je samostojni podjetnik, ki v svojem podje-
tju že 22 let izdeluje električne inštalacije, montira klimatske 
naprave, izdeluje strelovode, izvaja meritve elektroinštalacij 
in strelovodnih inštalacij ter opravlja vzdrževalna dela v raz-
ličnih podjetjih. Emil je eden tistih obrtnikov, članov OOZ 
Sežana, ki si je že leta 2004 pridobil mojstrski naziv »elek-
troinštalaterski mojster«. Naziv mu polega tega, da izkazuje 
V. stopnjo strokovne izobrazbe, omogoča tudi, da lahko sa-

mostojno nastopa kot odgovorni vodja posameznih del. Od 
leta 2010 je tudi zapriseženi sodni izvedenec in sodni cenilec 
za obrtno dejavnost »elektroinštalaterstva«. Njegovo vodilo 
so kakovostno izvedene storitve in zadovoljstvo strank. Emil 
svoje storitve opravlja na celotnem območju Primorske, za-
dnja leta pa veliko dela pridobiva na območju Obale. 
Slaščičarstvo A-B Anita Resinovič z Ostrovice. Anita Resi-
novič se je po končanem šolanju za slaščičarko v Mariboru 
najprej zaposlila v Lipici. Leta 2000 je v domačem kraju na 
Ostrovici odprla slaščičarsko delavnico. Filozofija, ki jo vodi 
na poti do uspeha, je trdo delo, strast, skrbna izbira surovin 
visoke kakovosti, strokovnost in disciplina v proizvodnih 
procesih ter pozornost do detajlov. Njen način dela je peka 
po domače na moderen način. Slaščičarstvo Anite Resino-
vič je pravi naslov za vse ljubitelje dobrih in svežih sladic, 
tort, keksov in ostalega peciva. Nudi veliko izbiro otroških 
tort, kjer je domišljija zares neomejena. Z velikim veseljem 
in navdihom se loteva poročnih tort, kjer uporabi vso svojo 
ustvarjalnost in kreativnost. Njen cilj je, da bo čez 10 let še 
vedno mešala, mesila,ustvarjala in sladkala življenje.

POSEBNO ČASTNO PRIZNANJE OOZ SEŽANA je pri-
padlo Saši Likavec Svetelšek, županji Občine Hrpelje – 
Kozina, za visoko stopnjo sodelovanja, posluha in podpo-
re pri spodbujanju obrtništva in podjetništva. 
Saša Likavec Svetelšek je prva županja na Krasu in v Brkinih 
z izjemno mero posluha in podpore pri spodbujanju obrtni-
štva in podjetništva ter reševanju izzivov podjetnikov v lokal-
nem okolju, pa tudi širše. Že kot direktorica občinske uprave 
Občine Hrpelje - Kozina v dveh mandatih se je Saša Likavec 
Svetelšek zavzemala za razvoj drobnega gospodarstva, pove-
zovanje in sodelovanje pri razvoju turizma ter prispevala k 
realizaciji idej in zahtev Območne obrtno-podjetniške zbor-
nice Sežana. Po izvolitvi za županjo Občine Hrpelje - Kozi-
na oktobra 2014 pa se je sodelovanje zbornice, županje in 
občine še okrepilo. Že decembra leta 2014 je Občina Hrpe-
lje - Kozina v sodelovanju z OOZ Sežana organizirala prvo 
srečanje gospodarstvenikov in podjetnikov Občine Hrpelje - 
Kozina. Na srečanju je županja že takrat poudarila, da razvoj 
gospodarstva uvršča visoko med svoje prioritete in da tisto 
sobotno popoldne razume kot uvod v novo zgodbo, zgod-
bo tesnejšega povezovanja občine s svojim gospodarstvom. 
V nadaljevanju so se vrstile nove skupne ideje in projekti, 
reševanje skupnih obrtniških in podjetniških izzivov, kakor 
tudi težav posameznika ali določene branže. Še posebej je 
za posluh županji hvaležna Sekcija za promet, saj je vedno 
ponudila priložnost razgovorov ter iskanja ugodnih rešitev 
na področju urejanja lokalnega prometa, prostora ter drugih 
težav. Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana je žu-
panji Občine Hrpelje - Kozina Saši Likavec Svetelšek podelila 
častno priznanje za visoko stopnjo sodelovanja, posluha in 
podpore pri spodbujanju obrtništva in podjetništva.
Iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj in zahvala ob-
činam Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana, ki so nas 
pri izpeljavi prireditve tudi finančno podprle.
OOZ Sežana

IZOBRAŽEVANJE O VSTOPU NA ITALIJANSKI TRG
OOZ Sežana je v sodelovanju s Slovenskim deželnim go-
spodarskim združenjem in agencijo Spirit  9. novembra 
organizirala izobraževanje o prodaji produktov na ita-
lijanskem trgu. Srečanje je bilo namenjeno vsem, ki pri-
delujejo prehrambne produkte, kot so npr. suhomesnati 
izdelki, sir in drugi mlečni izdelki, med, začimbe, domača 
vina, sokovi, marmelade, čaji … 
Na izobraževanju so udeleženci pridobili znanje o italijan-
skem trgu, marketingu in predstavitvi izdelkov, prav tako pa 
tudi o pomembnosti vidnosti na prodajnih mestih ter ceni-
kih. Pregledali so trenutno stanje in kaj vse še potrebujejo za 
vstop na novo tržišče.
Poudarek je bil na izpolnjevanju kriterijev večjih trgovskih 
verig v pokrajinah Furlanija Julijska krajina, Veneto in Tren-
tino Alto Adige (COOP – okrog 400 prodajnih mest, SMA-
-AUCHAN – okrog 276 prodajnih mest, VEGA – okrog 310 
prodajnih mest v Trivenetu, DESPAR – okrog 546 prodaj-
nih mest v Trivenetu, CONAD – okrog 200 prodajnih mest 
v Trivenetu, PAM – okrog 25 prodajnih mest v Trivenetu, 
FAMILA – okrog 60 prodajnih mest v Trivenetu) kot tudi na 

zadovoljevanju potreb manjših butičnih trgovin (BOSCHI – 
7 trgovin v Trstu).

Konkretno so govorili o severnovzhodni regiji:  Furlanija Ju-
lijska krajina, Veneto in Trentino Alto Adige, kjer živi okrog 
7,2 mio prebivalcev. Če dodamo še deželo Emilia Romagna, 
ki skupaj s še tremi drugimi regijami tvori vzhodno Italijo, 
dobimo okrog  11,5 mio prebivalcev z močnim turističnim 
prilivom (samo v Benetkah okrog 20 milijonov). 
Podjetje MEETING IDEA 3 ima za seboj že uspešna sode-
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OBISK PROSTOVOLJCEV RDEČEGA KRIŽA  
IZ LOGATCA
Na Martinovo soboto, 12. novembra, so se pri nas na Krasu 
oglasili prostovoljci Rdečega križa Slovenije – Območnega 
združenja Logatec. Ogledali so si nekaj kraških biserov, kot 
sta jama Vilenica in Štanjel, se povzpeli na Kokoško ter obisk 
zaključili, kot se za tak dan spodobi – z martinovanjem na 
osmici v Selah na Krasu. V raziskovanje Krasa so vključi-
li tudi krajši obisk RKS, Območnega združenja Sežana. V 
druženju s prostovoljkama Marijo Turk in Marijo Godnič 
ter sekretarko Doro Sedmak so se seznanili s programi, ki 
jih izvajamo na območju združenja. Marija Godnič jim je 
predstavila naš projekt »Medo Srečko z Rdečega križa«, 
katerega avtorica je in ga tudi uspešno izvaja v prvi triadi 
osnovnih šol. Namen projekta je najmlajšim predstaviti hu-
manitarne vrednote, temeljna načela in delovanje Rdečega 
križa. Pravljice, ki jih prinaša medo Srečko s prostovoljko, 
pripovedujejo o dobroti, sočutju in pomoči, ki smo jo dolžni 
nuditi vsem, ki jo potrebujejo. Marijo je, kot vedno, tudi to-
krat spremljal medo Srečko in njegovi gozdni prijatelji, ki so 

obiskovalce za trenutek vrnili v otroška leta. 
Prostovoljci so bili navdušeni nad sprejemom in predstavi-
tvijo. Povabili so nas, da jih z našimi prostovoljci v nasle-
dnjem letu obiščemo.
Dora Sedmak PREPLET VEČNOSTI V KNJIŽNICI KOZINA

V prazničnem decembru Elda Jercog 
(živeča v Trstu in delujoča v Sežani) 
razstavlja čudovite mandale z naslovom 
»Ples večnosti«. Elda Jercog deluje tudi 
pod imenom Omnia Ars, kakor je poi-
menovala tudi svoje podjetje, v katerem 
se ukvarja z izdelavo okrasnih makra-
mejčkov/vozlanega nakita, zabavnim 
poučevanjem italijanščine, osebno 
rastjo, astrologijo, sporazumevanjem 
in še marsičim, na primer osebnostno 
rastjo s pomočjo konjev. Sicer pa o sebi 
zatrjuje: »Omnia Ars je večna razisko-
valka Življenja, ki so jo brusila leta iska-
nja vzrokov za življenje, polno izzivov, 
in drugega. V njej živi veliko prebra-
ne literature, obiskanih seminarjev in 
marsikatera prejokana noč, popisani 
zvezki z zahtevnimi vajami za samo-
spoznavanje, učenje metod za čiščenje 
umske navlake, ogromno fizioterapij 
za odpravljanje bolečin v hrbtenici in 
pridobivanje motoričnih sposobnosti 
ter čudovitih spoznanj, ki so ji prinesla 
neprecenljive trenutke zadovoljstva in 

notranje radosti. V težkih trenutkih je 
Omnia Ars skozi umetniško izražanje 
našla mir in možnost sprostitve. Skozi 
ozaveščanje njenega notranjega Plesa, 
je tudi umetniško izražanje raslo v pro-
ces, ki zmore prebuditi iskrico ustvar-
jalnosti, torej bistvo Življenja v vsako-
mur.« 
Sicer pa so mandale eden izmed na-
činov odkrivanja samega sebe in nas 
hkrati preko geometričnih oblik, barv, 
figur, likov in simbolov povezujejo s 
svetom in s samim sabo. Mandala nas 
kot fizični vidik povezuje s spiritual-
nim svetom. Že od nekdaj je služila 
kot osnovni simbol pri koncentraci-
ji, meditaciji, osebnostno zrelostnem 
procesu, zaščiti in zdravljenju. Načini 
meditacijskega poglabljanja v mandale 
so raznovrstni. Švicarski psiholog C. G. 
Jung s podobo mandale opisuje simbo-
lično predstavitev psihe, katere bistvo 
nam je neznano. Poudarja, da se te po-
dobe uporabljajo za utrjevanje notra-
njega bitja ali za spodbujanje pogloblje-

ne meditacije. Opazovanje mandale nas 
navdaja z vedrino, občutkom, da je ži-
vljenje spet dobilo smisel in red. Učin-
kovitost mandale je dvojna: ohranja 
psihični red, obnavlja ga, če je izginil. 
V slednjem primeru opravlja spodbu-
jevalno funkcijo. Prav tako je mandalo 
definiral kot »prikaz nezavednega jaza« 
in jo uporabljal za odkrivanje emocio-
nalnih motenj ter za ponovno vzposta-
vljanje celovitosti osebnosti. 
Eldine mandale in njene vozlane ogrlice 
in zapestnice bodo na ogled in prodajo 
ves december. Prisrčno vabljeni! (Patrici-
ja Dodič, foto: arhiv razstavljavke)

PRIZNANJA IN PLAKETE  
PROSTOVOLJCEM
OB 150-LETNICI  
RDEČEGA KRIŽA
NA SLOVENSKEM
26. novembra se je v Kobjeglavi odvila tradicionalna priredi-
tev »Z razumom, pesmijo in plesom za zdrava srca Krasa«. 
Prireditev že 22 let uspešno organizira Društvo za zdravje 
srca in ožilja Slovenije – podružnica za Kras. V zadnjih treh 
letih smo se mu pridružila še štiri društva, ki vsako na svoj 
način z različnimi aktivnostmi skrbimo za ozaveščanje ljudi 
o zdravem načinu življenja: Rdeči križ Slovenije – Območno 
združenje Sežana, Medobčinsko društvo invalidov Sežana, 
Društvo diabetikov Sežana in Klub Kraški dren Sežana.
Z nastopi, ki so jih v čast zdravju poklonili mladi pevci, ple-
salci in glasbeniki s komenskega Krasa, so navdušili številno 
občinstvo.
RKS – Območno združenje Sežana smo se ob 150-letnici de-
lovanja Rdečega križa na Slovenskem zahvalili svojim aktiv-
nim prostovoljcem, ki ustvarjajo, uspešno vodijo in izvajajo 
programe Rdečega križa. Za izjemne dosežke so priznanja in 
plakete prejeli: 
- dolgoletna prostovoljka Ana Godnik: ustvarjalka in vodi-
teljica vseh prireditev in srečanj v Območnem združenju in 
motor delovanja Območnega združenja in Krajevne organi-
zacije Rdečega križa v Občini Komen,
- dolgoletna prostovoljka Zdenka Furlan: uvajalka, vodi-
teljica in izvajalka programov za boljšo kakovost življenja 

starejših ljudi in drugih socialnih programov v Območnem 
združenju,
- prostovoljka Marija Godnič: ustvarjalka, voditeljica in iz-
vajalka programa za širjenje humanitarnih vrednot in po-
znavanje načel Rdečega križa med najmlajšimi, imenovan 
»Medo Srečko z Rdečega križa«,
- Krajevna organizacija Rdečega križa Občine Hrpelje 
- Kozina za dolgoletno organiziranje in izvajanje številnih 
zelo uspešnih dobrodelnih akcij ter humanitarnih progra-
mov za starejše, 
- Ekipa prve pomoči Rdečega križa Občine Hrpelje - Ko-
zina za večletno redno izpopolnjevanje v prvi pomoči za de-
lovanje v primeru večjih nesreč, aktivno delovanje na terenu 
v času begunske krize ter širjenje znanj v prvi pomoči med 
odraslimi in otroki.
Zahvaljujemo se tudi vsem ostalim neimenovanim marlji-
vim prostovoljcem, ki v naših vrstah uresničujejo humani-
tarno poslanstvo.
Dora Sedmak, foto: Ludvik Husu

lovanja s trgovsko verigo COOP ter tudi drugimi. Do sedaj 
jim je uspelo v njihove trgovine uvrstiti proizvode podjetij 
Mlekarna Celeia, Medex, Intermac, Mlinotest, Pekarna Pe-
čjak, Planika, Celjske mesnine, Avokado, Olje Lisjak, Bimed 
… in drugih. Predstavniki podjetja IDEA 3 so udeležencem 
odgovorili na konkretna vprašanja ter izpostavili temeljna 
vprašanja, ki si jih je treba postaviti ob vstopu na italijanski 
trg. Obenem so predstavili tudi svoje predloge in ideje, kako 
vstop uspešno izpeljati. Podali so tudi informacije o italijan-
skih normativih (higienski standard, UVAC ipd.) ter označe-

vanju in tehničnih listih, ki so ključnega pomena za vstop na 
italijansko tržišče. 
Udeleženci so bili nad pridobljenimi informacijami navdu-
šeni, zato se je že izoblikovala ideja o skupnem nastopu na 
italijanskem tržišču.
Izobraževanje se je izvedlo v okviru pogodbenih aktivnosti o 
sofinanciranju projektov usposabljanja obrtnikov in podje-
tnikov ter njihovih zaposlenih OOZ Sežana iz sredstev Ob-
čin Sežana, Hrpelje - Kozina in Komna.
OOZ Sežana, Foto: OOZ Sežana 

Hvala za vsak nasmeh, stisk roke in prijazno besedo, za vsak še 
tako droben dar, ki ste ga v letu 2016 namenili ljudem okrog sebe.

V letu 2017 vam želimo miru, zdravja in obilo sreče, da bi jo lahko 
delili z vsemi, ki jo potrebujejo.

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Sežana
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Okrog 70 obiskovalcev je do zadnjega 
kotička napolnilo dvorano na tem ime-
nitnem kulturnem dogodku in bili so 
zelo počaščeni, da so prejeli povabilo 
slovenskega društva. Seznanili so se s 
pestrim in pomembnim delovanjem 
slovenskih društev na najrazličnejših 
področjih, od kulturnega do športne-
ga in gospodarskega. Predsednica SKD 
Lipa Bazovica Magda Rebula je pred-
stavila delovanje in organizacijo vseh 
slovenskih društev in italijansko govo-
reče občinstvo povabila k sodelovanju. 
Gostje so povabilo z veseljem sprejeli in 
bili navdušeni, da bodo lahko odslej v 
večji meri sodelovali s slovenskimi dru-
štvi in spoznavali njihovo bogato zgo-
dovino, ki jo je v svoji dvojezični knjigi 

predstavil dr. živilsko tehnoloških zna-
nosti Stanislav Renčelj. Knjiga ima 145 
strani in je bogata s fotografijami, ki so 
jih prispevali Jože Požrl, arhitekt Boris 
Grgič in Ludvik Husu. Rebulova, ki je 
leta 2015 nasledila Tatjano Križmančič, 
je poudarila, da bodo bralci tudi iz pri-
čujoče Renčljeve knjige, ki je že njego-
vo 26. avtorsko delo, spoznali dediščino 
svojih vasi ter da bo vse to prispevalo k 
boljšemu komuniciranju med mladimi. 
Jezikovne razlike naj ne bodo več ovira 
za druženje in razumevanje zgodovine 
kraja, na katerem živijo ljudje obeh na-
rodnosti in izvajajo skupne aktivnosti v 
skupnem bivanju.
Prav Agrarna skupnost Bazovica je bila 
pobudnica in naročnica, ki je poskrbela 

za izdajo dvojezične Renčljeve knjige o 
Bazovici, v nakladi 400 izvodov pa jo 
je natisnila Tiskarna Mljač iz Divače. 
Obeta se še ena predstavitev Renčljeve 
knjige o Bazovici, in sicer v Knjižnici 
Kozina. Brkinci so dnevno skozi Bazo-
vico v Trst vozili kmečke pridelke, kot 
so krompir, sadje, seno, drva, oglje in 
celo led. Prav je, da se spomnimo teh 
dejavnosti, ki so potekale še pred dobri-
mi 60 leti in dajale kruh zaledju Trsta. 
Brkinke pa so se tudi poročale v zamej-
stvo in marsikatera nevesta je v Bazovi-
ci doma prav z Brkinov. Spletale pa so 
se tudi prijateljske vezi.
Olga Knez

PREDSTAVITEV 
RENČLJEVE KNJIGE 
»BAZOVICA V 
OBJEMU NARAV-
NE IN KULTUR-
NE DEDIŠČINE« 
ZA ITALIJANSKO  
OBČINSTVO
Knjiga Bazovica v objemu naravne 
in kulturne dediščine izpod peresa 
dr. Stanislava Renčlja iz Sežane je v 
petih mesecih od izida doživela kar 
tri predstavitve v Bazovici. Prvič jo 
je avtor v navzočnosti z vsemi, ki so 

sodelovali pri nastajanju knjige, in 
uglednimi gosti predstavil v začetku 
junija v dvorani Zadruge, druga pred-
stavitev, namenjena vaščanom, je bila 

v športnem centru Zarja, tretja pa se 
je v domu Slovenskega kulturnega 
društva Lipa odvijala pred kratkim za 
italijansko govoreče družine.

IZDELOVANJE KLOBAS, SALAM IN ŽELODCEV
Doma pridelano meso in mast sta ob preostalih kmetij-
skih pridelkih od nekdaj prispevala k samooskrbi dru-
žine. Ob doma pridelani krmi so znali vzrediti prašiče, 
težke od 180 do 220 kilogramov, na kar so bili in so še 
danes zelo ponosni. Pri pridelavi izdelkov se morajo  
znajti in prilagoditi različnim podnebnim pogojem.  
Zaradi tega se lahko Slovenija ponaša z zelo pestrim iz-
virnim izborom suhih mesnin. 

Suhe mesnine bogatijo našo dediščino, zato jih uvrščamo 
med narodne posebnosti. Kakovostni izdelki prispevajo k 
dodani vrednosti prašičjega mesa. Z izdelavo suhih me-
snin se ohranjajo izkušnje, znanje in praksa. Vse to prispe-
va k prepoznavnosti izdelkov, krajev, običajev in kulture 
uživanja. V novejšem obdobju izdelovanje suhih mesnin 
presega okvire domače porabe. Suhe mesnine, izdelane na 
kmetijah v okviru dopolnilne dejavnosti ali podjetništva, 
dopolnjujejo tržno ponudbo.
»Ne glede na to, ali je izdelovanje namenjeno domači po-
rabi ali trženju, so potrebna tehnološka znanja, ki lahko 
prispevajo k zmanjšanju napak in izboljšanju kakovosti 
suhomesnatih izdelkov. Na dosedanjih izobraževanjih o 
proizvodnji suhih mesnin in na ocenjevanjih mesnih iz-
delkov so domačini želeli vrsto odgovorov v zvezi s teh-
nološkimi postopki,« pravi dr. Stanislav Renčelj iz Sežane, 
ki predstavlja že šesto svojo knjigo s področja dediščine 
izdelovanja mesnin in s tem že svojo 27. knjigo.
Gre za knjigo z naslovom »Izdelovanje klobas, salam 
in želodcev«, ki je pravkar izšla pri založbi Kmečki glas. 
Knjiga obsega več kot 120 strani in je bogata z barvnimi 
fotografijami, ki so jih prispevali kraški fotografi: Jože Po-
žrl iz Divače,  Stojan Gorup iz Sežane in Vojko Franetič iz 
Senožeč.  Izbor fotografij pa je opravila avtorjeva sopro-
ga Milena Renčelj. Lično naslovnico krasi motiv treh vrst 
klobas in salam. 

Knjiga je namenjena vsem, ki želijo dopolniti svoja prak-
tična znanja in izkušnje o mesu,pripravi mesnega nadeva, 
soljenju, rabi začimb in ovitkov. Opisani tehnološki po-
stopki za klobase, salame, želodce in še za nekatere druge 
zanimive mesnine bodo prispevali k odpravi pomanjklji-
vosti in k odpravi napak. Pojasnjena je vloga dimljenega 
mesa in dogajanje med procesom sušenja/zorenja mesa. 
Nujen je pristop k tehnološkemu opremljanju sušilnic z 
možnostjo uravnavanja temperature in vlage. Urejeni po-
goji sušenja/zorenja  bodo prispevali k zmanjšanju tvega-
nosti proizvodnje, ki večinoma poteka v povsem naravnih 
pogojih. Dvig kakovosti in zmanjšanje osuška bosta iz-
boljšala ekonomičnost proizvodnje. Nujno je povezovanje 
in širitev dobrih praks med proizvajalci – kot je v uvodu 
knjige zapisal doktor živilsko tehnoloških znanosti Stani-
slav Renčelj.

»BELI ČEVELJČKI« SONJE BABIČ,  
ROKČEVE IZ NASIRCA
Vaški dom v Krvavem Potoku je v pe-
tek, 28. oktobra, pokal po šivih. Zbrala 
se je lepa množica ljudi – domačinov, 
zamejcev in težko bi spregledal številne 
osebe iz učiteljskih in pedagoških vrst. 
Skupaj nas je zbrala Sonja Babič, Rok-
čeva iz Nasirca, ki jo je življenjska pot 
iz domačega Nasirca popeljala v bližnji 
Trst v učiteljske vode. Pa ni bil to glav-
ni povod za kulturni dogodek, ampak 
njena družinska zgodba. Zgodba siro-
te, ki je odraščala z nono in nonotom 
ter stričevo družino. Nič ji ni manjkalo 
in vendar te prezgodnja smrt matere in 
odhod očeta zaznamuje. Zgodbo je pre-
poznala Ivanka Mestnik, tudi sama iz 
učiteljskih vrst, a iz daljne Suhe krajine, 
in jo zapisala v roman »Beli čeveljčki«. 
S Sonjo sta se dobili slučajno, a se hi-
tro ujeli kot dve sorodni duši. Za pisa-
teljico, ki ima tudi sama za seboj težko 
življenje brez očeta, to ni prva knjiga, 
napisala jih je že veliko in vsaka ima v 
sebi močna sporočila.
Gosti večera so bili poleg njiju še peda-
goginja Mateja Petric iz Novega mesta, 
ki je poudarila pomen staršev in spre-
govorila o posledicah odsotnosti enega 
od njiju, predvsem v času odraščanja. 
Prisotna sta bila tudi Sonjin sin in hči, 
ki sta na svojstven način spregovorila o 
svoji mami. Nista slutila njenega boja 

in psihičnih bolečin, doživela sta pred-
vsem njeno brezpogojno ljubezen, ki 
jim je dala krila in pogum za življenje. 
Sama mislim, da še nisem doživela 
tako osebne izpovedi osebe pred ob-
činstvom. Glavna junakinja knjige nam 
je odprla srce in dušo, spregovorila o 
zameri, ki jo je gojila do svoje mame, 
ki je umrla kmalu po porodu, in očeta, 
ki jo je zapustil. Zamera, ki jo je duši-
la in spravljala ob pamet. Pri vsem tem 
je sledila svoji želji in postala učiteljica 
in še veliko več od tega – in vendar je 
polno zaživela šele potem, ko je pov-
sem odpustila staršem. Močna izpoved. 

Zelo osebna, vendar odrešilna za mar-
sikoga, ki tudi sam trpi notranje boje. 
Take ali drugačne.
Na prvi pogled lahko torej knjigo vza-
meš le kot neko zgodbo, a kmalu se za-
veš sporočila močne in pogumne žen-
ske. 
Pogovor, ki ga je vodila Barbara Novak, 
je s pesmijo obogatila vokalna skupina 
Barkovlje - Mačkovlje pod vodstvom 
Sandre Pertot. Krajevna skupnost se je 
izkazala kot odličen gostitelj in zadržali 
smo se v zanimivih pogovorih še pozno 
v večer.
Ester Mihalič

Dr. Stanislav Renčelj je napisal že svojo 27. knjigo, ki je 
šesta s področja dediščine izdelovanja mesnin.
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Avtor pojasnjuje tehnologijo sušenja in zorenja mesnih 
izdelkov, predstavlja ureditev sušilnic in prostorov za di-
mljenje. Zanimivo je poglavje o nekaterih tradicionalnih 
izdelavah klobas in želodcev, ki so namenjeni kulinarični 
ponudbi, kot so: kožne, pljučne in jetrne klobase, krvavice 
in želodci, ki jih domačini najpogostejše skuhajo ob veli-
ki noči. »Posebnosti med mesninami so: polnjen svinjski 
jezik, ki je prava kulinarična redkost v Halozah, oblože-
ni svinjski jezik, katerega priprava zahteva veliko ročne 
spretnosti, kožarice ali kožne klobase, ki morajo vsebovati 
ugodno razmerje med mesom in kožami, ki prispeva k 
privlačnemu videzu in polni aromi, ter pečene (zanimiv 
izdelek v okolici Laškega) in osmojene kože (posebnost 
Prekmurja),« pravi dr. Renčelj, ki je na Krasu opravljal 
vodstvene in strokovne naloge s področja agroživilstva ter 
vodil številne investicije. Ena takih je izgradnja pršutarne 
Kras v Šepuljah, kjer je postavil temelje tehnološkega ra-
zvoja pršutarstva na Krasu in ki bo prihodnje leto prazno-
vala 40-letnico delovanja. 
Knjiga zajema tudi značilne izdelke vseh slovenskih po-
krajin. Tako zasledimo tudi poglavje o kranjski klobasi, ki 
ima v Sloveniji dolgotrajno tradicijo in sloves in je zelo 
cenjena v kulinarični ponudbi. »Proizvajalci kranjske klo-
base, združeni v Gospodarsko interesno združenje – GIZ 
Kranjska klobasa,  so se zedinili o enotnem tehnološkem 
postopku ter jo zaščitili na ravni Slovenije in pri Evrop-
ski skupnosti. Kranjska klobasa uživa zaščito geografske 
označbe  (ZGO). Prav tako se z ZGO ponašata zgornje-
savski in šebreljski želodec. Želodca sta kot posebnost 
predstavljena tudi v ediciji Okusite Slovenijo. Izdelovalci 
želodcev, ki dosežejo predpisano kakovost, prejmejo Cer-
tifikat o skladnosti izdelka s predpisano tehnologijo, re-
cepturo in senzoričnimi lastnostmi. Označba izdelkov pa 
je za vse proizvajalce enaka,« poudarja Renčelj. 
Knjiga je rezultat dolgoletnega zbiranja informacij na te-
renu in raziskovalnega dela pisca na področju dinamike 
sušenja posameznih izdelkov. Avtor je še posebej predsta-
vil način senzoričnega ocenjevanja klobas, salam in želod-
cev z vrednotenjem posamičnih lastnosti in obrazložitev 
napak, ki nastanejo v času izdelovanja izdelkov. Poudarek 
daje tehnologiji izdelave kakovostnih mesnin, ki so name-
njene javni prodaji. Na koncu so predstavljena potrebna 
znanja za pridobitev poklicne kvalifikacije in način izvaja-
nja kontrol pri proizvodnji suhih mesnin.
Knjiga daje odgovore na vrsto vprašanj, ki so jih kme-
tovalci na raznih predavanjih in delavnicah zastavlja-
li glede izdelovanja suhih mesnin na območju celotne 
Slovenije. Tokrat je avtor poseben poudarek dal izdel-
kom, kot so klobase, salame in želodci, ki imajo veli-
ko skupnih tehnoloških rešitev. Do sedaj je dr. Renčelj 
s področja suhih mesnin izdal naslednje knjige: Suhe 
mesnine na Slovenskem, Domače dobrote domiselno 
in vabljivo, Izdelovanje mesnin, Meso iz tunke in Roč-
no rezan pršut. Tokratna knjiga pa je namenjena vsem, 
ki se ukvarjajo s predelavo prašičjega mesa na kmetiji, 
kmečkim turizmom in tistim, ki prodajajo svoje izdelke 
tudi na tržnicah. 
Olga Knez

KULINARIČNA 
POSLASTICA NA 

RATEČEVEM BRDU
V okviru Festivala Brkinske sadne ceste je bila v 
torek, 12. oktobra, izpeljana že druga kulinarična 
delavnica s poudarkom na domači hrani, pripra-
vljeni iz lokalno pridelanih sestavin. 
Jablane in češpe bogato obrodijo v hriboviti pokra-
jini Brkinov in prav iz sestavin, ki jih poberemo na 
domačem vrtu, so nam prijazne gospe iz Društva 
podeželskih žena Ilirska Bistrica pripravile oku-
sno kosilo s kar dvema sladicama. Pod vodstvom 
neutrudne predsednice društva Darinke Brožič so 
nam zaupale recept za mineštro s kolerabo, kako 
se zamesi testo za pregrešno dobro slivovo pito in 
v čem je skrivnost priprave odličnega jabolčnega 
štrudlja, ki se kar stopi v ustih.
Delavnice se je udeležilo 13 deklet in žena iz ob-
čin Hrpelje - Kozina, Pivka in Ilirska Bistrica, ki so 
bile nad delavnico naravnost navdušene. Kuharski 
nasveti in male kuharske skrivnosti, ki so jih člani-
ce društva nesebično razdajale prisotnim, pa bodo 
udeleženke s pridom uporabile pri pripravi novih 
kulinaričnih presežkov. 
Za gostoljubnost se iskreno zahvaljujemo Gregorju 
Česniku s Kmečkega turizma Jenezinovi na Rate-
čevem Brdu.
Tanja Šajina

ZAVOD DOBRA POT  
SE PREDSTAVI V OBČINI HRPELJE - KOZINA
Nekateri nas že poznate, nekateri še ne, zagotovo pa bo o 
Zavodu Dobra pot slišati vedno več. V sodelovanju z Ob-
čino Hrpelje - Kozina smo letos jeseni tukaj prvič pred-
stavili semenj rast+, z novim letom pa pripravljamo še 
druge nove aktivnosti na hrpeljsko-kozinskem območju, 
za katere si želimo, da bodo v dobrobit in dobro voljo vseh 
občanov. Več o nas si preberite na www.dobra-pot.si.

Semenj rast+ prvič na Kozini!
V soboto, 22. oktobra,  smo Zavod Dobra pot prvič pripravili 
semenj izmenjave naravnega izobilja na Kozini. 
Kaj je to izmenjava naravnega izobilja?
Izmenjava naravnega izobilja pomeni, da med seboj udele-
ženci semnja izmenjamo presežek svojega pridelka. Imamo 
dvoje semnjev. Prvi se odvijajo v spomladanskem času, drugi 
pa v jesenskem. Spomladi med seboj ljudje izmenjujemo se-
mena, potaknjence, sadike, jeseni pa vse, kar smo med letom 
pridelali. Izmenjava v osnovi pomeni, da med seboj vedno 
izmenjamo presežek.
Izmenjava naravnega izobilja ali blagovna menjava?
rast+ nadgrajuje staro obliko vedenja – blagovno menjavo. 
Ne gre le za to, da drug z drugim zamenjamo materialno do-
brino z namenom pridobiti nekaj. Gre za veliko več. Gre za 
izmenjavo znanj in izkušenj, nasmeh in dobro roko ter gre 
za upanje na boljšo prihodnost, saj velja, da se, ko presežek 
zaokroži med ljudmi, ustvari spoznanje, da je izobilja dovolj 
za vse. Ko stopimo drug do drugega in ponudimo, pa čeprav 
tisto nekaj malega, obdarimo sočloveka. S tem vnesemo v 
svoje življenje in v življenje soljudi nov način vedenja, ki je 
zelo naraven in posledično vsem ljudem blizu. Za nas je to 
prava dodana vrednost semnjev rast+.
S projektom rast+ želimo doseči naslednje:
Povezati človeka z naravo, vzpodbujati višjo stopnjo pre-
hranske samopreskrbe ljudi, aktivirati posameznika, poveča-
ti socialno vključenost in povezovati ljudi.
Prvič na Kozini
Imeli smo nadvse lepo sončno soboto. Prišli so ljudje z na-
smehom. Zjutraj je bilo še posebej zanimivo. Bilo je dru-
žabno, veselo, vse je vršalo, saj se je godila prava izmenjava. 
Izmenjava pridelkov in dobre volje, pozitivnega odnosa do 
življenja in spoštljivega odnosa do sočloveka. Koliko izobilja, 
zares! Na koncu druženja nas je organizatorje dodobra dose-
glo spoznanje, da imamo ljudje, navkljub materialistično ori-

entirani družbi, 
še vedno radi Zemljo in drug drugega.
Komaj čakamo na spomladansko rast+. Pridružite se nam!

NOVOST!!!
V kratkem bomo na naši spletni strani www.dobra-pot.si 
odprli zavihek NASVETI. Vabimo vse, ki bi s preprostimi in 
učinkovitimi ter preizkušenimi nasveti želeli pomagati dru-
gim, da bo njihov pridelek čim boljši, da nam jih pošljete na 
elektronski naslov: anu.kahuna@dobra-pot.si. Zraven pri-
pišite le svoje ime in priimek ter kraj, kjer ste doma. 
Hvala vsem, da ste nas sprejeli na Kozini in se tako dobro 
odzvali na prvi semenj rast+.
Za Zavod Dobra pot,
Anu Kahuna

BREZPLAČNO PRAVNO SVETOVANJE V OBČINI HR-
PELJE - KOZINA
V Zavodu Dobra pot bomo z januarjem 2017 pričeli z iz-
vajanjem projekta Brezplačno pravno svetovanje tudi na 
območju Občine Hrpelje - Kozina.

Družba se nenehno spreminja in razvija ter s tem ustvarja 
nova razmerja, tako med posamezniki kot med posamezniki 
in državo. Ta so urejena z različnimi pravili, ki so zapisana v 
zakonskih predpisih, pravilnikih, aktih delovanja itd. Ker so 
ta pravila napisana v pravnem jeziku in mnogokrat v kombi-
naciji različnih zakonov oz. podzakonskih aktov, jih ljudje, ki 
se s tem ne ukvarjajo dnevno, težje razumejo oz. ne poznajo.
Z namenom širjenja medsebojne solidarnosti smo se v Zavo-
du Dobra pot odločili ljudem pomagati z brezplačnim prav-
nim svetovanjem. Projekt je prvenstveno namenjen socialno 
šibkejšim posameznikom, ki jim želimo olajšati vključevanje 
v družbo in dostop do pravnih nasvetov.
V okviru projekta že leto in pol nudimo brezplačno pravno 
svetovanje na območju Občine Divača. Pri tem se je na nas 
obrnilo že več deset ljudi, ki smo jim s pogovorom in prav-
nim nasvetom pomagali na poti reševanja njihovih pravnih 
zagat, izboljšali razumevanje njihovega položaja in jih sezna-
nili z možnostmi, ki jih imajo na voljo.
V kolikor vi oz. vaš znanec potrebujete svetovanje s katere-
gakoli področja prava (npr. razlaga prava, upravnih odločb 
in postopkov, svetovanje pri medsosedskih sporih, družin-
skem in dednem pravu, obligacijskem pravu itd.), se oglasite 
v času uradnih ur oz. nam pišite na naslov:  
mario.benkoc@dobra-pot.si
Od januarja 2017 bomo tako na voljo po novem urniku:
vsako 3. soboto v mesecu v Hrpeljah - družbeni prostori v 
pritličju Občine Hrpelje - Kozina (Hrpelje, Reška cesta 14, 
6240 Kozina).
Na svetovanju vam bom pravnik Mario Benkoč odgovoril na 
pravno vprašanje, razložil vsebino in postopke o omenjeni 
zadevi ter predlagal možnosti oz. pot za naprej.
Za Zavod Dobra pot,
Mario Benkoč

FEFERONI IZ HOTIČNE. 
Prav ste prebrali! Ne s Sicilije ali iz 
Grčije ali kakega drugega vročega 
kraja, ampak iz Brkinov. Mišo 
Spasović je vzgojil prave pravcate 
rdeče feferone!

KORENČEK VELIKAN je zrasel 
v brkinski zemlji na njivi Majde 
Grželj z Mrš. 

Takšen pridelek pa je imel Vinko 
Cetin z Mrš.
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ČESTITKE!
OBLIKOVALSKI PRESEŽKI 2016
Jana Pečečnik Žnidarčič iz Ocizle 
prejemnica priznanja za projekt 
Okusi dišečega Krasa
Društvo oblikovalcev Slovenije 
(DOS) je sredi novembra že deveto 
leto zapored podelilo priznanja slo-
venskim oblikovalcem za oblikoval-
ske presežke leta. V letošnji žiriji so 
bili Mateja Panter, Nataša Šušteršič, 
Petra Černe Oven, Jurij Dobrila in 
Peter Jamšek, ki so podelili sedem 
priznanj za oblikovalski dosežek, 
priznanje za življenjsko delo in ča-
stno članstvo DOS. Zaradi velikega 
števila prispelih del (prispelo je kar 
25 prijav oblikovalskih del) in kako-
vosti velike večine ter njihove izena-
čenosti se je žirija odločila, da letos 
ne podeli glavnega priznanja »Obli-
kovalski presežek«. Kot pojasnjujejo, 
se je kriterijem za glavno priznanje 
približalo kar sedem projektov. To je 
najvišje priznanje oblikovalske stro-
ke v Sloveniji.
Strokovna žirija med prispelimi deli 
nagradi tista, ki so po njeni oceni 
najbolje oblikovana in ki prispevajo 
k razvoju in dvigu vizualne kulture 
okolja na različnih področjih obliko-
vanja. Ocenjuje grafično, industrij-
sko, unikatno, prostorsko, scensko 
oblikovanje, oblikovanje notranje in 
zunanje opreme, prostorov, scenskih 
postavitev in multimedijskih celo-
stnih rešitev. 
Med izstopajočimi deli v letošnjem 
letu je tudi projekt »Okusi Dišeče-
ga Krasa« oblikovalke  Jane Pečeč-
nik Žnidarčič. Takole so zapisali 
v obrazložitvi: Okusi dišečega Kra-
sa  - knjižica, ki prikazuje ljubezen 
do kraškega gastronomskega izročila 
in sodobne kreativne kuhinje. V njej 
so predstavljena tri samonikla kraška 
zelišča skozi umetelno izbrane recepte 
in narisane pogrinjke. Knjižico bogati 
kreativni preplet več zanimivih tehnik 
ilustracije (s poudarkom na inovativ-
no uporabljenem kolažu), risbe, foto-
grafije in poetične oblikovalske subtil-
nosti, s katerimi zaživi vonj Krasa in 
njegovih kulinaričnih značilnosti. 
Jano smo povprašali, kaj ji pomeni 
priznanje: »Priznanje je zame potrdi-

tev, da dobro delamo. Da imamo veli-
ko kvaliteto tudi na področju obliko-
vanja. Zdi se mi, da se naša družba še 
ne zaveda prav vrednosti oblikovanja 
in nimamo še razvite kulture na tem 
področju. Oblikovanje je velik dopri-
nos in zagotovo dodana vrednost ne-
kemu izdelku.«
Partnerji projekta: Andrejka Cer-
kvenik, Belajeva domačija, Društvo 
kmetic Sežanske regije, Milena Štol-
fa, Gostilna Mahorčič, Ksenija Kraj-
šek Mahorčič.
Povzela Ester Mihalič

SATUREJA – 
KRAŠKA  
DIVJINKA 
prejela priznanje za kuli-
narično in oblikovalsko 
odličnost na oblikovalski 
okuševalnici v Ljubljani

Andrejka Cerkvenik, Jana Pečečnik in 
Nina Vojvoda so predstavile prazgodo-
vinski Kras s pravljico o Satureji in jo 
nadgradile z inovativnim izdelkom – kra-
škim eliksirjem v srčnem kruhu.
Potem ko je bila na septembrskem pra-
zniku kraškega šetraja na domačiji Bela-
jevi v Kačičah prvič predstavljena hišna 
znamka izdelkov s kraškim šetrajem pod 
imenom Satureja (latinsko ime za šetraj), 
so se Andrejka Cerkvenik iz Kačič, obli-
kovalki Jana Pečečnik iz Ocizle in Nina 
Vojvoda iz Divače v sodelovanju s Pizze-
rijo in restavracijo Origano iz Ljubljane v 
začetku novembra predstavile z zanimivo 
zgodbo o Satureji – kraški divjinki. Le-
tošnja tema Oblikovalske okuševalnice v 
okviru meseca oblikovanja je bila pravlji-
ca. 
Tri kreativne Kraševke so zgodbo postavi-
le v prazgodovinski čas, ko so ljudje verjeli 
v moč narave, jo častili, prosili za blaginjo 
ter se ji zahvaljevali na posebnih obrednih 
mestih divaškega Krasa, ki je bil nekdaj 
izjemno kultno središče nadregionalnega 
pomena in je pritegoval romarje tudi iz 
daljnih dežel Panonije, stare Grčije, Italije.   
Tu živi tudi SATUREJA – kraška divjinka 
… 
Se nadaljuje …
N. M.

SOPOTNIKI V AKCIJI
V Zavodu Sopotniki smo se poleg za-
gotavljanja osnovne storitve, to je nu-
denje brezplačnih prevozov za starejše 
iz odročnejših vasi v mestna središča 
k zdravniku, v trgovino in po drugih 
opravkih, odločili postati eden od čle-
nov omogočanja kvalitetnejše ravni 
življenja za starostnike. In v tej smeri 
se bomo Sopotniki trudili tudi vna-
prej.
Zavod Sopotniki smo se v pozni pomla-
di prijavili na razpis stičišča nevladnih 
organizacij obalno-kraške regije ISKRA. 
Potegovali smo se za naziv NVO (nevla-
dna organizacija) S POTENCIALOM 
in uspeli! Prepoznani smo kot nevla-
dna organizacija, ki izraža interes za 
zadovoljevanje neustrezno naslovljenih 
potreb v lokalni skupnosti ter interes za 
lasten strokovni in organizacijski razvoj. 
Ta naziv smo si prislužili z dosedanjim 
trdim in predanim delom, omogočal pa 
nam bo kvalitetno izpopolnjevanje zna-
nja, deležni bomo mentorstev, svetovanj 
in usposabljanj. Na ta način bomo vse-
skozi zagotavljali visok nivo naše stori-
tve.
Konec septembra smo Sopotniki s po-
močjo Slovenske filantropije, krovne 
slovenske prostovoljske organizacije, 
in podjetjem Petrol d.d. izvedli akcijo 
korporativnega prostovoljstva. Potekala 
je v okviru Tedna korporativnega pro-
stovoljstva, ki ga skupaj z nekaterimi 
uglednimi slovenskimi podjetji organi-
zira Ameriška gospodarska zbornica. V 
sklopu akcije je zaposleni iz podjetja Pe-
trol d.d. Igor Goja za en dan postal naš 
prostovoljec. In ta dan je bil pester in 
poln, tako da je Igor lahko začutil pravi 
utrip Sopotnikov, hkrati pa tudi doživel, 
kako preživljajo dneve naši prostovoljci. 
Na vprašanje, kaj ga je najbolj presene-
tilo ob tej izkušnji, je odgovoril, da to, 
kako se nas naši potniki razveselijo, ko 
pridemo ponje. Na to sodelovanje smo 
pri Sopotnikih zelo ponosni in veselimo 
se prihodnjih izzivov na temo korpora-
tivnega prostovoljstva.
V oktobru je izšel zbornik Trajnostna 
mobilnost v praksi. Avtorji zbornika 
so Inštitut za politike prostora, CIPRA 
Slovenija (društvo za varstvo Alp) in 
Društvo Fokus. Zbornik je izšel s pod-
poro Ministrstva za okolje in prostor. V 
zborniku smo med najboljšimi primeri 
trajnostne mobilnosti predstavljeni tudi 
Sopotniki. O nas je med drugim zapisa-

no: »Storitev je zanimiva z vidika indivi-
dualne obravnave in močne povezanosti 
med prostovoljci in uporabniki. Ne kori-
sti le starejšim občanom, temveč aktivira 
tudi mlade, promovira prostovoljstvo in 
aktivno državljanstvo, spodbuja medge-
neracijsko povezovanje v lokalni skupno-
sti ter marsikomu odpre nove poti, na 
primer pri iskanju zaposlitve.« Na pova-
bilo Društva Fokus smo se udeležili tudi 
novinarske konference. O nas sta pisali 
časopisni hiši Dnevnik in Delo.
Na pobudo Zavoda Sopotniki smo se od-
ločili povezati se z Mladinskim centrom 
Podlaga iz Sežane in Zavodom Dobra 
pot, da skupaj pristopimo k nacionalni 
akciji 72 ur, ki jo vsako leto organizira 
Mladinski ceh iz Ljubljane. Namen pro-
jekta je aktivacija mladih (15–30 let), 
da jih z različnimi tridnevnimi projekti 
vzpodbudimo k prostovoljstvu in do-
prinosu družbi. Naš projekt smo poi-
menovali NISI SAM! VSI SMO NA ISTI 
POTI. Pripravili smo medgeneracijsko 
druženje ob kavi in slaščicah v Slašči-
čarni Vesna v Lokvi na Krasu. Tako smo 
omogočili starejšim občanom, da so iz-
stopili iz štirih sten doma in šli z nami 
na izlet. Mladim pa smo pokazali, kako 
velik vpliv imajo lahko dejanja, ki po-
magajo sočloveku. Pogovarjali smo se, 
kako drugačno je bilo življenje le nekaj 
desetletij nazaj, kako razburljivo je lah-
ko življenje in kako podobni smo si med 
seboj – starejši in mladi. Tretji dan akci-
je smo se mentorji srečali z mladimi in 
skozi spoznavne igre, ki nam jih je pri-
pravila mentorica iz Zavoda Dobra pot, 
ter refleksijo preteklih dveh dni obliko-
vali spoznanja, ki nas bodo spremljala 
naprej v življenju. Naše tridnevno dru-
ženje smo sklenili z odločitvijo, da se za-
gotovo še srečamo in kaj dobrega nare-
dimo skupaj – ker nismo sami. Vsi smo 
na isti poti. Na poti življenja. Članek  o 
našem druženju so objavile Primorske 
novice, imeli pa smo tudi pogovor na 
Radiu Koper.
Z novembrom smo začeli sodelova-
nje s Kosovelovim domom iz Sežane. 
Za nas je socialna vključenost starejših 
izjemnega pomena. Ena izmed naših 
uporabnic nam je povedala, da ko se 
naenkrat navadiš biti samo doma, osta-
jaš doma in ne greš nikamor. Kar pa ni 
vedno najbolje, saj trpi socialna žilica, 
ki jo imamo vsi ljudje. Ljudje smo dru-
žabna bitja. Kosovelov dom je osrednja 

kulturna ustanova na našem območju, 
z izredno kvalitetnimi kulturnimi vse-
binami za vse generacije. Zato vas So-
potniki iskreno in toplo vabimo, da nas 
pokličete na 031 831 030 in lahko skupaj 
najdemo primerno vsebino za vas! Pro-
stovoljci so pripravljeni v večernih urah 
priti po vas in skupaj z vami preživeti 
nekaj prijetnih trenutkov. Ena izmed 
naših uporabnic nas je že poklicala in 
skupaj smo šli na ogled dokumentar-
nega filma Prečkanje Islandije. Upamo, 
da vas bo še več in da nas boste klicali v 
velikem številu!
V soboto, 26. novembra, smo na povabi-
lo Mladinskega centra Podlaga Sopotni-
ki pristopili k medgeneracijskemu obi-
sku fotografske razstave Maria Magajne 
v Trstu, v palači Gopčevič. Pristopile so 
tri hrabre uporabnice in preživele zelo 
prijeten dan v družbi naše prostovoljke, 
mladih iz MC Podlaga in kustosa Robija 
Jakomina.
Sopotniki smo z novembrom odprli 
tudi Facebook profil in najdete nas pod 
imenom SOPOTNIKI (www.facebo-
ok.com/Sopotniki/). Vabljeni, da nas 
všečkate in ste tako vedno na tekočem z 
dejavnostmi in aktivnostmi našega Za-
voda.
V ponedeljek, 12. 12., ob 18:00 uri v 
Kulturnem domu Hrpelje Zavod Sopo-
tniki organiziramo novoletno druženje, 
na katerega ste vabljeni naši uporabniki 
- naše Sopotnice in Sopotniki, naši so-
delavci in prijatelji in vsi, ki vas zanima, 
kdo smo Sopotniki in kaj delamo. V za-
hvalo vsem vam za vse skupaj preživete 
trenutke smo v goste povabili učence 
OŠ Prule v Ljubljani, ki so za letošnjo 
zimo pripravili glasbeno dramsko upri-
zoritev Shakespearovega dela ROMEO 
IN JULIJA. Iskreno vabljeni, da se nam 
pridružite v kar največjem številu in 
uživate!
Vsi smo na isti poti. 
Za Zavod Sopotniki zapisala Anu Kahuna
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KAJ SMO POČELI IN KAKO SMO SE IMELI ČLANI 
DRUŠTVA UPOKOJENCEV HRPELJE - KOZINA
Leto se izteka in prav je, da obudimo 
spomine na to, kaj smo delali v društvu 
in kaj vse je še pred nami.
Že v marcu smo redni letni zbor članov 
društva izkoristili za praznovanje dne-
va žena. Niso nam kuhali možje, pač pa 
nas je gostil gostilničar gostišča Jadran-
ka v Hrpeljah, za glasbo pa je poskrbel 
Ivan – »en mož en orkester«. Moški del 
članstva je vsem prisotnim ženam po-
daril rdeč nagelj kot znak pozornosti, 
spoštovanja in ljubezni.
Ker radi potujemo, smo se odpeljali na 
izlet v Plitvice. Odziv je bil res velik, saj 
smo potrebovali še dodaten minibus.
Jeseni se je končala priljubljena, verje-
tno predvsem pri ženskem gledalstvu, 
nadaljevanka Gorski zdravnik. Le zakaj 
ne bi videli prizorišč, kjer je bila snema-
na? Pa smo se odpravili na daljno Tirol-
sko. Čez Italijo smo se peljali v zgodnjih 
jutranjih urah in v Avstrijo prispeli v 
lep sončen dan. V vasici Going, kjer so 
snemali serijo, si ordinacije in kmetije, 
kjer je živela družina Grubar, nismo 
mogli ogledati od blizu. Smo pa uspe-
li napraviti pravo gasilsko sliko pred 
ordinacijo. Sprehodili smo se po osre-
dnjem trgu z gostilno, cerkvijo in staro 
fontano. Vodička nam je že v avtobusu 
povedala mnogo zanimivosti o krajih, 
zgodovini Tirolske, predvsem pa o 
igralcih, ki so nastopali v seriji. Vasica 
Ellmau je res romantična, s čudovitimi 

balkoni, okrašenimi s cvetjem.
Peljali smo se še do Zell am Seeja, ki 
leži ob večkilometrskem ledeniškem 
jezeru. Da smo prišli do mesta, smo 
se peljali po predoru, zgrajenem pod 
mestom. S tem so zaščitili stare mestne 
zgradbe pred prometom in onesnaže-
vanjem. Vsepovsod je bil opazen pozi-
tiven odnos Avstrijcev do narave, saj na 
Tirolskem živijo predvsem od turizma. 
Pokošena trava, živina na pašnikih, na 
strehah in v bregeh celice za sončno 
energijo, pod zemljo skriti zbiralniki za 
vodo, predvsem pa obilo cvetja. Po res 
naporni in dolgi vožnji smo v poznih 
večernih urah prispeli v Naklo, kjer so 
nas kljub dvourni zamudi prijazno po-
stregli v hotelu Marinšek.
Da jesenski dan ne bi bil preveč jesen-
ski, smo si ga popestrili s slovensko-
-dalmatinskim večerom v Kosovelovem 
domu v Sežani. Citrarka Tanja Zajc Zu-
pan, klapa Gallus, pevka Teja Saksida 
in voditeljica Ana Zupan so poskrbe-
li, da smo lahko uživali ob poslušanju 
slovenskih ljudskih, narodnozabavnih 
in dalmatinskih pesmi. Resnično lep 
večer!
Naši člani pa ne hodijo le na izlete. Ak-
tivno so vključeni tudi v druga društva. 
Najdemo jih pri lovcih, gasilcih, bali-
narjih, Karitasu, Rdečem križu, borcih 
in še kje. Ravno zaradi tega v društvu že 
nekaj časa razmišljamo o formalni po-

vezavi društev v okviru občine. To bo 
naša naloga v prihodnjem letu, da sku-
paj z občino poiščemo primerno obliko 
združenja.
Že lep čas se ukvarjamo s problematiko 
pridobivanja novih članov, predvsem 
mlajših upokojencev. Trudimo se, da bi 
članstvo postalo privlačno, da bi z novi-
mi močmi lahko razširili svoje aktivno-
sti in pridobili nove ideje.

Leto bomo zaključili s skupnim druže-
njem v:

ADRIA ANKARAN
DNE 17. 12. 2016
Odhod avtobusa ob 18. uri iz Obrova
Pravočasno prijavite udeležbo svo-
jim poverjenikom, najkasneje do 10. 
12.2016! Poskrbljeno bo za prevoz, la-
stni prispevek je 15 EUR/osebo.

In ko smo že pri novoletnem prazno-
vanju:

VSEM UPOKOJENCEM, ČLANOM 
IN NEČLANOM DRUŠTVA, VSEM 
OBČANKAM IN OBČANOM OB-
ČINE HRPELJE - KOZINA ŽELIMO 
PRIJAZNO PRIHAJAJOČE LETO, 
Z VELIKO OSEBNE SREČE,  ZA-
DOVOLJSTVA, PREDVSEM PA 
ZDRAVJA.

Za upravni odbor društva, Mili Rems

ZDRAVILNE IN DIVJE RASTLINE V PREHRANI
Z MAG. STIPETOM HEĆIMOVIĆEM V OKVIRU UNIVERZE ZA TRETJE  
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE KRAS
Univerza za tretje življenjsko obdo-
bje Kras je z oktobrom pričela svoje 
že sedmo leto delovanja z več kot 20 
študijskimi programi. Med njimi je 
tudi program zeliščarskih sprehodov, 
ki jih enkrat mesečno že nekaj let na 
Krasu vodi botanik mag. Stipe Heći-
mović. Tokrat so se slušatelji ustavili 
v gostilni Skok v Štorjah, kjer njena 
lastnica Katja Skok, tudi predsedni-
ca gostinske sekcije sežanske Obr-
tno podjetniške zbornice, nadaljuje 
gostinsko tradicijo mame Danice in 
očeta Stojana Skoka.
Narava je banka biodiverzitete
Skokova je na srečanju, ki so ga po-
imenovali “Vključevanje zdravilnih 
rastlin v prehrano in načela permakul-
ture”, predstavila svoja prizadevanja v 
zadnjih nekaj letih, kako zdravilne in 
divje rastline vključevati v kulinarično 
ponudbo Krasa. Že vrsto let sodeluje v 
najrazličnejših projektih, kot so Mesec 
kraške kulinarike, Mesec špargljev ipd., 
kjer skrbi za popestritev jedilnikov s 
sezonskimi in lokalnimi sestavinami. 
Predstavila je zanimivo vključevanje 
divjih in tudi zdravilnih rastlin in zelišč 
v pestre jedilnike od juh, frtalj, čipsov, 
solat, mesnih in vegetarijanskih jedi pa 
vse do prilog in sladic. 
“Pred šestimi leti smo začeli s frtalja-
mi z meliso, čemaževo juho in drugimi 
jedmi, kjer smo v kulinarične dobrote, 
ki jih lahko ponudimo svojim gostom, 
vključevali najprej zelišča z vrta. Že-
limo pa, da bi naši gostje občutili več 
kraškega pridiha, saj je Kras specifičen 
in enkraten in takega moramo ponudi-
ti domačim in tujim gostom. Tem smo 

ponudili tudi juhe iz divjega koromača, 
jeseni mineštro iz kolerabe in regrata 
ipd. Ste že pokusili čips iz strašnice, 
koprive, trpotca, lucerne ali regrata? V 
solate zamešamo tudi kurja črevca, ro-
govilček, tolščak, otavčič ipd. Narava je 
banka biodiverzitete. Veliko uporablja-
mo tudi kraški šetraj, ki ima veliko zdra-
vilnih učinkov, še zlasti ga uporabljamo 
z mesom, fižolom ipd. S šetrajem lahko 
naredimo tudi sladico, na primer sla-
doled,” pravi raziskovalka okusov Katja 
Skok, ki dodaja, da ima Slovenija velik 
potencial tako v gostinstvu kot tudi v 
turizmu, saj imamo butične jedi, ki so 
prava kuharska umetnost.
Zakaj vključevati divje rastline v ku-
linariko?
Mag. Hećimović je predstavil delova-
nje hrane z zdravstvenega vidika in 
zbrane popeljal po bližnjem vrtu go-
stilne. Odgovarjal je tudi na številna 
vprašanja sodelujočih. Tako je vladalo 
veliko zanimanje, kako zdraviti težave 
s sladkorno boleznijo in holesterolom. 
Za to mag. Hećimović daje nasvet, naj 
sladkorni bolniki posegajo po stročjem 
fižolu ali fižolu ter drugih stročnicah 
z zmletimi orehi. Dal je tudi recept za 
pomlajeni teran, ki nima alkohola, po-
maga pri prebavi in ga lahko pijejo tudi 
sladkorni bolniki. Na vprašanje, zakaj 
vključevati divje rastline v kulinariko, 
pa odgovarja, da jih ni treba okopavati, 
gnojiti in povrhu so še zastonj, užitne in 
dajejo jedem različne okuse. Ob spre-
hodu po bližnjem vrtu so med drugim 
obdelali rastline kot: slaki (ki so tudi 
užitni, vendar ne sveži, ker povzročajo 
halucinacije), radičevka, dimek, divja 

rukola, plešc, koprive, otavčič, črni raz-
hudnik, užitni mladi poganjki robide, 
trta, sadje (razen fige, tuje, tise, ciprese), 
ptičja dresen, bela metlika, črna detelja, 
artičoke, šparglji idr. Predstavil je tudi 
vegetarijansko pašteto, ki jo pripravimo 
iz namočenih (najboljše čez noč) jedrc 
orehov, mandljev, lešnikov itd. (vodo 
je treba obvezno odliti), ki jih drobno 
zmeljemo ter dodamo česen, baziliko in 
lovor ali tudi nariban hren.
Ob koncu srečanja pa so pokušali odlič-
ne vrste kruha z namazi in čaji, ki jih je 
pripravila predsednica sežanske tretje 
univerze Nadja Mislej Božič.
Povabilo k vpisu v študijske programe
Pričenja se tudi delavnica Sam svoj tera-
pevt, ki jo vodi Jasna Vodeb. Študente 
Kulture bivanja in oblikovanja prosto-
ra je mentorica Eva Razboršek konec 
oktobra popeljala v Gradišče. Na prvo 
potepanje so se podali v Krajinski park 
Sečoveljske soline in Brtoniglo na Hrva-
škem. Ne glede na spol, starost, izobraz-
bo in status se je mogoče vključiti v šte-
vilne študijske krožke Univerze za tretje 
življenjsko obdobje Kras. Več informa-
cij po e-pošti: nadja.mislej-bozic@gu-
est.arnes.si ali na tel.: 031 716 210.
Olga Knez                       Foto: Olga Knez

UTRIPOVCI NA DRŽAVNI PROSLAVI OB DNEVU SUVERENOSTI
Utripovci smo bili nemalo počaščeni ob 
povabilu k sodelovanju na osrednji dr-
žavni proslavi ob dnevu suverenosti, ko 
smo hkrati obeležili tudi 25. obletnico 
odhoda zadnjega jugoslovanskega voja-
ka. Prireditev se je odvijala 25. oktobra 
v koprski Bonifiki, neposredni prenos 
pa ste si lahko ogledali na nacionalni 
televiziji. Celotno prireditev, ki je bila 
zastavljena zelo resno in profesionalno, 
sta koordinirala Ministrstvo za Kulturo 

RS in državni protokol. Naših pet gla-
sov se je zlilo v ogromen mešani pevski 
zbor, ki je štel preko tristo pevcev, vod-
stvo pa je prevzel g. Anton Baloh. Bila 
je to vsekakor zanimiva izkušnja, pester 
izbor pesmi, nova znanstva ter tudi po-
nos in čast, da smo lahko sodelovali na 
tako pomembni prireditvi. 
Za UTRIP, Sebastijan Mavrič 
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INTENZIVNE VAJE »TAMALIH« 
Za »TAMALE«, najmlajše člane Brkinske godbe 2000, se je 
sobotno jutro, 29. oktobra, pričelo malo drugače. Ob devetih 
je bil dogovorjen prihod pred godbeni dom. Po končanem 
zbiranju smo se kot pravi športniki dodobra ogreli. Sledila 
je delitev po skupinah inštrumentov v ločene prostore, kjer 
smo se začeli še glasbeno ogrevati. Takrat se je začelo zares,  
saj smo pridno vadili do 12.00. Starejši godbeniki so pri igra-
nju pomagali mlajšim, za kar se jim zahvaljujemo.
Za kosilo so nam v upravnem odboru pripravili pico. S siti-
mi želodčki smo se z dirigentom Tomažem Škamperletom 
odpravili na krajši sprehod. Odšli smo do umetne trave, kjer 
smo se zelo zabavali, imeli smo tudi manjše štafete v parih. 
Ob prihodu nazaj, ko smo bili židane volje, smo pospravili 
dom. Dekleta smo počistile, fantje pa so pospravili ter pri-
pravili prostor za skupno vajo. S skupno vajo smo Tomažu 
pokazali, kako smo pridno vadili. Potekala je do 16.30. Ko je 
bilo vaje konec, smo se ob sladko-slanih prigrizkih pripravili 
za ogled animirane risanke Robinson Crusoe. Ja, risanka je 
bila res lepa, a naš čas se je iztekal, saj so nas ob 19.30 že prišli 

iskat starši. Naš dan se je zaključil z novo izkušnjo ter z lepi-
mi spomini. To so bile tudi prve več ur trajajoče vaje za vseh 
sedem novih glasbenikov: Aniko, Zalo, Lucijo, Luco, Taia, 
Miho in Tineta, ki so se orkestru pridružili šele septembra.
Urška Erman in Nina Počkaj 

BRKINSKA GODBA 2000
V NADALJEVANKI PRINC NA BELEM KONJU
V treh zaporednih nedeljskih večerih letošnjega novembra 
smo si na SLO 1 lahko ogledali humoristično nadaljevanko 
PRINC NA BELEM KONJU, ki je nastala po literarni pre-
dlogi pisatelja Ivana Sivca. Pod scenarij in režijo se je pod-
pisal Roman Končar, ki v nadaljevanki tudi igra. Prizorišče 
dinamičnega, pestrega in na trenutke še kako smešnega 
mozaika najrazličnejših dogajanj je območje bližnje Lipice, 
s plemenitimi lipicanci, ki imajo posebno vlogo. Poleg ko-
njev nastopajo v nadaljevanki tudi oslički, s katerimi je eki-
pa skladno s scenarijem uprizorila pravo oslovsko dirko. In 
ravno tu so zaigrali naši godbeniki skladbo »V naši kantini« 
ter tako popestrili navijaško vzdušje.
UO Brkinske godbe 2000

KORONARNO DRUŠTVO SLOVENSKE ISTRE KOPER 
SKUPINA HRPELJE - KOZINA
Koronarno društvo Slovenske Istre je prostovoljno, samo-
stojno, nepridobitno združenje srčnih bolnikov in drugih 
fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi preprečevanja srčnih 
bolezni in rehabilitacije.
Društvo s svojim programom spodbuja in seznanja člane 
o zdravem načinu življenja, organizira in izvaja rehabili-
tacijsko preventivno vadbo v skupinah, organizira preda-
vanja o spoznanju, preprečevanju, zdravljenju in rehabi-
litaciji bolezni srca in ožilja ter organizira druge oblike 
preventive pred dejavniki tveganja.
Društvo ima tudi svojo ambulanto v Izoli, ki članom omogo-
ča hitrejši dostop do zdravnika. V ambulanti storitve opra-
vlja visoko strokovno usposobljeno osebje na področju srč-
no-žilnih bolezni.
V okviru društva deluje tudi skupina v Hrpeljah, ki šteje 
okrog 30 aktivnih članov ali bolje rečeno članic, saj moških 
predstavnikov ni v skupini, kljub temu, da  jih je med mo-
ško populacijo v naši občini kar nekaj, ki trpijo zaradi teh 
bolezni. Članice redno obiskujejo telesno vadbo, ki obsega 
raztezne vaje, vaje za ravnotežje,
vaje za krepitev mišičevja, vse pod  strokovnim vodstvom. 
Vaje so prilagojene starosti članic, zdravstvenemu stanju in 
trenutnemu počutju udeleženk.
Telovadba poskrbi za boljše fizično zdravje, a v skupini zna-
mo poskrbeti tudi za boljše mentalno zdravje. Z nasmehom 
na obrazu, s prijaznim stiskom rok in prijateljskim objemom 
poskrbimo, da ob srečanjih pozabimo na osebne stiske, bole-
zen in še kakšne vsakdanje težave. Poleg izletov, ki jih orga-
nizira društvo, si tudi same privoščimo skok v kraje, ki jih še 
nismo videle. Tako smo spomladi obiskale Zasavje, ob kate-
rem marsikdo pomisli na črno dolino in o krajih nekje “bogu 
za hrbtom“.
Ob prihodu v Trbovlje nas je pričakal rudarski škrat „Perk-
mandelc“ z odličnim pecivom, pristnim knapovskim poz-
dravom in  govorico, ki je značilna za te kraje. Tako smo si 
najprej ogledale stara rudniška naselja,  muzej z oddelkom, 
kjer je sta prikazana 2. svetovna vojna in življenje rudarske 

družine. V sklop muzeja spada tudi tipično rudarsko stano-
vanje v naselju Njiva. Sprehodile smo se do najstarejše hiše, 
lovskega gradiča prvih lastnikov rudnika. Seveda brez dobre-
ga kosila ni šlo. V Zagorju smo si ogledale na novo urejeno 
mestno ploščad in park, posvečen dr. Janezu Drnovšku. Za 
obisk Hrastnika nam je zmanjkalo časa, a smo si obljubile, da 
v Zasavje še pridemo.

Sedaj smo v pričakovanju novega telovadnega leta, skupnega 
društvenega izleta in društvenega praznovanja novega leta.
PRIDRUŽITE SE NAM, SAJ JE SKUPNO PREMAGOVA-
NJE TEŽAV LAŽJE. SPODBUJAMO SE IN PAZIMO DRU-
GA NA DRUGO. Z eno besedo: LEPO NAM JE!
Mili Rems 
Foto: Mili Rems 

MIKLAVŽEV KONCERT 2016 
Letos je Brkinska godba 2000 v soboto, 3. decembra 2016, 
že tradicionalno organizirala Miklavžev koncert v Kultur-
nem domu Hrpelje. Tudi tokrat je polna dvorana obisko-
valcev, od najmlajših pa do najstarejših, prisluhnila in si 
ogledala skoraj uro in pol dolg program, ki so ga pripravili 
TAMALI z gosti. 
Neža in Jurij sta na oder privabila glavne akterje, najmlaj-
šo zasedbo Brkinske godbe 2000 in dirigenta Tomaža 
Škamperleta. Sedem novih članov in tisti malo starejši so 
nam za začetek ubrano zaigrali skladbi Dynamic overture 
in Pirate s Karibov. Sledila je vokalna skupinica Zvezdi-
ce iz Hrušice, ki so nas s prikupnim nastopom popeljale 
v prihajajoči zimski čas. Plesno točko so nam pripravile 
deklice iz skupine Povirskih mažoretk, s spretnimi prsti 
pa nas je v instrumentalni skladbi kitare popeljal Valerij 
Rojc. TAMALI so zaigrali še skladbi Slapstick Show in 
Kiwi Cha Cha. Prijetno vokalno točko in krajšo predsta-
vitev v domačem narečju so nam tokrat pripravili otroci 
iz otroškega pevskega zbora OŠ Podgrad. S solo točko sta 
se predstavila tudi najmlajša hornista TAMALIH Lucija 

Škamperle in Miha Dodič. Zaključek je pripadel orkestrč-
ku s skladbo Christmas in Šmentana muha, ki so jo plesno 
dopolnile Povirske mažoretke.
Predsednica Brkinske godbe 2000 Darja Starc je vmes po-
delila priznanja Javnega sklada za kulturne dejavnosti in 
Zveze slovenskih godb nekoliko starejšim godbenikom za 
pet, deset in petnajstletno delovanje. Zahvalila se je vsem 
nastopajočim in njihovim mentorjem ter vse povabila na 
samostojni novoletni koncert starejše zasedbe Brkinske 
godbe 2000, ki bo v soboto, 10. decembra 2016, v Dekanih 
in seveda na skupni zaključni dogodek kulturnih ustvar-
jalcev v naši občini, Božično-novoletni koncert v petek, 
16. decembra 2016, v telovadnici osnovne šole Hrpelje.
Da se ne bi izneverili tradiciji, smo Svetega Miklavža pro-
sili, da vse otroke v dvorani predčasno obdari s sladkarija-
mi in sadjem. Tudi tokrat otrok ni razočaral.
Prijeten kulturni dogodek najmlajših smo zaključili s pogo-
stitvijo v Godbenem domu. Prav vsi so si to tudi zaslužili.
Erika Korošec, UO
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PRIMORCI 
BEREMO
Primorci beremo je projekt, s 
katerim knjižnice že desetle-
tje spodbujajo bralno kulturo 
svojih članov, starejših od 15 let, ter na-
govarjajo k branju slovenskih avtorjev. 
Nekateri jo imenujejo tudi bralna znač-
ka odraslih. Primorske knjižnice vsako 
leto skrbno pripravijo seznam knjig, 
bralčeva naloga pa je, da si s seznama 
izbere pet proznih del in eno pesniško 
zbirko. Ko knjigo prebere, jo skupaj z 
izpolnjenim bralnim znamenjem vrne v 
knjižnico. Projekt traja od aprila do no-
vembra. Po zaključku projekta sledi po-
delitev priznanj, ki jo Kosovelova knji-
žnica Sežana pripravlja v sodelovanju 
z Narodno in študijsko knjižnico Trst. 
Tako smo bili letos vabljeni v Prosve-
tni dom na Opčine. Gost večera je bil 
BOŠTJAN GORENC – PIŽAMA, avtor 
knjige sLOLvenski klasiki 1.
Simpatičen gost nas je s svojim poseb-
nim razmišljanjem in pripovedovanjem 
nasmejal in spravil v dobro voljo. Ura 
druženja je zares prehitro minila. Nje-
gova knjiga sLOLvenski klasiki 1 je po-
stala knjiga leta 2016 in s tem prejemni-
ca velike nagrade Slovenskega knjižnega 
sejma v Cankarjevem domu. Strokovna 
žirija je predlagala pet knjig, njegova 
pa je prejela največ oddanih glasov ob-
činstva. Kot sva s Patricijo ugotovili, pa 
sem bila žal edina prisotna udeleženka 
s Kozine. Pa tudi seznam bralcev je bil, 
ravno iz naše knjižnice, najkrajši.
Darja Starc

"ITALIJANSKA RACIONALISTIČNA ARHITEKTURA 
V PASU REKA-TRST", PREDSTAVITEV  
DOKTORSKE DISERTACIJE EMILIJE KASTELIC  
V KNJIŽNICI KOZINA
Emilija Kastelic je domačinka, recimo raje domoznanka, doma iz Materije 
(Občina Hrpelje - Kozina), ki sicer živi in dela v Kopru. Novopečena dokto-
rica znanosti je študirala na Fakulteti za družbene vede, študijski program 
Kulturologija. Leta 2007 je uspešno diplomirala z delom Vpliv fašizma na 
kulturno dediščino Primorske pod mentorstvom doc. dr. Aleša Gabriča in 
se leto kasneje vpisala na podiplomski študij program Filozofija in teorija 
vizualne kulture na UP FHŠ. Med študijem je pisala članke, se udeleževala 
konferenc na Reki, v Sarajevu in Rimu. Glavni namen doktorske disertacije 
je bil, kakor doktorandka zatrjuje, z raziskovalnim delom povezati teore-
tična izhodišča arhitekturne estetike v obdobju po zaključku prve in pred 
pričetkom druge svetovne vojne s podatki o graditeljski dejavnosti v obrav-
navanem območju, pridobljenimi na terenu. Povezava teorije s konkretni-
mi dogajanji na terenu prebivalcem na tem ozemlju predstavlja kulturno 
dediščino, nastalo v času italijanske zasedbe, ki je bila doslej sicer pogosto 
nepravilno ovrednotena. Zbrani podatki in njihova strokovna analiza po-

jasnjujejo, za kakšno vrsto dediščine gre in 
kako je njen nastanek spremenil kulturno 
krajino. S tem se širi zavedanje o pomemb-
nosti arhitekture na obravnavanem ozemlju 
in o sprejemanju na področju njenega varo-
vanja. Objekti, zgrajeni med leti 1918–1943, 
ki spadajo v obdobje moderne arhitekture 
– racionalizma z elementi klasične arhitek-
ture, bi tako dobili možnost, da ostanejo del 
obstajajoče kulturne krajine z novimi vsebi-
nami in ne projekt rušitve zaradi zanemar-
janja njihove arhitekturne vrednosti. Dok-
torska disertacija bo v fizični obliki kmalu 
na razpolago in na izposojo v Knjižnici Ko-
zina, kjer je bila tudi predstavljena.
Patricija Dodič
Foto: Igor Race

MARTINOV KONCERT KRAŠKO-BRKINSKIH GODB
IN POČASTITEV 200-LETNICE GLASBENEGA ŠOLSTVA NA SLOVENSKEM

V Senožečah smo v soboto, 19. no-
vembra, doživeli prvi koncert petih 
kraško-brkinskih pihalnih godb v 
organizaciji Javnega sklada republi-
ke Slovenije za kulturne dejavnosti 
Območne izpostave Sežana, ob sode-
lovanju Razvojnega centra Divača, 
Pihalnega orkestra Divača in Osnov-
ne šole Divača –podružnične šole v  
Senožečah.
Predstavilo se nam je pet kraško-brkin-
skih godb, med katerimi je po stažu in 
številu godbenikov najmanjša in naj-
mlajša Vrhovska godba z dirigentom, 
ki prihaja iz Doline iz sosednje Italije. 
To je Giorgio Prašelj Jure, ki nam je 
skupaj z godbeniki zaupal, da je bilo 
leto 2009 plodno leto za Vrhe. Profe-
sor Leander Pegan, takrat že upokojeni 
ravnatelj glasbene šole Sežana, je dal 
pobudo za ustanovitev godbe, ki da-
nes šteje dvanajst članov. Ime Leandra 
Pegana se je kot rdeča nit vleklo skozi 
predstavitve še treh pihalnih godb, saj 
so kar štiri od petih kraško-brkinskih 
godb zaživele na njegovo pobudo in 
spoznanje, da mora glasbena šola svoje 
strokovno znanje zasaditi v ljubiteljsko 
kulturo. Dirigentske palice vihtijo pro-
fesorji Glasbene šole Sežana, ki delajo 
tudi v njihovih podružnicah v Hrpe-
ljah, Divači in Komnu. Prav oni znajo 
navdušiti svoje učence in jih zvabiti v 
pihalne godbe, v katerih so osnovno-
šolci, srednješolci, študenti in nekateri 
že zaposleni delavci. Na Martinovem 
koncertu so se nam predstavili še profe-

sor Boris Benčič s Pihalnim orkestrom 
Divača, profesor Tomaž Škamperle z 
mladinskim pihalnim orkestrom Br-
kinska godba 2000, profesor Mitja Tav-
čar s Pihalnim orkestrom Komen in že 
omenjeni profesor Ivo Bašič s Kraško 
pihalno godbo Sežana.
Zahteven in všečen program so nam 
godbe podarile ta večer, ki je bil res po-
sebno doživetje. Spoznali smo vse tiste, 
ki so prežeti z odličji, saj dosegajo iz-
jemne uspehe tudi zunaj naših meja in 
prispevajo k prepoznavnosti naše tako 
raznolike  kraško-brkinske »deželice«. 
Obiskovalci koncerta so program spre-
jeli spoštljivo in z veliko čustvenega na-
boja. Kaj pravite, ali ni prav glasba pot 
do človeka? Z njo smo se družili s po-
nosom v duši in upanjem v očeh. Hva-
la vsem, ki ste bili z nami, tudi županji 
Občine Divača, gospe Alenki Štrucelj 
Dolgan, ki koncerta ni spre-
gledala. Vsem, ki niste uspeli 
priti na koncert, pa naj zau-
pamo, da je zlato lesketajoča 
se glasbila objemalo toliko 
mladih glasbenikov, ki jim 
zagotovo nikoli ni dolgčas in 
tudi zato ne najdejo stranpo-
ti. V tem je bogastvo ljubi-
teljske kulture in poroštvo za 
zdravo prihodnost. Glasbeni 
šoli Sežana smo podelili zla-
to priznanje Sveta JSKD OI 
Sežana, zavedajoč se, da prav iz njenih 
vrst prihajajo odlični mladi godbeniki. 
Pa vendar bi brez pomoči predsednikov 

godb in brez staršev naših mladih god-
benikov, ki bi lahko s prevoženimi ki-
lometri na vaje zaobšli lep del naše do-
movine, bile pihalne godbe kot pomlad 
brez cvetja. Ta dan je bil za nas cvetoča 
pomlad.
Ana Godnik

GLASBENA 
PRIPRAVNICA 
Vsestranska razgledanost otrok je 
zelo pomembna, zato smo se v dru-
štvu Brkinska godba 2000 odločili, 
da otrokom prvega in drugega ra-
zreda ponudimo možnost sezna-
njanja z glasbo. Ob podpori Obči-
ne Hrpelje - Kozina, OŠ Hrpelje  in 
ravnatelja glasbene šole Sežana Iva 
Bašiča smo organizirali brezplačno 
glasbeno pripravnico. 
Prijavnice smo razdelili v začetku 
oktobra in na naše navdušenje se je 
nanjo prijavilo kar nekaj otrok. In 
kaj počnemo? Poleg »strokovnih« 
pogovorov tudi pojemo, ploskamo 
in skozi igro spoznavamo vse čare 
glasbe. Enkrat na mesec pridejo 
tudi profesorji in njihovi učenci, ki 
predstavijo posamezne instrumen-
te. Tako smo do sedaj podrobneje 
spoznali prečno flavto, klarinet, 
rog in pozavno. Pripravnico vodi 
profesorica Ida Femc. Če želite, da 
tudi vaš otrok obišče glasbeno pri-
pravnico in svet glasbe, ga lahko 
brez skrbi prijavite.

Tomaž Škamperle, dirigent BG 2000
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MoPZ SLAVNIK POJE ŽE 25 LET
V petek, 25. novembra, je dvorana kul-
turnega doma v Hrpeljah pokala po 
šivih, na odru pa se je odvijal pravi pev-
ski praznik. Moški pevski zbor Slavnik 
je namreč organiziral koncert ob 25. 

obletnici delovanja društva. Praznično 
okrašen oder se je barvno spreminjal 
skupaj z nastopajočimi in njihovimi 
točkami, ki so se zvrstile v dveinpolur-
nem programu. 
Najprej so nas gostitelji “zbudili” z gla-
snim vzklikom: “Smo pevci navdušeni, 
za lepo pesem vneti.” To je del sklad-
be Pevsko geslo kozinskega skladatelja 
Franca Rapotca. Tako smo že na začet-
ku dobili občutek, da se bo program 
navezoval na zgodovino petja v naših 
krajih. Slavnikovci so nam predstavili 
šopek slovenskih umetnih skladb sta-
rejših slovenskih skladateljev. Da se za 
pevski podmladek ni bati, so dokazali 
mladi pevci otroškega pevskega zbora 
OŠ DBB Hrpelje z zborovodkinjo Ani-
to Penko Maslo, ki jih je spremljala na 
klavirju. Navdušili so s slovensko ljud-
sko “Bele planike tri” in simpatično “Jaz 
ne grem v šolo”, ki so ji dodali še všeč-
no koreografijo. Iz šole pa niso nasto-
pili samo učenci, temveč tudi učiteljski 
pevski zbor Dotik, ki je z zborovodki-
njo Jelko Bajec Mikuletič poslušalcem 
podaril pester šopek skladb, ljudsko in 
dve popevki. 
Pevci MoPZ Slavnik so bili med kon-

certom ves čas na odru, ki so ga krasile 
veje ruja, bora, šipka in stari stoli, ter 
si iz drugega zornega kota ogledali ves 
koncert. Slavnikovci so se učiteljicam 
pridružili in skupaj so premierno zapeli 

priredbo ljudske “Oj, puobeč ti moj”, ki 
jo je priredila Andreja Tomažič Hrvatin 
in posvetila obema zboroma. Tudi sicer 
je bilo na koncertu slišati več njenih 
priredb ljudskih iz naših krajev. 
V prvem delu koncerta je Matic Štavar 
osrečil vse ljubitelje diatonične harmo-
nike z dvema izbranima skladbama. 
Skupaj z Andrejo pa sta predstavila še 
eno ljudsko z Golca. Ester Mihalič in 
Alenka Lukač Segulin, ki sta v prije-
tnem kotičku odra ob kaminu povezo-
vali ves večer, sta med drugim povedali 
tudi to, da so pri nas v zgodovini imeli 
veliko pevskih večerov, ki so bili nema-
lokrat obogateni tudi z dramsko igro. 
In tudi naš praznik je vključil v svoje 
praznovanje odlične domače igralce iz 
KŠTD Prešnica, ki so dvorano nasme-
jali do solz s kratko igro “Popravni iz-
pit”. Kako si je učenec zamislil kvadra-
tni oz. kvadratasti koren od števila 9, si 
boste lahko ogledali na TV Galeja, kjer 
bo koncert kmalu na sporedu. 
V drugem delu koncerta so Slavnikov-
ci zapeli še nekaj priredb ljudskih, eno 
skupaj z Vokalno skupino Karina, ki 
so nam prinesle uho božajoč program. 
Tako kot Karince so tudi Utripovci do-
dali v svoj program ljudske iz naših kra-
jev, sicer pa zapeli še druge znane nape-
ve, tako da je marsikoga “zagrabilo”, da 
bi kar zapel zraven. Ko so prišli na vrsto 
Lisjaki, pa so poslušalce povabili, da za-
pojejo z njimi skladbo Zlati časi, ki so jo 
včasih na veliko peli, ko so fantje odha-
jali v vojsko. In tako je zadonelo z odra 

in iz dvorane. Slavnikovci so pripravili 
skupno točko še z Lisjaki in zapeli eno 
njihovo (Tvoja melodija) ter skladbo 
Orglice, ki jo imajo že nekaj časa zelo 
radi. To se vidi in sliši, kadar ta pesem 
zazveni. 
Na takšnem slavnostnem koncertu se 
spodobi, da pevci dobijo tudi Gallusove 
značke za pevsko vztrajnost v ljubitelj-
ski dejavnosti. Bronasto značko dobijo 
pevci za pet let, srebrno za deset in zlato 

za 15 let prepevanja. Tistim, ki po ra-
znih pevskih zborih pojejo že več kot 
30 let, pa pripada častna značka. 
Županja Saša Likavec Svetelšek je spr-
va prebrala svoj nagovor, v katerem je 
zbrala toliko lepih misli, da so se mar-
sikomu orosile oči. Na odru se ji je pri-
družila še Vladislava Navotnik, pred-
stavnica JSKD OI Sežana. Skupaj sta 
podelili Gallusove značke. 
Koncert se je zaključil z zahvalami in 
čestitkami slavljencem ter skupno pe-
smijo, ljudsko kakopak “Pozimi pa ro-

žice ne cveto“. Zapeli so nastopajoči in 
poslušalci – tako kot se za pevski pra-
znik spodobi.
Ob tej priložnosti je izšla tudi knjiga z 
naslovom “Pesmi in pevska tradicija v 
Občini Hrpelje - Kozina”, katere pred-
stavitev bo predvidoma v februarju. 
Knjiga zajema zgodovino petja, pevskih 
zborov, zborovodij in skladateljev v na-

ših krajih, bogato pesmarico ljudskih 
napevov, ki so se peli pri nas, in opis 
trenutno delujočih pevskih društev v 
naši občini. Veseli smo, da so se vsi od-
ločili sodelovati na koncertu. Knjiga se 
zaključuje s poglavjem o slavljencih – o 
MoPZ Slavnik in notno prilogo priredb 
ljudskih iz krajev naše občine za različ-
ne sestave pevskih zborov.

MoPZ Slavnik se iskreno zahvaljuje 
vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k 
izpeljavi koncerta, družinam, sponzor-
jem in v prvi vrsti Občini Hprelje - Ko-
zina ter županji Saši Likavec Svetelšek 
za stalno podporo. 
MoPZ Slavnik

40 LET KOSOVELOVE SOBE IN SPOMENIKA 
SREČKA KOSOVELA V SEŽANI

Letos mineva 40 let od odprtja Kosovelove sobe v prosto-
rih Ljudske univerze v Sežani in postavitve Kosovelovega 
spomenika.  Dogodek so Kraševci proslavili v sredo, 16. 
novembra, v sami Kosovelovi spominski sobi v Sežani. 
40 let delovanja Kosovelove sobe so obeležili z uvodnim 
govorom glavnega pobudnika in dolgoletnega direktorja 
Kosovelove sobe Pavla Skrinjarja in predavanjem dr. Jane-
za Vrečka z naslovom Srečko Kosovel in konstruktivizem.

Zamisel o ureditvi Kosovelove spominske sobe je nasta-
la že kmalu po letu 1972, ko je Delavska univerza Sežana 
(danes Ljudska univerza) v upravljanje dobila stavbo stare 
osnovne šole. Glavni pobudnik je bil takratni direktor Pa-
vel Skrinjar. Za arhitekta je bil imenovan Janez Suhadolc, 
ki mu je odlično uspelo urediti prostor, v katerem prideta 
do izraza Kosovelova osebnost in njegovo delo. Otvori-
tev sobe je bila 23. oktobra 1976. Slavnostni govornik na 
otvoritvi Kosovelove sobe je bil kraški pesnik in akademik 
Ciril Zlobec. Kosovelovo sobo pa je z izvrstnim progra-
mom opremil zamejski pesnik Aleksij Pregarc. Takrat je 
bil odkrit tudi spomenik Srečku Kosovelu, ki je delo kipar-
ja Janeza Pirnata. 
Ob tej priložnosti sta Simon Kastelic, avtor prenove sobe 
leta 2014, in skrbnica Mateja Kralj izdala 1. številko časopisa 
Konstruktivist, ki prinaša informacije o proslavi ob otvori-
tvi sobe, o delovanju sobe od prenove ter spomine in misli 
nekaterih soustvarjalcev proslave, sobe in spomenika. 
Olga Knez

BARVNI UTRINKI DAJANE ČOK IN LESENE  
SKULPTURE IGORJA PLACERJA
Dajana Čok je doma iz Divače. Že znano primorsko ime, ki 
se že več kot 20 let ukvarja z izrazno fotografijo in je aktivna 
članica Foto kluba Žarek Sežana. Bila je večkrat nagrajena. 
Kot ljubiteljska slikarka deluje v okviru likovne sekcije Zla-
ti žarek, ki je v letu 2015 praznoval desetletnico delovanja. 
Udeležuje se likovnih ex-tempor, natečajev in drugih slikar-
skih srečanj. Pred časom je predsednik FK Žarek (krožku 
je predsedovala nekaj časa tudi sama) Radovan Gregorčič o 
njej povedal: »… se prepušča kreativnemu delovanju trenu-
tne inspiracije in domišljije v živem utripu njej prepoznavne-
ga stila. Njena dela v mešani tehniki in tehniki akrila so moč-
no barvna, kjer prevladujejo rdeče, rumene, modre in zelene 
barve. Njena dela izražajo simbole življenje, kot so ptič in 
riba.« Sama pravi, da svoja dela večkrat podarja Karitasu, 
upokojencem, skratka v dobrodelne namene. Prepušča se 
trenutnemu navdihu in domišljiji in ustvarja prepoznaven, 
njen lasten stil, ki zajema predvsem področje abstraktnosti s 
svojevrstnimi postavitvami in izbiro likovnih elementov. »Z 
uporabo različnih slikarskih načinov, tudi na določeni sli-

ki hkrati, razširja obzorja čutnega in odpira vrata domišljiji, 
osvobojeni ustaljenih slikarskih navad, (…) in nas povabi, 
da se odzovemo in povežemo z ugodjem čistih globin, klepe-
tom z malenkostmi, smehljanjem barv, kriki ostrih robov ali 
mehkobo izpeljanih linij. Obdarjeni smo z doživetjem lepo-
te, ki je vtkana v celoto. S tem izpolnjuje temeljno poslanstvo 
umetnika: v drugih odpirati nova duhovna obzorja,« je o njej 
pred nedavnim rekel njen mentor Janez Milkovič Jano. 
Sama o sebi pa še pridoda, da so »dela nastajala v zadnjih 
desetih letih. Na platna sem dodala še kakšen materialni do-
datek, kot je kos blaga ali kaj drugega. Veliko je rdeče barve, 
kar mi ustreza, ker se ob uporabi temnih barv počutim slabo, 
zato je moja barvna skala svetla in živahna«. 
Igorju Placerju, ki ob Dajaninih slikah razstavlja nekaj svojih 
lesenih skulptur, je v veliko veselje obdelovanje in oblikova-
nje naravnih lesenih materialov, iz katerih izdeluje okrasne 
pa tudi uporabne lesene izdelke. Razstavljal je v Občini Di-
vača in na Belajevi domačiji v Kačičah. Razstava je bila na 
ogled v novembru. (Patricija Dodič, foto: Igor Race)
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jela prof. Zoran Lupinc in predsednik 
Marino Železnik, ki je med drugim po-
vedal: »Med največje uspehe v društvu 
štejemo uspehe naših posameznikov, 
kot so Jan Novak, Miha Grmek Seražin 
in Anže Počkar, ki so na domačih od-
rih in na tujih evropskih in svetovnih 
tekmovanjih osvojili številne lepe na-

grade in pohvale. Nastopili smo v tele-
vizijski oddaji Slovenski pozdrav, veliko 
pa nam pomenita tudi druženje in rast 
društva. Diatonična harmonika je že 
dolgo priljubljen ljudski inštrument in 
v naših vrstah smo ponosni na mlade.«
Prireditev so zaključili s pravo posla-
stico večera. Predvajali so videospot 

himne KD Kraška harmonika, ki so ga 
snemali po kraških vaseh in med svoji-
mi prijatelji glasbe že pred časom ter ga 
sedaj posodobili. Glasbo zanj je prispe-
val Zoran Lupinc, besedilo Bojan Pod-
goršek, aranžma pa Jani Radujak.
Olga Knez
Foto: Olga Knez

MARTINOVANJE V BRDIH

Po lanskem več kot uspešnem prazno-
vanju Martinovega v Brdih smo tudi 
letos Rodičani krenili v isto, preizku-
šeno smer. Brda so jeseni čudovita: 
zlatorumene barve gričevnate pokra-
jine ustvarjajo občutek pravljice, ki ga 
dobro vino le še podkrepi, v kar najbrž 
ne dvomite.
Naša prva postojanka je bila v lanskem 
letu obnovljena  Vila Vipolže. Najlepša 
renesančna vila v Sloveniji je novo srce 
za kulturni turizem, razstave in dogod-
ke v Brdih. (Vidite jo na skupinski fo-
tografiji.)  Od tu smo se odpeljali k So-
soličevim na pokušnjo njihovih, za nas 
nepoznavalce precej nenavadnih, vin, 
sledila pa je večerja pri Marjotu, v go-
stilni ob razglednem stolpu. Tu so do-
bro domačo hrano z glasbo začinili ro-
diški muzikanti in dobra volja se je le še 
stopnjevala tja do jutranjih ur. Te smo 
dočakali v Šmartnem, v zavetju sre-
dnjeveških zidov, ki so na praznik tudi 
letos privabili številne goste pa tudi po-
ulične muzikante. Ti so večeru dodali 
posebno noto. Po kleteh opuščenih hiš 
je bila možna degustacija vin briških 
vinarjev, praznik pa je zaznamoval tudi 
kulturno zabavni program.
Rodičani so (»smo« mi bo kot prise-
ljenki pripadal čez kakšno stoletje, baje) 
posebno »ljudstvo«: povezani v delu in 
veselju. Naj torej živi Martinovo!
Tanja Trebec Benedejčič

30-LETNICA KULTURNEGA DRUŠTVA KRAŠKA 
HARMONIKA S SLAVNOSTNIM KONCERTOM
Kulturno društvo Kraška 
harmonika Sežana, ki šteje 
več kot sto članov, je 30-le-
tnico svojega uspešnega de-
lovanja obeležilo 23. okto-
bra z jubilejnim nastopom 
v sežanskem Kosovelovem 
domu, kjer so pregledali 
bogato tridesetletno pot in 
številne uspehe, ki jih njiho-
vi člani dosegajo v domačem 
kraju, na slovenskih tleh ter 
na tekmovanjih evropske-
ga in tudi svetovnega meri-
la. Polna dvorana kraškega 
kulturnega središča, ki je z 
obilnim aplavzom nagra-
dila številne nastopajoče v 
dvournem programu, je bila 
dokaz, da delajo dobro in v 
pravo smer ter da so godci 
tega ljudskega inštrumenta 
med občinstvom zelo prilju-
bljeni.
Začetki delovanja društva se-
gajo v leto 1986, ko se je na 
prvem ustanovnem občnem 
zboru v Križu pri Sežani zbralo okrog 
30 harmonikarjev in ustanovilo Klub 
Kraška harmonika, ki se je po osamo-
svojitvi Slovenije preoblikoval v Kultur-
no društvo Kraška harmonika. Društvo 
je počasi raslo in pridobivalo nove čla-
ne. Kraška harmonika povezuje člane s 
Krasa, Slovenske Istre, Notranjske, Go-
riške, Italije, Hrvaške in celo s Štajerske. 
Osnovna naloga društva je, da skrbi za 
ohranjanje ljudskega izročila v pesmi in 
besedi. Na ta način ohranjajo kulturo 
in delovne navade, motivirajo mlade in 
skrbijo za organizirano izobraževanje 
na tem področju tudi za manj mlade. 
Člani društva sodelujejo pri organiza-
ciji letnih prireditev, pomagajo na pri-
reditvah pod okriljem Občine Sežana, 
mlajši pa se aktivno pripravljajo na raz-
lične nastope in tekmovanja. Vsako leto 
organizirajo strokovno ekskurzijo, so-
delujejo na različnih srečanjih in gosto-
vanjih doma in po svetu ter so prepo-
znavni v občinskem in mednarodnem 
merilu. Danes društvo šteje več kot sto 
članov, skrbi pa tudi za podmladek.
Spomnili so se ustanovitelja društva, 
prvega, dolgoletnega in pred dvema 

letoma preminulega predsednika Lud-
vika Žiberne ter njegovega nasledni-
ka Darija Kralja, ki je zaradi smrti žal 
društvo vodil le malo časa. Sedaj ga že 
pet let vodi njegov tretji predsednik v 
tridesetletni zgodovini Marino Žele-
znik, ki je bil pred tem skoraj deset let 
blagajnik društva. Društvo že četrt sto-
letja organizira tečaje diatonične har-
monike. Največ zaslug za populariza-
cijo in priznanje diatonične harmonike 
kot enakovrednega glasbila ima prav 
gotovo priznani pedagog in svetovni 
prvak na diatonično harmoniko prof. 
Zoran Lupinc, ki je svoje bogato virtu-
ozno znanje v četrtstoletni zgodovini 
društva prenašal z organizacijo tečajev 
diatonične harmonike in poučevanjem 
tako v zamejstvu kot na Krasu. Še pose-
bej ponosen je na štiri člane sežanskega 
društva, ki uspešno nadaljujejo njegovo 
pot: Andrej Gropajc, Rok Tavčar, Matic 
Štavar in magister diatonične harmoni-
ke Manuel Šavron. Ta se je na prireditvi 
v živo oglasil z Dunaja in mladim sve-
toval, naj sledijo svoji poti in sanjam, 
nikoli ne obupajo in vedno verjamejo 
vase. 

Prisrčen je bil nastop naj-
mlajših, komaj šestletnih 
harmonikarjev Jake, Luke 
in Manuela, ki so zaigrali 
priljubljeno otroško pesem 
Lisička, svojo virtuoznost 
pa sta pokazala tudi naj-
starejša godca po letih in 
stažu Andro Vuga iz Trsta 
in Vinko Marinšek iz Po-
stojne. Na prireditvi, na 
kateri je občinstvo poz-
dravil sežanski podžupan 
Rado Pirjevec, vodila pa 
jo je voditeljica Slovenske-
ga pozdrava Darja Gajšek, 
so velik aplavz poželi člani 
harmonikarskega orkestra 
društva, ki šteje 25 god-
cev. Orkester deluje že peto 
leto, sprva ga je vodil Rok 
Tavčar, sedaj pa dobro leto 
Matic Štavar. Člani orkestra 
pridno vadijo in se večkrat 
udeležujejo različnih sre-
čanj, kulturnih prireditev, 
koncertov, odprtja razstav 

in praznovanj. Sodelujejo na Prazniku 
terana in pršuta v Dutovljah, na sežan-
skem občinskem prazniku, najbolj po-
nosni pa so na sodelovanje v TV-oddaji 
Slovenski pozdrav.
Kot gostje so prireditev popestrili čla-
ni ansambla Tik tak iz postojnskega 
in sežanskega konca. Letošnji Štever-
janski festival jim je prinesel že drugo 
nagrado občinstva. Na njihovo glasbo 
so zaplesali plesalci domačega KD Kra-
ški šopek, ki se ukvarjajo tudi s petjem 
ljudskih pesmi in godčevstvom. Ble-
stijo tudi v krasnih svečanih oblačilih, 
ročno sešitih in izvezenih po noši, ki se 
je nosila v okolici Trsta in na Krasu ko-
nec 19. stoletja.
Posebnega aplavza so bile deležne Kre-
snice, ki se jim je pridružila prizna-
na pevka Jožica Svete. Ta je kar 12 let 
(1965–1973) živela tudi v Dutovljah in 
bila celih 17 let pevka ansambla Avseni-
ki, sedaj pa svoje bogato znanje, pred-
vsem pa pravilno petje Avsenikovih 
skladb prenaša na mlada dekleta gori-
ške glasbene skupine Kresnice.
Zahvalo za poseben prispevek k razvo-
ju in obstoju Kraške harmonike sta pre-

Ansambel Tik tak je zaigral, zaplesali pa člani Kraškega šopka.

Prof. Zoran Lupinc je vzgojil številne mentorje Kraške harmonike.

RAZSTAVA  
“SPOZNAJMO 
MITSKI PARK 
RODIK”
V vaškem domu v Rodiku smo 24. no-
vembra otvorili razstavo z naslovom 
“Spoznajmo Mitski park Rodik”. Razstavo 
so pripravili učenci OŠ Pier Paolo Verge-
rio il Vecchio iz Kopra.
Učenci so s sodelovanjem Primorske uni-
verze s pomočjo izvrstne poznavalke in 
raziskovalke mitologije dr. Katje Hrobat 
Virloget prejšnjo šolsko leto v Rodiku 
odkrivali posebnosti legend, zgodovine 
in mitologije. Združili so znanje zgodovi-
ne, arheologije in etnologije. Z razstavo, 
ki so jo pripravili v sklopu dnevov evrop-
ske kulturne dediščine, želijo širiti in 
poudariti pomen in vrednost kulturnega 

bogastva lokalne dediščine. Na 
razstavo so nam prinesli risbe, 
makete naselbine na Ajdovščini, 
artefakte pa so prikazali s tiska-
njem na 3D tiskalnik.
Skupaj z otroki je avtor tega 
projekta profesor zgodovine 
Massimo Medeot, podporo pa 
so dobili tudi pri ravnatelju Gu-
idu Križmanu, ki nam je pove-
dal, kako je projekt nastal.
Na ogled želijo postaviti razsta-
vo tudi na OŠ Dragomirja Ben-
čiča Brkina Hrpelje in spodbu-
diti učence in učitelje, da se 
podobnih projektov lotijo tudi 
sami. Na kitaro nam je zaigral 
Valerij Rojc, učenec 6. razre-
da OŠ DBB, in skupaj z učenci 
italijanske osnovne šole doka-
zal, da otroško znanje ne pozna 
meja, prav tako ne domišljija.
G. Mario Krevato iz društva 
Limes – arheologija prostora je 
predstavil modeliranje višinskih 
podatkov laserskega skeniranja 
za arheološke namene. Lokal-
na skupnost v Rodiku s pod-
poro Občine Hrpelje - Kozina 
se že nekaj časa trudi realizirati 
idejni projekt, ki je nastal pred 
nekaj leti pod okriljem Primor-
ske univerze. Neuspešna prijava 
letos na evropskem projektu In-
terreg Slovenija - Hrvaška nam 
ni vzela volje in iščemo nove 
poti in nove projekte, kako zaži-
veti Mitski park v Rodiku. Ver-

j a m e m o , 
da nam bo 
uspelo.
Za TD 
Rodik, 
Valerija 
Pučko
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OGLEDALI SO SI  
BOLNIŠNICO ZALESJE
Kraška podružnica Društva za zdravje srca in ožilja vsako tretjo nedeljo 
v mesecu organizira vodene pohode, ki so primerni za vse starostne sku-
pine in na katere poleg članov društva vabijo tudi vse ljubitelje narave in 
zdravega načina življenja.
V oktobru je pohodnik, jamar, balinar in fotograf Ludvik Husu, po katerem 
se imenujeta Ludvikova učna pot v Lipici in jama v bližini njegovega do-
mačega Orleka, popeljal več kot 40 pohodnikov na ogled prelepih Brkinov, 
kjer so udeleženci spoznavali naravo ter kulturne in arhitekturne značilnosti 
krajev. Izhodiščno mesto je bilo Ostrožno Brdo, ki leži na severnem delu Br-
kinov. Pohodniki so si najprej ogledali hišo pokončne in odločne partizanske 
matere Jožefe Maslo, ki je v boj proti fašističnim zavojevalcem poslala vseh 
enajst svojih otrok, med njimi tudi komandirja Istrskega odreda in Kosove-
love brigade Karla Masla Draga, ki je bil leta 1953 razglašen za narodnega 
heroja in mu je bil leta 2010 v Kopru postavljen doprsni kip. Italijani so spo-
mladi 1942 požgali Maslovo domačijo, mater Jožefo in gospodarja Franca pa 
odpeljali v zapor. Mati Jožefa je po procesu bratov Maslo končala v plamenih 
taborišča v Auschwitzu.
V vasi, od koder je lep razgled na okoliške vasi, so si ogledali spominsko sobo 
o partizanski bolnišnici Zalesje in cerkev sv. Antona Padovanskega. Nato jih 
je pot vodila v Šmagursko dolino, kjer so si v naravi ogledali znano bolni-
co Zalesje. Prvo bolnišnico v Brkinih je ustanovil štab Istrskega odreda, v 
sodelovanju z okrožnim komitejem KPS za Brkine, v Padežu 15. novembra 
1943, v letu 1944 pa je bila postavljena še bolnišnica Zalesje. V njej je zdravil 
specializirani kirurg in major ruske armade dr. Magomed Gadžijev – Miša. V 
bolnišnici se je zdravilo okrog 230 ranjencev in to uspešno, saj jih je umrlo le 
pet, kar je manj kot tri odstotke. Takšen uspeh je bil po mnenju dr. Gadžijeva 
dosežen zaradi izredne fizične odpornosti ranjencev, dobre hrane, čiste in 
okusne studenčnice in dobrega zraka. Bolnica je imela kuhinjo in dva bun-
kerja za ranjence. Bolniško osebje so sestavljali: lečeči zdravnik, trije bolni-
čarji, dva strežnika, ekonom in mitraljezec. Perilo, rjuhe, obveze in drugo so 
prale mladinke z Ostrožnega Brda. Bolnišnica Zalesje je bila po 1. septembru 
1944 stalno ogrožena, večalo pa se je tudi število hudo ranjenih, ki jih ni bilo 
mogoče v tamkajšnjih razmerah uspešno zdraviti. Zato so partizani preselili 
ranjence na Notranjsko. Domačini iz sosednjih vasi niso izdali bolnišnice. 
Konec novembra 1944 so Nemci in fašisti požgali bolniško barako in tudi 
uničili bunker za hudo ranjene ter skladišče hrane in zdravil.
Pohodnike je pot vodila skozi Šmagursko dolino, po kateri teče potok Šma-
gurka, nato proti vasi Prelože do Ostrožnega Brda, kjer so si v bližini vasi 
ogledali še juto ali bajto, ki je značilna za Brkine. V bližini vasi je tudi potok, 
v katerem so nekoč ženske prale perilo in hodile po vodo za gospodinjstvo.
Olga Knez

KRAŠEVCI IN BRKINCI NA STROKOVNI  
EKSKURZIJI PO POLJSKI
Letos, že desetič zapored, smo Kme-
tijsko gozdarski zavod Nova Gorica, 
KSS Sežana za kmetovalce z območja 
Krasa in Brkinov organizirali stro-
kovno ekskurzijo. Finančno so nam 
pri tem pomagali OE KGZS Koper, 
Društvo kmetic sežanske regije, Dru-
štvo turizma na kmetijah »Fraska« 
in Društvo vinogradnikov Krasa. 17. 
oktobra 2016 smo se za štiri dni odpe-
ljali na Poljsko. 
Poljska pokriva 311.889 km2 in je kme-
tijsko razvita država, saj je 2,5 milijona 
ljudi zaposlenih v kmetijstvu. Po pri-
delavi jabolk je prva v Evropi, na tre-
tjem mestu po proizvodnji govejega 
in svinjskega mesa, velika proizvajalka 
žita, zelenjave, krompirja in sladkorne 
pese. Je velika proizvajalka sadnih so-
kov, koncentriranih sokov, nektarja, 
zamrznjenega jagodičevja in zelenjave, 
piva in žganih pijač. Naša pot se je zače-
la v Sežani in nas vodila proti Krakowu. 
Prvi ogled smo imeli v kraju Kroscien-
ko nad Dunajcem na kmetiji Wieslawa 
Hryca, ki se ukvarja z ovčerejo. Tam nas 
je poleg gospodarja sprejel tudi kmetij-
ski svetovalec Andrzej Szymanski. Na 
kmetiji pasejo 400 odraslih ovac in 200 
mladic lokalne pasme, 8 krav in konja. 
Obdelujejo 80 ha kmetijskih in 5 ha 
gozdnih površin, v glavnem so pašniki, 
poleg pa imajo še 1 ha njiv za pridelavo 
pšenice in krompirja. Naslednji obisk 
smo imeli na sadjarski kmetiji Maurer 
blizu Lackega v Zarzeczehu. Letno pre-
delajo od 500 do 800 ton sadja in od 20 

do 25 vrst sokov, od jabolk, sliv, višenj, 
hrušk, šipka, malin, aronije, borovnic, 
bezga do korenčka in rabarbare. Na-
slednji dan smo pot nadaljevali proti 
Radomu, kjer so nas na Kmetijskem 
svetovalnem centru Brwinow že priča-
kovali in nam predstavili svoje delo in 
organiziranost. Tu je glavni center za 
Krakow, Poznan in Radom. Na centru 
izobražujejo kmete, državne svetovalce 
in tudi zasebno organizirane svetovalne 
službe. Slušatelje izobražujejo teoretič-
no in praktično, imajo učni center, kjer 
so urejeni prostori za predelavo mesa, 
mleka in sadja. Od tu smo se odpelja-
li do živinorejske kmetije, usmerjene v 
rejo krav molznic. Gospodar Wojciech 
Pytlewski je kmetijsko gospodarstvo 
prevzel leta 1987 od očeta. Leta 2001 so 
ob pomoči evropskih sredstev zgradili 
nov hlev, v katerem imajo 100 glav go-
vedi, od tega 42 krav molznic. Po pogo-
voru z gospodarjem in kmetijskim sve-
tovalcem smo se odpeljali v vas Borek 
do prve vinogradniške kmetije Win-
nice Wieczorkow. Paul Wieczorek je v 
letu 2005 pričel s poskusnim sajenjem 
vinske trte. Leta 2013 je trse posadil na 
površini 1,5 ha. Poleg vinogradov ob-
delujejo še 2 ha sadovnjaka in 0,5 ha 
njiv za zelenjavo. V soboto zjutraj smo 
pot nadaljevali v Sadkow Szlachecki na 
ogled velikega posestva za predelavo 
sadja »Fruit Family«. Podjetje združu-
je 86 članov, skupaj obdelujejo 1.000 
ha nasadov, največ jablan, ostalo so še 
hruške, slive in jagodičevje, predvsem 

črni ribez. To je eden najmodernej-
ših objektov v Evropi. Po ogledu vseh 
hal smo njihove izdelke tudi poskusili. 
Naslednji ogled smo imeli v kraju Zd-
zary blizu Nowe Miasta na sadjarskem 
posestvu oz. drevesnici Andrzeja in 
Szymona Nowakowscyja, ki obdelujeta 
110 ha zemlje. Letno posadijo 2 mili-
jona podlag in vzgojijo 500.000 sadik, 
največ jablan, nekaj manj češenj, hrušk 
in višenj. Po ogledu filma in pokušini 
jabolk, sokov in drugih dobrot smo se 
odpeljali v Potworow, kjer smo si ogle-
dali pridelavo paprik v rastlinjakih. V 
nedeljo nas je čakala pot od Radoma 
do Krakowa, kjer smo imeli daljši po-
stanek za ogled mesta. Kosilo in degu-
stacijo treh vrst piv so nam pripravili 
v priznani pivovarni in pivnici Lubicz, 
kjer so nam pokazali in razložili posto-
pek pridelave piva. Preden smo se od-
peljali proti domu, smo obiskali še eno 
vinogradniško kmetijo Winnica Wieli-
czka v vasi Pawlikowice. Agnes Rousse-
au in Peter Jaskoly sta pred štirimi leti 
začela kmetovati, sedaj pa obdelujejo 
1 ha njiv, 2 ha travniškega sadovnjaka 
jablan, posajenih imajo 2.000 mladih 
sadik jablan starih sort in 20.000 trsov. 
Poleg vin pridelujejo še mošt iz jabolk 
z dodatkom bezga in CO2, pa še kono-
pljino, sončnično in laneno olje. Tako 
smo zaključili naše potepanje po Polj-
ski in se domov vrnili polni vtisov.
Milena Štolfa, KGZS, Zavod GO, KSS 
Sežana

ROMANJE NA 
SVETO GORO
Sveta gora nad Novo Gorico je osre-
dnja primorska božja pot. Na ravni 
župnij in dekanij vsaj enkrat na leto 
organizirajo romanje, da s tem po-
častijo Božjo mater Marijo in se ji iz-
ročijo v varstvo. Tako je tudi kraška 
dekanija na zadnjo oktobrsko nedeljo 
napolnila svetogorsko baziliko. Tudi iz 
naših krajev je romarski avtobus na-
biral udeležence vse od Slivja in Mar-
kovščine, Brezovice, Hrpelj do Klanca 
in Krvavega Potoka. Vstop v baziliko 
so zaznamovala Sveta vrata božjega 
usmiljenja, skozi katera so vstopali z 
vero v božje usmiljenje. Na razpolago 
so bili mnogi spovedniki, tudi župnik 
Iztok Mozetič, da je bilo mogoče pre-
jeti zakrament božjega usmiljenja in se 
tako lepo pripraviti na praznik Vseh 
svetih.  Program se je pričel z moli-
tveno uro, ki jo je pripravil župnik Vid 
Premrl, pri izvedbi pa so sodelovali 
župnijski sodelavci. Sledilo je slovesno 
bogoslužje, pri katerem so somaševali 
duhovniki kraške dekanije, zbrane pa 
je z izbrano besedo nagovoril pater 
frančiškan Bogdan Rus. S petjem je 
bogoslužje povzdignil župnijski pev-
ski zbor iz Brezovice, ki ga je vodila 

Bogdana Hrvatin, pri orglah pa sta 
se izmenjevali Andreja Tomažič Hr-
vatin in Urška Vitez. Zanje je bilo to 
prvo liturgično sodelovanje na koru 
svetogorske bazilike, ki so ga uspešno 
opravili. 
J. B.
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vanje nove stranke stane 6- do 7-krat več, 
kot te stane, če želiš zadržati obstoječo 
stranko. Na zadnjem dogodku smo npr. 
govorili o tem, kako zakonito zbirati po-
datke o strankah, kako učinkovito komu-
nicirati z njimi preko e-pošte, telefona … 
Dobra novica je, da je vrhunsko marke-
tinško znanje danes dostopno vsakomur: 
že za 90 € na leto se lahko vsak včlani v 
DMS in se udeleži od 14 do 45 vrhunskih 
marketinških srečanj na najbolj aktualne 
teme ter izmenjuje izkušnje z najboljšimi 
strokovnjaki. Res se splača izkoristiti. 
Kdo pa je Maja zasebno? Partnerica, 
mama dveh otrok in strašno energič-
na ženska – pa verjetno še marsikaj. 
Pred kratkim si izdala tudi knjigo, a 
o tem več pozneje. Nam najprej poveš 
še kaj o sebi?
Zadnjič me je novinarka izzvala, naj se 
opišem v petih besedah – ni bilo enostav-
no, saj vsak dan odigram veliko različnih 
vlog npr. mama, žena, gospodinja, podje-
tnica, prijateljica, plesalka … in še bi lah-
ko naštevala. No, na koncu sem se opisala 
kot zanesljiva, kreativna, predana, topla, 
neposredna, ker se to povezuje z vsem, 
kar počnem. Rada imam svojo družino – 
hvaležna sem, da sem spoznala Aca, ki je 
čudovit človek, in neskončno hvaležna za 
moja dva sončka, Luno in Lukca. Rada ži-
vim v Hotični, obkrožena z naravo. Rada 
se zbudim s pticami. Rada plešem. Rada 
imam svoje delo. Rada imam življenje in 
izzive, ki jih prinaša, čeprav niso vedno 
prijetni. Ampak verjamem, da vsak na 
svojo pot dobi točno tiste preizkušnje, ti-
ste lekcije in tiste ljudi, ki jih potrebuje za 
to, da lahko postane boljša verzija sebe. 

Življenje ti je nanizalo nekaj težkih 
preizkušenj, ki jih odkrito opisuješ 
tudi v knjigi. Ko si si ustvarila druži-
no, si imela že uspešno kariero, a si še 
vedno ogromno delala, kar je od tebe 

terjalo precej več usklajevanja dela 
in družinskega življenja. Potem pa si 
začela obiskovati plesno vadbo Nia, ki 
že tretje leto poteka v Hrpeljah in Ro-
diku, in v tvojem življenju je zavel nov 
veter. Zakaj in kako?
Na Nio me je opozorila svakinja Simona. 
V nasprotju z Acom, ki je celo življenje 
igral rokomet, se jaz nikoli nisem ukvar-
jala z nobeno telesno aktivnostjo. Tako 
sem bila tudi do Nie na začetku skeptič-
na, a me je začuda takoj osvojila, saj na 
lahkoten način povezuje elemente plesa, 
tehnik samozdravljenja in borilnih ve-
ščin. Med vadbo iz mene izpuhti vsa na-
petost, počutim se kot prerojena in polna 
energije. Nia me je notranje osvobodila, 
saj se skozi glasbo povežeš s svojim pra-
vim jazom – to so bili moji prvi koraki 
in začetek iskanja sebe. Hvaležna sem za 
Nio, ki je v moje življenje pripeljala čudo-
vite osebe in nove prijateljice. 

Nazadnje se seveda posvetiva še tvo-
ji knjigi za ženske, v kateri si opisala 
svoje poslovne in osebne izkušnje na 
poti do sreče. Knjiga ima naslov »NE 
ČAKAJ NA VIKEND« in je zanimiv 
preplet osebne izpovedi in priročni-
ka. Slišim, da je knjiga zelo odmevna: 
imela si že intervjuje v revijah Viva, 
Jana in Pogled …, dobivaš pa tudi ve-
liko sporočil in pisem žensk, ki jim je 
tvoja knjiga odprla oči ali jih spodbu-

dila k spremembam. Povej nam nekaj 
več o njej – kako je nastala in kaj nam 
pripoveduje?
Knjigo sem posvetila ženskam, predvsem 
mamam, ki so v nenehni bitki s časom 
pozabile, da obstajajo in da imajo tudi 
svoje potrebe – sporoča jim, da si SMEJO 
in MORAJO vzeti tudi čas ZASE. Kot ve-
čina žensk sem se namreč tudi jaz spopa-
dala z izzivom, kako uskladiti obveznosti 
v službi in doma, še posebej, ko sem po-
stala mama. Pri tem sem se ujela v zača-
ran krog: posrkale so me vsakodnevne 
obveznosti in živeti sem začela tako, kot 
so od mene pričakovali drugi. Nenadoma 
se zaveš, da nimaš več hobijev, nimaš več 
časa za prijateljice, nimaš več časa ZASE. 
Ko je začelo trpeti še zdravje, sem spre-
videla, da moram nekaj spremeniti. V 
knjigi sem opisala svojo pot do bolj urav-
noteženega življenja, hkrati pa je knjiga 
priročnik z vajami, ki bralke po korakih 
vodi skozi izzive, ki jim pomagajo prepo-
znati njihove talente, bolje osredotočiti 
čas in energijo, doseči boljše ravnovesje 
med službo in zasebnim življenjem ter 
zaživeti bolj polno, srečnejše življenje. 
Odzivi so neverjetni: vsak dan prejemam 
e-pošto bralk, berem njihove zgodbe, z 
menoj delijo spoznanja in želje po spre-
membah, sanje, ki bi jih rade uresničile 
– vsaka se nekje najde. Kot kaže, je to ena 
taka zdravilna knjiga, ki odpre srce in po-
boža žensko dušo. 

Maja, želimo ti še naprej veliko uspehov 
v poslu in sreče z družino! Ker ti idej 
nikoli ne zmanjka, morda lahko priča-
kujemo še kakšno knjigo. Do takrat pa 
naj tvoj prvenec doseže čim več bralk 
in tudi bralcev, saj je v tem novoletnem 
času lahko prav lepo darilo.
Nives Mahne Čehovin 

MAJA GOLOB
SVETOVALKA ZA DIREKTNI MAR-
KETING, PODJETNICA IN SEDAJ 
TUDI AVTORICA KNJIGE

Maja Golob je po rodu iz Zagorja 
ob Savi, kjer je preživela lepo otro-
štvo, po študiju ekonomije v Lju-
bljani pa je minilo še kar nekaj let, 
preden se je ustalila. Ko je bila še na 
začetku svoje poklicne poti, si je že-
lela živeti v Londonu in cilj se ji ni 
zdel nedosegljiv, saj je zaradi svoje 
službe prepotovala velik del sveta 
in bi lahko živela v kateremkoli ve-
lemestu. Niti slučajno si ni mislila, 
da jo bo ljubezen pripeljala v Ho-
tično, kjer si je s partnerjem Acom 
Spasovićem ustvarila družino. Še 
več, v naši mali brkinski vasici sta 
odprla tudi uspešno marketinško 
podjetje. 

Maja, tvoja kariera se je pričela v pod-
jetju Studio Moderna, ko je bilo tam 
samo nekaj zaposlenih in ste proda-
jali izdelek Kosmodisk, z leti pa je 
preraslo v mednarodno podjetje z več 
tisoč zaposlenimi. Z rastjo podjetja si 
napredovala tudi ti, vse do direktorice 
marketinga za 11 držav. Podjetje te je 
kot strokovnjakinjo pošiljalo na vse 
konce sveta. Nam lahko malo opišeš 
to obdobje?
To je bilo zelo dinamično in turbulentno 
obdobje, saj je podjetje zelo hitro rastlo in 
jaz sem rastla skupaj z njim. Samo od tebe 
kot posameznika je bilo odvisno, koliko 

energije in časa si bil pripravljen vložiti 
v delo in učenje. Srkala sem novo zna-
nje, nove izkušnje in bila sem ravno prav 
ambiciozna, da sem z odprtimi rokami 
sprejela vse izzive, ki so mi prišli naproti. 
Podjetje je veliko vlagalo v izobraževanje 
– učili smo se od najboljših strokovnja-
kov v svetovnem merilu, o katerih večina 
le sliši ali bere njihove knjige. V teh de-
setih letih sem prepotovala dobršen del 
Evrope in ZDA, bila sem tudi v Mehiki 
in na Tajskem, saj so bili poslovni par-
tnerji večinoma v tujini. Ko se je podje-
tje širilo po vzhodni Evropi, sem dobila 
možnost, da svoje znanje in izkušnje iz 
Slovenije prenašam na ekipe v teh drža-
vah. V nekem obdobju sem bila tako več 
na poti kot v Sloveniji. Včasih sem se zju-
traj zbudila in sem morala pomisliti, kje 
pravzaprav sem. Skoraj dve leti sem živela 
v Varšavi, glavnem mestu Poljske. Življe-
nje v tujini je neprecenljiva izkušnja, ki jo 
priporočam vsakemu. 
Tedanje podjetje vam je tudi omogo-
čilo izobraževanja s področja direk-
tnega marketinga v tujini, pretežno 
v ZDA? To znanje ti je prišlo zelo 
prav pri delu. Nam najprej opišeš, kaj 
sploh je direktni marketing?
Najbolj znana oblika direktnega marke-
tinga sta televizijska prodaja in osebna 
prodaja. S tem sem začela tudi jaz: s pred-
stavitvami Kosmodiska na dogodkih po 
Sloveniji, snemanjem reklam zadovolj-
nih uporabnikov ter kasneje s produk-
cijo spotov za televizijsko prodajo TOP 
SHOP. V bistvu pa sta to le dve obliki di-
rektnega marketinga. Direktni marketing 
je namreč splet komunikacijskih ali pro-
dajnih poti, kjer skuša podjetje vzpostavi-
ti neposreden stik s potrošnikom (npr. z 
neposrednim osebnim stikom, po telefo-
nu, e-pošti, po klasični pošti itd.), ga spo-
znati in podatke o njem uporabiti za bolj 
oseben pristop, obenem pa skrbno meriti 
uspešnost vsake prodajne akcije. Danes je 
praktično že vse direktni marketing, saj 
sta to omogočila digitalizacija in razvoj 
tehnologije, predvsem interneta. 
Ko si se vrnila s Poljske v Ljubljano, si 
spoznala Aca in skupaj sta se odločila, 
da bosta ustanovila lastno podjetje. 
Tako je leta 2002 nastal Spago d.o.o., 
s sedežem v Hotični. Kakšne storitve 
ponuja vajino podjetje? Kako sta si 
razdelila delo in kaj se je spremenilo 
v teh 15 letih?
V Spagu podjetjem pomagamo pridobi-
vati in ohranjati stranke, pri tem pa na-

tančno načrtujemo vsak korak in tudi 
merimo njegovo uspešnost. Z Acom sva 
odličen tim, saj sva združila njegove pod-
jetniške izkušnje z mojim marketinškim 
znanjem: on vodi podjetje, organizira 
delo in skrbi za finance, jaz pa znam pre-
poznati nove priložnosti za rast in razvoj 
naročnikov ter to zapakirati v primerno 
vsebino, obliko in izvedbo. Oba sva aktiv-
no vključena v prodajo in stike z naroč-
niki.
Začela sva iz nič, s trkanjem na vrata pod-
jetij. Naš prvi naročnik je bil Lek, nato je 
prišel Simobil …, glas se je širil in sledi-
la so številna velika in majhna podjetja: 
Mercator, OMV, Banka Koper, Plastika 
Skaza in drugi. Od lokalnih podjetij so-
delujemo s podjetjema Aleas in Atech. 
Od vsega začetka je naše vodilo to, da se 
vsakemu projektu posvetimo tako, kot 
da je naš, kot da bi imeli v rokah svoj 
denar – smo odgovorni do naročnika in 
do rezultatov. Če v nek projekt ne verja-
memo, se ga raje ne lotimo. Zavedamo se 
namreč, da bo naročnik zadovoljen le, če 
bomo dosegli cilje – takrat bo nadaljeval 
sodelovanje ali nas celo priporočal svojim 
kolegom. Tako nove stranke prihajajo k 
nam v glavnem po priporočilih.

V Sloveniji si cenjena kot strokovnja-
kinja za direktni marketing, prodajo 
in odnose s strankami in velikokrat 
predavaš na te teme. Si tudi aktivna 
članica Društva za marketing Slove-
nije. Nam lahko poveš kaj več o svoji 
novi funkciji v njem?
Ja, pred letom dni sem na povabilo 
upravnega odbora Društva za marketing 
(DMS), katerega članica sem že skoraj 
20 let, prevzela vodenje sekcije za di-
rektni marketing in prodajo. Cilj sekcije 
je izboljšati učinkovitost marketinga v 
slovenskih podjetjih. Večina podjetij se 
namreč še vedno osredotoča zgolj na pri-
dobivanje novih strank, premalo pa upo-
rabljajo podatke o obstoječih strankah. 
To ni najbolj logično, če veš, da pridobi-

IN
TE
RV
JU

»NE ČAKAJ NA VIKEND« je osebna izpoved ženske, ki si je upala sanjati 
in je hotela vse: kariero, družino in svobodo, a je v nenehni dirki s časom in dokazovanju, 
da zmore in zna, popolnoma pozabila nase. Govori o pobegu iz udobnega življenja v 
korporativnem svetu; o premagovanju strahu ob začetkih v lastnem podjetju; o pasteh, ki 
ti grozijo, če si sam svoj šef, in veselju, ko ustvariš zgodbo o uspehu. Odkrito opisuje svoje 
spopadanje z izzivom, da uskladi delo in prosti čas, in kako je vse skupaj postalo še težje, ko 
je postala mama.  
Knjiga razkriva 17 korakov in vaj, ki vam pomagajo uskladiti delo, družino in prosti čas 
ter zaživeti življenje svojih sanj. Podarite jo sebi, prijateljici, hčerki ali sodelavki. 
Za naročilo knjige obiščite spletno stran: www.necakajnavikend.si, pošljite e-pošto na:  
info@necakajnavikend.si ali pokličite: 040 660 266. DOSTAVA JE BREZPLAČNA!
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ZDRAVI PREHRANI 
MLADOSTNIKA IN 
ŠPORTNIKA

Udeleženci so potrdili, da je kljub pogostim in 'zgulje-
nim' informacijam o prehrani, to še vedno vsebina, ki 
jo z zanimanjem spremljajo tako mladi kot starši, tre-
nerji pa tudi rekreativci in vsi, ki se zavedajo pomena 
prehrane in njene vloge za gradnjo telesa. Prehrana te-
melji na vnosu potrebnih hranil, v pravem zaporedju 
in vsaj 4–5-krat dnevno. To je za odraščajočo osebo še 
toliko bolj pomembno. Odraščajoči športnik pa mora 
prehranjevanje jemati odgovorno, disciplinirano in na-
črtovano. Osnove vsake prehrane temeljijo na zdravi 
prehrani: PESTRO, URAVNOTEŽENO IN VSEGA PO 
MALEM. Pri tem je nujno, da dan začnemo Z ZAJTR-
KOM. Da nimamo časa, ne sme biti izgovor. Zajtrk pred 
odhodom v šolo naj bo bogat z beljakovinami, zajtrk 
pred treningom pa z ogljikovimi hidrati, ki nas napol-
nijo z energijo. Brez energije ni motivacije, ni eksplo-
zivnosti, ni zmogljivosti in ni vzdržljivosti. Športnik 
mora poskrbeti tudi za regeneracijo telesa po treningu. 
Takoj po treningu po poti do doma spijete pol litra čo-
koladnega mleka in košček doma narejene energijske 
ploščice, pa bo naslednji dan zmogljivejši in uspešnejši. 
Tudi pogosti prehladi, obolenja in mikro poškodbe mi-
šic so pri športnikih lahko posledica energetsko in hra-
nilno prerevne prehrane, zato se prehranjujmo zdravo 
in po korakih spreminjajmo navade v zdrave. 
Zato:VSAK DAN ZAČNIMO Z ZAJTRKOM.
Športna zveza Občine Hrpelje - Kozina  

PETROLOV 
BENCINSKI 
SERVIS V 
HRPELJAH ŽE 
TRI LETA
Petrol ima v Sloveniji 308 bencin-
skih servisov, od tega dva v Občini 
Hrpelje - Kozina. Novejši Petrolov 
bencinski servis stoji ob jugovzho-
dni vpadnici v Hrpelje. V zadnjem 
obdobju je na tej cesti opazno po-
večanje prometa, predvsem to-
vornega, kar potrjuje pravilnost 
odločitve za izgradnjo servisa in 
pripomore k boljšemu poslovanju.
Bencinski servis in gostinski lokal, 
ki deluje v sklopu servisa, upravlja 
najemnik Bojan Zidar s.p. S po-
slovno odločitvijo o najemu servisa 
je zadovoljen. Pravi, da si šteje za 
uspeh in da je zadovoljen, ker mu 
je uspelo vzpostaviti pristen stik z 
domačini. Klicu na pomoč se je od-
zval ob velikem požaru pri Črnoti-
čah letošnjega avgusta in pripomo-
gel k oskrbi vseh gasilskih enot z 
gorivom. 
Na črpalki poleg pogonskih goriv 
in plina vidimo bogato založene 
police. Ob tretji obletnici poslo-
vanja bencinskega servisa in loka-
la »Pumpa bar« se vsem kupcem, 
strankam in poslovnim partnerjem 
zahvaljuje za zaupanje in sodelova-
nje. 
Čestitkam za uspešno delo se pri-
družujemo tudi mi.
Robert Kastelic, občinska uprava
Foto: Bojan in Anja Zidar

TRI OVIRE, NA KATERE BOSTE KOT 
SOLASTNIK ZAGOTOVO NALETELI!
Ste se kdaj vprašali, zakaj solastnino že vse od časa Rimljanov štejemo za 
»mater vseh prepirov« in koliko vas to stane? Večina verjetno ne. A raziskave 
kažejo, da je v Sloveniji več kot 70 % lastnikov nepremičnin ujetih v začarani 
krog solastnine. Če poznate koga, ki je solastnik ali morda tudi sami spadate 
mednje, potem vam verjetno takšne ali drugačne nevšečnosti pri upravljanju 
stvari v solastnini niso tuje. A pojdimo lepo po vrsti.
Stvarnopravni zakonik (v nadaljevanju: SPZ) v Sloveniji določa, da ima lahko več 
oseb pravico na nerazdeljeni stvari, pri čemer je del vsakega izmed njih določen 
v sorazmerju s celoto. Če deli niso določeni, se domneva, da so enaki. Delež se 
izraža v odstotku ali ulomku, gre pa za t. i. idealni delež.
Solastnik ima pravico imeti stvar v svoji posesti in jo skupaj z drugimi solastni-
ki uporabljati sorazmerno svojemu delu, pri čemer ne sme kršiti pravice drugih 
solastnikov. S svojim deležem lahko razpolaga samostojno, brez soglasja drugih 
solastnikov, kar v praksi pomeni, da lahko svoj delež proda, podari, zastavi ali 
kako drugače odsvoji.
Vendar solastniški delež zaradi svoje pravne narave nima prometne vrednosti, 
ki bi se lahko uspešno in donosno realizirala na trgu, obenem pa se lahko zaradi 
dejstva, ker se pri solastnini dejansko ne ve, čigav je posamezni del zemljišča ali 
stavbe, saj lahko vsak uporablja celoto, med solastniki pogosto razvijejo številna 
nesoglasja, ki se neredko končajo šele po letih mučnih postopkov na sodišču in 
imajo za posledico poleg izgubljenih živcev, tudi izgubo dragocenega denarja.
Pa vendar ni vse tako črno, kot se zdi na prvi pogled. Vaš solastniški delež je mor-
da v resnici vreden več, kot si mislite! Če vam je v interesu sprostitev premoženja, 
se lahko s solastniki dogovorite za sporazumno razdelitev solastnine, ki vam jo 
bosta dober geodet in pravnik izpeljala v samo dveh korakih. Le tako se boste 
zadeve lotili strokovno, kakovostno in v skladu s predpisi ter se zagotovo izognili 
manj prijetni, dolgotrajnejši in dražji sodni poti, ki je v primeru nesporazuma 
pri razdelitvi solastnine zagotovo neizogibna in jo strokovno imenujemo sodna 
razdelitev solastnine.
Za uspešno razdelitev solastnine in vpis novonastalih pravic v zemljiško knjigo je 
po SPZ potrebna ustrezna listina, in sicer Pogodba o razdelitvi solastnine, vendar 
brez geodeta tudi tokrat ne bo šlo, saj sama pogodba nima pravne moči, da bi 
lahko zaobšla izdelavo elaborata in izdajo sklepa s strani GURS.
Kaj boste torej sploh dosegli s sporazumno razdelitvijo solastnine? Spodaj so na-
štete samo nekatere izmed prednosti, ki bodo po našem mnenju pretehtale, da se 
boste, v kolikor ste ujeti v začarani krog solastnine, zagotovo odločili za izstop:
takojšnja sprostitev premoženja in možnost uspešne prodaje,
praktično, enostavno in nekonfliktno upravljanje s svojim deležem,
geodetsko urejena nepremičnina, ki bo poskrbela za popolno pravno varnost in 
davčno preglednost.
Tamara Korošec, univ. dipl. prav.

ŠPORTNO DRUŠTVO BRKINSKI 
NA POLNO ZAČELO S  

SMUČARSKO SEZONO 2016/17
22. 10. 2016 smo izpeljali pohod na Kokoško. Pohod je 
bil namenjen našim najmlajšim članom, ki so lani uspešno 
opravili tečaj smučanja. Pohod smo zaključili s piknikom.  
19. 11. 2016 smo organizirali smučarski sejem v vaškem 
domu v Hrpeljah. Ob tej priložnosti se tudi Občini Hrpe-
lje - Kozina zahvaljujemo za prireditveni prostor.  Sejem se 
je očitno dobro prijel v našem okolju in postaja stalnica v 
naši ponudbi. Obe prireditvi je sofinancirala Športna zveza 
Občine Hrpelje - Kozina. 
2. 12. 2016 smo organizirali tradicionalno otvoritveno 
žurko v lokalu V8, kjer smo predstavili letni plan izletov in 
šole smučanja. Pripravili smo srečelov in poskrbeli za števil-
ne praktične nagrade. 
8. 12. 2016 se odpravljamo  na »ski-opening« v Sallbach. 
Prijavljenih imamo kar lepo število članov, tako da so kapa-
citete apartmajev zasedene skoraj v celoti. Letos bomo imeli 
s seboj tudi testne smuči, tako da si bodo udeleženci lahko 
brezplačno izposodili želeni model. Seveda bo poskrbljeno 
tudi za animacijo vseh udeleženih, na smučišču s carving 
delavnicami in tradicionalno après-ski zabavo … 

Lep pozdrav, športno društvo BrkinSki

	  

V petek, 25. novembra, smo ponovno napolnili 
Vaški dom Hrpelje, kjer smo z gostjo Andrejo Širca 
Čampa spregovorili o

KARATE – PRVI POKALNI 
TURNIR JKA ZVEZE

23. oktobra je v Celju potekal 1. pokalni turnir JKA karateja 2016. 
Klubom članov JKA Slovenije so se tokrat pridružili še člani zveze 
SZTK in SKIF. Na tekmovanju je nastopilo 255 tekmovalcev.
Člani karate kluba BUSHI iz Divače so dosegli naslednje uspehe:
Nika Frank: 1. mesto članice kata A in 3. mesto članice kumite
Lara Ferjančič: 1. mesto starejše deklice B kata
Leni Bogdan: 2. mesto malčice C kata
Staš Korva: 3. mesto Kumite starejši dečki
Luca Borg: 3. mesto malčki C kata
V skupnem seštevku je z 285 točkami  KK Bushi trenutno na 3. mestu.
UO KK Bushi

ČESTITKE ERIKU ČEHU ZA OSVOJEN NASLOV 
SVETOVNEGA PRVAKA V DVOJICAH (Z NIKOM 

SVARO) IN TRETJE MESTO V ENOJKAH!
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NOVICE IZ BALINARSKEGA KLUBA JADRAN: 
DVA TURNIRJA IN DVE ZMAGI DOMAČIH!
13. in 14. avgusta sta se odvila tradicionalna balinarska tur-
nirja za moške in ženske, ki sta v organizaciji našega kluba. 
Po jutranjem nagovoru predsednika kluba Andreja Čeparja 
je prisotne pozdravila tudi podžupanja Irena Stropnik.
Najprej se je odvil moški turnir, ki se ga je udeležilo 12 ekip 
iz Slovenije, Hrvaške in Italije. Boji so potekali cel dan na 
domačem igrišču v Hrpeljah. Po predtekmovanju in četrtfi-
nalnih bojih so se v popoldanski polfinali uvrstile ekipe: Ja-
dran mladi, Postojna, Košana in Zarja Bazovica. Po napetih 
finalnih bojih je zmagala domača ekipa Jadran mladi, ki so v 
finalu premagali ekipo iz Bazovice. Sledila je Postojna in na 
4. mestu Košana. 
Turnir je potekal v odličnem razpoloženju, kjer se je poka-
zalo, da je poleg igre pomembno tudi prijateljsko druženje. 

Naslednji dan je sledil ženski turnir, ki se je ravno tako pričel 
z zborom vseh udeleženih ekip in nagovorom predsednika 
kluba, Andreja Čeparja, podpredsednice Milke Sosič in pod-

županje Irene Stropnik.
Sodelovalo je 10 ekip iz Slovenije. V lepem in sončnem vre-
menu so se odvili kvalitetni boji z velikim zadovoljstvom 
vseh sodelujočih. Po jutranjih tekmah so se v polfinale uvr-
stile ekipe domačega kluba, Antene Portorož, Povirskega 
Brinja in Košane. Po razburljivih polfinalih in finalu je na 
koncu slavila domača ekipa pred ekipo Povirja, Portorožom 
in Košano. Pri podelitvi pokalov je predsednik OBZ Sežana 
podelil tudi pokal za zmago v pokalnem tekmovanju OBZ 
Sežana naši ekipi. 

Za uspešno izvedbo obeh turnirjev gre zahvala vsem sode-
lujočim ekipam, sponzorjem, predvsem pa Občini Hrpelje - 
Kozina z županjo Sašo Likavec Svetelšek na čelu za posluh pri 
sodelovanju v športnih aktivnostih.

TEKMOVANJE POSAMEZNIC
Konec avgusta, 31. 8., je na balinišču domačega kluba po-
tekalo tekmovanje v igri posameznic OBZ Sežana. Nasto-
pilo je osem tekmovalk. Prvo mesto je šlo v Povir, drugo 
mesto je osvojila Milka Sosič in tretje Silva Čepar. 
27. avgusta se je pričelo tekmovanje v prvi državni ligi Za-
hod. Po sedmih kolih, kar je polovica prvenstva, je ekipa 
Jadrana pri dnu lestvice z realnimi možnostmi za obstanek 
v ligi. Predsednik kluba Andrej Čepar nam je ob tej pri-
ložnosti povedal: »Liga je izredno močna, ker so se nekatere 
ekipe okrepile s superligaškimi igralci in nekaterimi reprezen-
tanti, vendar se s svojo domačo ekipo borimo po najboljših 
močeh. Upam, da nam bo uspelo ostati v tej zelo zahtevni ligi. 
Pri tem se nadejamo, da bosta našo ekipo okrepila naša nek-
danja igralca, domačina Matej Kristančič in Denis Benčič. Z 
njima bi bil zastavljen cilj lažje uresničljiv.«
Z drugim delom pričnemo spomladi.

Razpored tekem
Krog 8: 22. april ob 16:00 Jadran HK : Ilirska Bistrica
Krog 9: 6. maj ob 16:00 Jadran HK : Zabiče
Krog 10: 13. maj ob 16:00 Logatec : Jadran HK
Krog 11: 20. maj ob 16:00 Jadran HK : Košana
Krog 12: 27. maj ob 16:00 Planina Petrič : Jadran HK
Krog 13: 3. junij ob 16:00, Jadran HK : Pliskovica
Krog 14:  10. oktober ob 16:00, Orlek ORO MET : Jadran HK
BK Jadran Hrpelje - Kozina

BALINANJE  
VETERANOV

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo »Vete-
ran« Nova Gorica je 15. oktobra za vsa sosednja veteranska 
združenja organiziralo tekmovanje v balinanju. Tekmova-
nje je izvedel Športni balinarski klub Šampionka Renče in 
je potekalo je v tamkajšnji balinarski dvorani Šampionka. 
Po prijavi in žrebanju ekip se je pričel prvi del, v katerem 
se je že pokazalo, kdo je boljši. Sledilo je okusno kosilo 
s kozarčkom rujnega. Prijetno okrepčani smo se podali v 
polfinale za pokale in medalje. Najboljša mesta so zasedli 
domačini iz Renč (1. mesto), iz Nove Gorice (2. mesto), 
3. mesto pa je zasedla Zveza veteranov Krasa in Brkinov. 
Ekipo iz Sežane so zastopali Franc Klun, Vili Fatur, Bran-
ko Polh in Milan Valenčič. 
Pokale in medalje je veselim najboljšim trem ekipam po-
delil soorganizator tekmovanja in domačin g. Jug.
V prijetnem vzdušju smo se zabavali do večera. Organiza-
cija je bila zelo dobra, zato se ekipa iz Sežane Območnemu 
združenju veteranov vojne za Slovenijo »Veteran« Nova 
Gorica lepo zahvaljuje. 
Franc Klun

Zmagovalke turnirja s predsednico ženske sekcije Milko Sosič, 
sledijo tekmovalke Tamara Gropajc Silič, Nadja Cergol, Silva 
Čepar in Gabrijela Mihalič ter podžupanja Irena Stropnik. 
V rokah držijo oba pokala iz turnirja v Hrpeljah in pokal za 
osvojeno prvo mesto v pokalnem tekmovanju v Sežani.

Zmagovalne ekipe

NOGOMETNI KLUB  
JADRAN HRPELJE –  
KOZINA - NOVICE
Leto 2016, od katerega se počasi poslavljamo, nam je 
prineslo obilico uspehov ter radosti, izmed katerih gre 
izpostaviti uvrstitev naše združene ekipe fantov mlajših 
od 15 let v 1 SNL U15 Zahod, v kateri tudi uspešno na-
stopajo, saj so po odigrani polovici prvenstva uvrščeni 
na sredini prvenstvene razpredelnice. Prav tako nas z 
velikim zadovoljstvom navdaja dejstvo, da naša ekipa 
fantov, mlajših od 9 let, pod vodstvom trenerja Bruna 
Benčiča, šteje kar 18 fantov in predstavlja svetlo priho-
dnost nogometa v naši občini.
Članska ekipa je v jesenskem delu prvenstva zmaga-
la kar 8 od 10-ih tekem in zaseda 2. mesto na lestvici. 
Odlično vzdušje v ekipi ter dobra forma, s katero so naši 
nogometaši zaključili jesenski del tekmovalne sezone, 
nas navdaja z optimizmom in zavedanjem, da lahko 
spomladi sežemo še višje.
Prednovoletni čas je čas, ko se spomnimo tistih ki nam 
največ pomenijo. Zato se v imenu NK Jadran zahvaljuje-
mo vsem, ki kakorkoli pripomorejo k razvoju nogometa 
v naši občini. Člani upravnega odbora NK Jadran, tre-
nerji, igralci ter ostali prostovoljci, ki neumorno vlagajo 
svoj čas v našo nogometno zgodbo si zaslužijo več kot 

Članska ekipa NK Jadran

Zbor vseh sodelujočih ekip pred začetkom turnirja

Zmagovalne ekipe z navijači

Skupinski zbor ženskih ekip

Zmagovalci turnirja: Mike Zdravkovič, Boštjan Zadnik in 
Gregor Vouk v modrih dresih kluba

samo zahvalo. Prav tako grejo velike zasluge in zahvale našim 
sponzorjem, donatorjem in seveda Občini Hrpelje – Kozina. 
Davor Škerjanc, za NK Jadran Hrpelje – Kozina
NK Jadran želi vsem občanom prijetne praznike ter srečno 
in uspešno novo leto 2017!
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 Dobrodošli,

AJDA, IZABELA, 

HANNA, KAJA

in MATIC!

V SLIVJU IZGINILE 
BUČE NA »NOČ  
ČAROVNIC«
Zvečer na noč čarovnic so v Slivju izginile vse 
buče, ki so bile postavljene poleg hiš oz. ob cesti v 
vasi. Največje razočaranje so doživeli otroci, saj so 
bile nekatere buče prave umetnije. Nekateri so v 
izdelavo vložili precej svojega dela in truda.   
Nepridipravi so se kar sami ujeli v past z objavo 
fotografij  buč na družabnem omrežju facebook, 
ki so jih izdelovalci buč takoj prepoznali kot svoje. 
Ugotovili so, da so buče romale v bližnjo 
vas, kjer so si mladi pripravili prazno-
vanje za noč čarovnic. Verjamemo, da 
so vam bile buče všeč, vendar bi bili 
v prihodnje veliko bolj zadovoljni, če 
se tako dejanje ne bi več ponovilo. Iz-
delovalci buč iz Slivja

OTVORITEV BRALNEGA 
PALČKA V KOSOVELOVI 
KNJIŽNICI
V torek, 8. novembra, se je v Knjižnici Kozina in Knjižnici 
Divača pričel Bralni palček. To je kot vrsta Bralne značke za 
predšolske otroke, s katero skušamo otroke pripraviti nanjo 
in ki potem v nadaljevanju poteka v osnovni šoli. S tem jih 
na preprost in enostaven način pripravimo na odgovornost, 
da si izposodijo knjige in z njimi lepo ravnajo ter jih tudi 
predstavijo v vrtcu vzgojiteljici in svojim sošolcem. Skupaj s 
starši morajo prebrati dve pravljici in se naučiti eno pesmi-
co. Ob koncu projekta, v mesecu marcu, prejmejo priznanje. 
S sodelavko Majo Razboršek sva letos za otvoritev pripra-
vili dramsko uprizoritev Miška želi prijatelja, ki sva jo nato 
odigrali še isti dan v Divači. Ta slikanica je že na pogled lepa, 
saj jo krasijo barvite ilustracije toplih barv. Krasna je tudi 
vsebina, ki govori o tem, da miška na vsak način želi najti 
prijatelja, vendar pa je do vseh ošabna in tako vse prijatelje 
izgubi. Šele veter jo na koncu opomni, kako se obnaša, in 
miška sklene, da se bo poboljšala in vse prijatelje povabi na 
čaj in piškote. To je bil tudi razlog, da sva se z Majo odlo-
čili prav za to pravljico, ki je na seznamu knjig za Bralnega 
palčka. V četrtek, 10. novembra, je bila otvoritev Bralnega 
palčka v Sežani. V dopoldanskem času smo pripravili pro-
gram otvoritve za otroke iz Vrtca Sežana, popoldne pa še 
za podružnice Povir, Lokev, Tomaj in Dutovlje. Otroci so 
z zanimanjem prisluhnili Maji, ki jim je predstavila pravila 
Bralnega palčka. Ob koncu so si vsi zasluženo in z zanima-
njem ogledali uprizoritev zgoraj opisane pravljice. Veselimo 
se takšnega sodelovanja z vrtcem in spremljanja navdušenih 
otrok ob izposoji knjig.
Petra Hlača
Foto: Igor Race

Požar v Knjižnici Kozina
Imeli smo požar. Resno. Da ne? O, ja, prav zares. Pa se 
nismo ustrašili. Tudi gasilcev nismo tokrat poklicali (se 
pa matarskim gasilcem ob tej priložnosti zahvaljujemo za 
reševanje ob enem preteklih nalivov, za hitro in uspešno 
posredovanje, hvalaaaaa). Naj ponovim (ker nam očitno 
ne verjamete, slišim vas): požar je bil. Na Kozini. V knji-
žnici. Pa saj ne zareeeeeeees. Pa smo vas nahecali, a? J 
Pravljica, v kateri veliko ljudi beži pred vročim gozdnim 
požarom in potem išče dom, je nova in zelo sodobna, ker 
obravnava bežanje. Bežanje ljudi, najsi bo pred požarom, 
pred vojno, pred tem ali onim. Problem migracij v dana-
šnjem času še kako poznamo in ker tudi jesen počasi mi-
grira v zimo, smo želeli nekoliko osvetliti tudi tovrstnosti 
in prikazati, kako je, če ljudje ali živali ali rastlinice ni-
majo ali ne najdejo doma, ob tem pa prijaznosti in soču-
tja drugih, hrane, vode in ostalih življenjskih potrebščin 
in potreb. Ne želimo si takšnih izkušenj, pred njimi pa si 
tudi ne moremo zatiskati 
ušes ali zakrivati očes, a 
ne? Naslednja pravljično-
-ustvarjalna urica ne bo v 
decembru, temveč v janu-
arju, o datumu boste pra-
vočasno obveščeni. Tudi 
iz pravljično-ustvarjalnega 
sveta vam v novem letu 
želimo veliko pravljično-
-ustvarjalnega počutja. 
Patricija Dodič
Foto: internet

Pravljica na Artvižah
V petek, 4. novembra, se je v vaški dom na Artvižah spustila 
Zvezdica Zaspanka. Otroke, ki so jo prišli pogledat, je nau-
čila veliko dobrega. Na koncu, ko je v Ceferinu spet začelo 
biti srce in je pesnik našel rimo na svoj lonec, je bilo pravljice 
konec. Sledile so palačinke in pečen kostanj. Njami, kako je 
bilo dobro!
Zahvaljujemo se tudi LKD Izola za lepo in zanimivo izvedbo 
lutkovne predstave.
Daniela Stančič 

Rojstvo novorojenčka 
je podobno odvijanju 
paketa, ki vas je mikal in 
zanimal celo leto, potem 
pa odkrijete, da je nje-
gova vsebina veliko bolj 
vznemirljiva, popolnejša 
in tako čudovita, da 
si tega v sanjah niste 
mogli predstavljati.  
(Vir: internet)

Pripravili Ana Mavrič in Mateja Zadnik.

IME IN PRIIMEK: AJDA FISTE
ROJENA: 6. 8. 2016
DOLŽINA in TEŽA: 52 cm in 3060 g
STARŠA: JERICA in ANDREJ

Moja prva osebna izkaznica

Ajda je zvedava in bistra deklica, ki z 
nasmeškom na obrazu pogosto razveseli svoje 
domače. Spol prvorojenke je ostal skrivnost do 
dneva, ko je prijokala na svet. Ob porodu je bil 
prisoten tudi očka, ki je najlepše darilo prejel 
tik pred svojim rojstnim dnevom. Ajdi v otroštvu prav gotovo ne bo dolgčas, 
saj ima slabe tri mesece starejšega bratranca Bineta, s katerim se že radovedno 
opazujeta in spoznavata, ter nekoliko starejšo sestrično in bratranca v Kopru. 
Mala gospodična najbolj uživa, ko se s staršema odpravi na potep.

IME IN PRIIMEK: IZABELA KOLMANKO

ROJENA: 2. 10. 2016 v POSTOJNI

DOLŽINA IN TEŽA: 51 cm in 3100 g

STARŠA: TJAŠA in IGOR

Moja prva 
osebna izkaznica

Izabela Kolmanko je pol Prekmurka in pol 
Brkinka, saj tata Igor prihaja iz Prekmurja, 
mamica Tjaša pa je prava Brkinka, doma z 
Artviž, kjer bo čim več dni skušala preživeti 
tudi mala Izabela. Rodila se je v začetku oktobra in vse babice so bile navdušene 

nad njeno frizuro! Nad njo sta navdušena tudi kužka Sonny in Aska, ki sta jo v 

družino odlično sprejela in uživata, ko se vsi skupaj odpravijo na sprehod. Do 

šestega meseca sta starša mislila, da bosta dobila fantka, zato sta že izbrala 

ime in začela pripravljati prva oblačilca, potem pa… punca! Pri porodu, ki 

je potekal v vodi in je bil zelo prijetna izkušnja (intimno vzdušje, s svečkami, 

meditacijsko glasbo ...), je bil prisoten tudi tata. Ime sta starša izbrala skupaj in 

pravita, da pravzaprav ne bi moglo biti drugače, saj sta na dan poroda nabirala 

grozdje sorte izabela, mamica je potem cel popoldan iz njega pripravljala sok 

in torto, ob enih zjutraj pa je svoj prihod napovedala Izabela. Izabela bližnjim 

že namenja prve nasmehe, najraje pa opazuje mamin obraz. Zelo rada tudi 

čofota v vodi. Nona Darinka in nono Branko že delata načrte, kaj vse bodo skupaj 

počeli, Izabela pa še posebej rada spi v naročju none Darinke. Prepotovala je že 

skoraj celo Slovenijo, saj je bila že na praznovanju rojstnega dne babice Anke v 

Prekmurju. Vsi so navdušeni nad frizuro male Izabele in vse kaže, da bo kmalu 

treba k frizerju!

IME IN PRIIMEK: HANNA NADAREVIĆ
ROJENA: 21. 7. 2016 v IZOLI
DOLŽINA in TEŽA: 49 cm in 2785 g
STARŠA: MATEJA in NERMIN
DRUŽINA STANUJE V: HRPELJAH 

Moja prva osebna 
izkaznica

Starša Hanne sta se odločila, da bo spol 
ostal presenečenje vse do rojstva. Ime sta že 
pred tem izbrala skupaj. Dan se za Hanno vedno začne s širokim nasmehom 

in 'prepevanjem'. Zelo rada se igra z ropotuljicami in igračkami, posebej pa s 

tistimi, ki oddajajo prijeten zvok. V zadnjem času jih rada tudi malo okusi. Zelo 

pozorno posluša pravljice in zgodbe, ki jih pripoveduje mamica, tata pa jo zelo 

rad razvaja. Rada 'papca' , kot pripovedujeta starša, ter se veliko presmeje in 

čeblja, zelo redko pa potoči tudi kako solzico. Uživa v dolgih sprehodih. Zvečer, 

ko odbije ura sedem, mala Hanna ne more dočakati kopanja in čofotanja po 

vodi ter mazanja s kremico. Prespi skoraj vso noč. Hanna je v veliko veselje tudi 

obema babicama in dedkoma, ki jo z veseljem popestujejo in razvajajo, pa tudi 

teti, dvema stricema, sestrični ter malemu bratrancu. Ker je najmlajša v družini 

in velika dobrovoljčica, pri hiši vsi komaj čakajo, da jo lahko pestujejo.

IME IN PRIIMEK: KAJA VIŠNJEVEC
ROJENA: 30. 10. 2016 v POSTOJNI
DOLŽINA in TEŽA: 49 cm in 2660 g
STARŠA: ANA in JERNEJ
DRUŽINA STANUJE V: HRPELJAH

Moja prva osebna izkaznica

Če drži, da se po jutru dan pozna, bo Kaja 
vedno prva prišla na zmenek. Mamico in 
tatota je namreč razveselila točno mesec 
dni prej, kot so bili »dogovorjeni«.  Ampak 
nič ne de, takoj je začela pridno papati in veliko spati, tako da bo vse lepo 
nadoknadila. Podnevi pridno spi, ponoči pa da rada vedeti, da je tudi ona 
pri hiši! Pri porodu je bil seveda tudi tata, ki je prvi preveril, če vse 'štima' 
in če se že dolgo časa nazaj skupaj izbrano ime poda novemu članu 
družine. Kot večina njenih vrstnikov čez dan najraje spi in jé. Zaenkrat 
še doma pridno nabira moči, da bo lahko ob naslednjem sončku peljala 
mamico na sprehod.

IME IN PRIIMEK: MATIC BENČIČ
ROJEN: 12. 11. 2016 v POSTOJNI
DOLŽINA IN TEŽA: 50 cm in 3110 g
STARŠA: PETRA in BOJAN

Moja prva osebna izkaznica

Na sončno in mrzlo novembrsko soboto 
sva spoznala najinega Matica. Že od 
prvega dne je Matic zelo priden fantek, ki 
trdno spi ponoči pa tudi sonček čez dan 
ga pri spancu ne moti. V toplih dneh se Matic rad z vozičkom po Hujah 
sprehaja, ko pa nam vreme nagaja, se skupaj z nonami in nonoti rad 
crklja in razvaja.
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S starši smo se dogovorili, da bomo letos na 
igralnem popoldnevu izrezovali buče. Običaj 
pri nas ni tradicionalen, vendar se je že zelo 
uveljavil in otroci se ob izrezovanju zelo zaba-
vajo. Pred krompirjevimi počitnicami smo se 
zbrali v naši igralnici, »oboroženi« z bučami 
in noži. Starši so buče zelo domiselno izrezo-
vali, otroci pa so čistili semena. Počakali smo, 
da se je stemnilo, prižgali svečke in igrišče je 
zažarelo od čudovitih buč!
Hvala vsem za prijetno doživeto popoldne!
Otroci iz skupine »metuljčki« z Zorico in Matejo

KULTURNI DAN
V torek, 25. oktobra, smo imeli učenci od 1. 
do 5. razreda kulturni dan. Najprej smo se od-
pravili v Kosovelov dom, kjer nam je skupina 
za izrazni ples Mehki čevlji predstavila plesno 
predstavo. S plesom in glasbo nas je popeljala 
skozi letne čase. Najprej se je predstavila jesen, 
nato pa še zima, pomlad in poletje. Najbolj mi 
je bila všeč zima, saj so bile baletke oblečene 
v bela krila. Pomlad je predstavila nevihto in 
cvetoče rožice. Poletje je bilo čas vožnje s čol-
nički in pikniki na travi, poleti pa so nas prese-
netile kresničke, ki so v temi poplesavale z luč-
kami. Meglo v  jesenskem času so prikazale z 
večjimi rutami. Odlomki Vivaldijevih koncer-
tov in mešanica sodobne glasbe so pospremili 
koledarsko leto. Zanimivo je bilo tudi drevo, ki 
se je s pomočjo projekcije in luči spreminjalo.
Drugi del dneva smo se sprehodili po Bota-
ničnem vrtu. Ogledali smo si različne rastline, 
predvsem tropske: palme, bananovec, pistaci-
jo, kakavovec in kokosovo palmo. V rastlinja-
ku so bili razstavljeni kaktusi. Eden je bil prav 
poseben, saj smo ga lahko pogladili in nas ni 
nič popikal. V Naravoslovnem muzeju smo si 
na fotografijah ogledali še nekatere kraške ra-
stline: lipo, črni trn, mokovec, hrast …
Zaključili smo z reševanjem delovnih listov. 
Vodička nam jih je pomagala reševati.
Tjaša Šapla, 5. r.

Z majhnim avtomobil-
čkom po veliko znanja

5. razred OŠ DBB Hrpelje je imel 22. novembra teh-
niški dan, kjer so učenci spoznali osnove varnosti 
v prometu. Najprej je bil teoretični del v učilnici, 
nato je sledila praktična vožnja na poligonu, ki je 
bil postavljen na šolskem igrišču. Učenci so se pre-
izkušali v vožnji s posebej prilagojenimi vozili. Dan 
smo izkoristili tudi za začetek projekta Policist Leon 
svetuje, ki ga je predstavil policist Zoran Andjelič. 
Zahvaljujemo se Občini Hrpelje - Kozina, ki nam je 
omogočila izvedbo tega dne.
Učenci 5. razreda z učiteljico

ZADIŠALO JE PO 
KOSTANJU
To se je zgodilo  v skupini »medvedki«, in sicer v popol-
danskih urah na skupnem srečanju s starši. Naše srečanje 
je bilo namenjeno druženju, medsebojnemu spoznavanju, 
klepetu, ustvarjanju in seveda pečenemu kostanju.
Bilo nam je lepo, le čas za spanje je prišel prehitro. Ponovno 
se dobimo v pomladnih mesecih.
Romana in Tamara

VSE ZA 
LJUBEZEN
Res je lepo, ko objameš me,
a žal skupaj ne smeva biti,
zaradi prekletstva družinskega,
rečem le lahko adijo.
V srcu mojem večno skupaj bova,
zato res rada te imam.
Želim, da prekletstvo zrušilo bi se,
ker res ljubim te, ljubim te.
Poslušajte me, 
nekega dne našla sem čarobno knjigo,
v njej pisalo je, kako prekletstvo izničiti.
Nato izničila sem ga in vse lepše postalo je. 
Veronika Cetin, 3. b

MLEKARNA  
PRI SOVICAH
Po tradicionalnem slovenskem zajtrku smo se pri »so-
vicah« odločili, da raziščemo pot od mleka do mlečnih 
izdelkov. Izdelali smo različne plakate in se pogovarjali 
o tem, kako je bilo nekoč, ter ugotavljali, kako je danes. 
Vsi pa vemo, da je izkustveno učenje najboljša metoda 
učenja v vrtcu, zato smo sir, jogurt in skuto izdelali tudi 
sami. Naše raziskovanje je bilo zelo zanimivo in poučno. 
Lidija in Veronika 

IZREZOVANJE BUČ PRI »METULJČKIH«

Dežek pada cele dni, še 
ponoči nam rosi…
Mesec november je mesec obdan z veliko dežja. Z otroki smo 
se veliko pogovarjali o dežju, se naučili pesmice, bibarije, dež 
začarali in za konec tudi starše povabili na igralni popoldan. 
Otroci so s pomočjo staršev na tulce zabili žeblje, tulce oble-
pili, napolnili ter pobarvali in tako so nastale dežne palice. Za 
konec smo skupaj zarajali ter se naužili dobrot. Hvala vsem za 
sproščen in ustvarjalen popoldan!
Lea in Jasna
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 SKRBIMO ZA SVOJE 
ZDRAVJE
Z otroki smo se veliko pogovarjali o človeškem telesu, 
o tem, kako skrbimo za svoje zdravje, o zdravi pre-
hrani … Obiskali smo lekarno v Hrpeljah, kjer nas 
je prijazno sprejel lekarnar Andrej. Predstavil nam je 
svoje delo, otroci so si ogledali, kaj vse lahko v lekar-
ni kupimo.  Hvala lekarnarju Andreju, da si je za nas 
vzel čas in nam povedal koristne informacije!

V vrtcu nas je obiskala mama Ketrin in nam pred-
stavila delo medicinske sestre. S seboj je prinesla 
medicinske pripomočke in otrokom nazorno poka-
zala, kako se uporabljajo. Igralnico smo spremenili 
v bolnišnico, otroci so bili pacienti in zdravniki oz. 
medicinske sestre. Igra je za predšolske otroke odlič-
no sredstvo za odpravo različnih strahov – v tem pri-
meru strahu pred bolnišnico in zdravstvenim osebju. 
Hvala mami Ketrin, da smo z njo preživeli prijetno 
dopoldne in se veliko novega naučili.

Otroci iz skupine »metuljčki« z Zorico in Matejo

TRADICIONALNI  
SLOVENSKI ZAJTRK
Tudi letos je po vrtcih in šolah potekal vseslovenski projekt 
tradicionalnega slovenskega zajtrka. Tako je bilo tudi pri nas 
v Hrpeljah. Jedli smo kruh, namazan z maslom in medom, 
jabolka in pili mleko. Namen tega projekta je izboljšanje zave-
danja, da je lokalno pridelana hrana boljša od tuje. 
Obiskali sta nas županja Saša Likavec Svetelšek in Ester Ren-
ko, ki sta skupaj z nami zajtrkovali. Po zajtrku pa je čebelar 
Boštjan Bernetič otrokom predstavil veliko zanimivosti iz če-
belarstva. 
Strokovne delavke 

JESEN V VRTCU  
MATERIJA
Jesen nas vsako leto razveseli z razkošjem barv, odpadlim li-
stjem in plodovi. V svoje dejavnosti vključujemo vse to boga-
stvo, ki nam ga ponuja narava.
Konec oktobra smo v vrtec povabili stare starše otrok iz obeh 
skupin, da bi skupaj izrezovali buče in se družili. Oblačno in 
deževno vreme nam ni pokvarilo razpoloženja, še več, zdelo 
se je, da ob srečanju vnučkov in starih staršev v igralnicah sije 
sonce – veselje, navdušenje in iskrice v očeh so bili nepozabni. 
Stari starši so skupaj z vnučki izrezovali iz buč vesele obraze. 
Tako smo skupaj pregnali kakšen strahec pred izrezano bučo. 
Z bučami smo okrasili naše igrišče in veselo zapeli ob spre-
mljavi kitare. Takih srečanj si zagotovo še želimo.
Odpadlo listje na našem igrišču nam je tudi letos prineslo ve-
liko veselja. Ko smo ga dovolj nagrabili in s samokolnicami 
napeljali na velik kup, je bilo skakanje po njem čisti užitek.
Deževni dnevi niso ovira za gibanje na prostem. Obuti v gu-
mijaste škornje in z dežniki neskončno radi čofotamo po lužah 
ali pa se sprehajamo po bližnji okolici. Prihaja čas prehladov, 
zato je uživanje zdrave hrane zelo pomembno. Včasih se nam 
kakšna zelenjava malce zatika, zato smo se z otroki iz skupine 
žabic odločili, da si sami skuhamo zelenjavno enolončnico. 
Otroci so v vrtec prinesli različne vrste zelenjave, ki smo jo 
sami oprali, narezali in skuhali zelenjavno juho. Bila je tako 
dobra, da smo jo postregli dvakrat, nekaterim pa celo trikrat.
Naslednji dan je po vrtcih in šolah po Sloveniji potekal tradi-
cionalni slovenski zajtrk. Tudi mi smo si postregli z medom, 
maslom, mlekom in jabolkom. Ob tem dogodku nas je obi-
skala tudi naša županja Saša Likavec Svetelšek.
Jesen se počasi poslavlja, prihaja december in vse lepo, kar 
nam prinaša. Le s čim nas bo letos presenetil?
Ob koncu vam vsi iz Vrtca Materija podarjamo naslednjo misel:
Tako se zmeraj na novo rojeva novo.
Nov up, nova misel, nov dan …
Vesele praznike in srečno v letu 2017!
Strokovne delavke Vrtca Materija

V prejšnji številki glasila smo že predstavili  psihomotorično vadbo za 
dojenčke in za 2–3-letne malčke, ki se bo odvijala v osnovni šoli v Hrpe-
ljah. Nadvse privlačna, spontana, zabavna in koristna vadba za otrokov 
vsestranski razvoj bo potekala v spremstvu mamic, očkov ali obeh. Psi-
homotorične urice bo vodila Loredana Kralj, na novo priseljena v Občini 
Kozina - Hrpelje z večdesetletnimi izkušnjami z najmlajšimi otroki. Po 
poklicu je športna pedagoginja, ki se je s časom usposobila tudi na po-
dročju psihomotorične vadbe, in sicer v Italiji, Franciji in Sloveniji. Infor-
macije: loredanakralj7@gmail.com

NOVO V NAŠI OBČINI! TOPLO  
VABLJENI NA PREDSTAVITEV 
VADBE ZA DOJENČKE IN 
MALČKE  SKUPAJ S STARŠI, KI  
BO V VAŠKEM DOMU (NA GORICI 2a)  
V HRPELJAH 20. 1. 2017 OB 17. URI! 

Otroci, vabljeni na drugo sezonsko predstavo 
v Kulturnem domu Hrpelje:
ZIMA JE PRIMA!
V sredo, 18. januarja, ob 17h bosta z nami  
Mojca in Kaličopko!
Delali bomo snežaka … ptičjo hišico … čarali … 
peli in se igrali! 
Pridi tudi ti! Izvaja: KUD Kaličopkovo gledališče
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 SREČA SE SKRIVA V DROBNIH STVAREH …
Kako je lahko čisto navaden jesenski, meglen in turoben 
dan v trenutku tako prijazen, topel, sončen in svetal? Či-
sto enostavno … Če doživiš to, kar smo doživeli mi, none 
in nonoti v Vrtcu Materija, s svojimi vnučki. Ko opazuješ 
te male, drobne ročice, kako »mrcvarijo« velike in še večje 
buče skupaj s tabo – neprecenljivo. Ko iz teh toplih in zve-
davih učk švigajo iskrice sreče in ponosa: to je moja nona, to 
je moj nono – neprecenljivo. Pa saj ti nonoti še vedno nekaj 
znajo!!! Celo nonota, ki tako lepo poje in igra na kitaro, smo 
imeli v svoji družbi. Skupaj z njim smo na igrišču, nato pa še 
v igralnici imeli pravi koncert. Seveda brez malega kitarista 
Mihe ne bi šlo tako gladko. Bravo, Miha! Tudi čaj ali sok, ki 
so ga otroci ta dan pili v vrtcu, je bil zagotovo najslajši do 
sedaj. Kavica za nas pa je imela prav poseben okus. Res je, 
največja sreča, ki jo lahko doživiš, so taki drobni, enkratni 

dogodki, ki te nič ne stanejo, so pa tako veeeeliki, nepozabni 
in neprecenljivi za vse življenje. Za nas in za naše sončke.
Topla zahvala in pohvala velja tudi vam, spoštovane gospe 
vzgojiteljice, in nenazadnje tudi vam, dragi starši, ker ste 
nam dovolili, da smo bogatejši za še eno nepozabno dožive-
tje z našimi škratki. 

Vsem nam pa poklanjamo tole misel našega pesnika T. Pavčka: 
Na svetu si, da gledaš sonce,
na svetu si, da greš za soncem,
na svetu si, da sam si sonce
in da s sveta odganjaš sence.
V svojem imenu in prepričani smo, da tudi v imenu vseh 
prisotnih non in nonotov, Špelini noni Marica in Branka ter 
nono Jadran

»OVO SE METNE OVDE!« 
(2. anonimna zgodba iz cikla »Tržaške zgod-
be: kurbe, pridne delavke ali sćave?, 1. del)

Bilo je v letu 1979, mesec ali dva pred mojo 
poroko. Teta je bila zelo dobra šivilja in mi je
obljubila, da mi bo sešila poročno obleko. Tako 
smo se odpeljali v Trst: moj fant, teta in jaz,
da bi midve kupili blago za obleko, mojega 
fanta pa sva uporabili samo za šoferja, saj po 
tradiciji
bodoči ženin pred poroko ni smel videti ne 
blaga ne poročne obleke. Takrat se pri nas ni
dalo uradno zamenjati dinarjev v lire, menjavi 
v Trstu pa smo se zaradi nizkega menjalnega
tečaja izogibali, zato smo se posluževali različ-
nih načinov, kako priti do lir. Če se je le dalo,
smo se dogovorili s kakšnim trgovcem, gostil-
ničarjem ali bencinajotom, kot smo rekli za-
poslenim na bencinskih črpalkah, da so nam 
menjali dinarje za lire, ki so jih takrat bogato 
trošili Tržačani na naši strani meje. To so bili 
časi, ko so se nekatere stroge zahteve pri pre-
hodih že rahljale, vendar se lir ni smelo prosto 
nositi v denarnici, pač pa smo jih skrili nekam 
k telesu
in v denarnici pustili le nekaj denarja. Tistega 
dne pa sem na to pozabila in sem lire pustila v
denarnici. Tako smo prispeli na mejni prehod, 
kjer je bil dežurni carinik Đuro, Srb, ki je živel
na slovenski strani. Teto je na videz poznal, 
vseeno pa nas je povprašal, če imamo kaj za 
prijaviti
in zakaj gremo v Trst. V en glas smo odgovori-
li, da ne nosimo ničesar, kar bi morali prijaviti, 
teta pa je še dodala, da se mlada dva poročiva 
in gremo pogledat kakšno reč za poroko. Nato 
nas je pozval, da mu pokažemo denarnice. V 
tistem trenutku sem se spomnila na lire, ki 
sem jih pozabila skriti, vendar nisem mogla 
ničesar več storiti. Odprla sem denarnico in 
upala, da mi lir ne bo vzel. V hipu je prijel lire 
iz moje denarnice, se na široko zasmejal ter 
mi jih s svojo debelo roko zatlačil med dojke 
rekoč: »Ovo se metne ovde,« ter nas poslal v 
Trst.
Še danes se živo spominjam tega pripetljaja, 
svojega sramu ob carinikovem dejanju ter is-
točasno
veselja, ker mi lir ni vzel in sem si lahko kupila 
blago za poročno obleko. 

Kaku smo se imele rade

Pasalo pouno cajta je ud tabot, ku smo ble še mlade,
ku več al mnj še nanka nesmo znali, kaj be rade.
Računalnekou in telefonou u tisteh cajteh nesmo še poznali,
smo se z grablami, motiko in s kamnčki igrali,
pero smo vsi se imeli radi.

Ku smo utroci po vase se lovili,
smo se skrivali in štet učili,
kašen buot smo se tudi kej ščefali,
kašno lunco raskapali, ma  smo se smejali!
Oh kako smo se imeli radi!

Nekej jih resda je šlo študirat u veliće šule,
drugi nesmo imele ne veselja in ne nuje,
ane čjuharje, kelnarje in trgovce be ble rade,
in če ne se delo najdlo, je u Tosi, Kovinarje al na Lesograde,
sez vsen smo ble kontente, zatu, ki smo se imeli radi!

Vsak po suoje se je znajdo, kuker mogu je in znou,
mladi smo se poročili, vsak je dinar pršo prou,
smo zidale, garali in šparali vsa svojo imovino,
če nej zadoste blo, smo šli tan čes, u tujino,
še zmerej smo se več al manj imeli radi.

Vsak smo dinar  zbumbali v te naše bajte,
šparat nej blo kej za hude cajte,
dali smo otrokom možnost, da be kej postali,
da bi jeli bulši kruh, ku smo ga imeli sami,
nej blo cajta več, da be se imeli radi.

Štedirani so šli po šlužbe u velika mesta,
domov še pridejo edino, če je res velika fešta,
zdej uane tečejo še bolj, ku tekli smo mi ambot,
se je, in tude neč, spremeno svet ud tabot,
ne znan, če se tudi uane jemajo kej radi?

Zdej ustali sami smo, stari in balani,
tan pej ten kšnega nej nanka več med nami,
vsak po suoje jamra in čaka na ta božji pelezjun
koune in računa, kaku be pršo sez teh pufo un.
MA ČI SO TISTI CAJTE, KU SMO SE TAKU IMELI RADI?

Zlata Cergol

Moški se je usedel na postaji podzemne železnice in začel 
igrati violino. Bilo je mrzlo januarsko jutro v Washingtonu. 
Skoraj celo uro je igral 6. Bachovo simfonijo. Bil je čas gneče, 
zato je šlo mimo okrog tisoč ljudi, večina od njih na poti v 
službo. Po treh minutah je šel mimo moški srednjih let in ga 
opazil. Upočasnil je svoj korak, se ustavil za nekaj sekund, 
nato pa nadaljeval svojo pot. Čez minuto je glasbenik v klo-
buk prejel dolar – vrgla mu ga je ženska in brez ustavljanja 
odšla naprej. Nekaj minut kasneje se je nekdo naslonil na zid 
in ga poslušal, toda kmalu pogledal na uro in odšel. Očitno je 
zamujal v službo. Še najbolj se je zanj zanimal triletni otrok. 
Mama ga je sicer vlekla za roko, vendar se je uspel ustaviti in 
si ogledati violinista. Potem ga je mami uspelo odvleči, otrok 
pa se je še ves čas oziral k violinistu. Podobno se je zgodilo 
kasneje še pri nekaj otrocih, toda vsi starši brez izjeme so jih 
odvlekli naprej.
V slabi uri se je samo šest ljudi ustavilo in ga nekaj časa po-
slušalo. Približno 20 ljudi mu je dalo nekaj denarja in potem 
nadaljevalo svojo pot. Nabral je 32 dolarjev. Ko je končal in je 
glasba utihnila, tega nihče ni opazil in nihče ni ploskal.
Nihče pa ni vedel, da je bil ta violinist Joshua Bell – eden naj-
boljših glasbenikov na svetu. Igral je eno od najlepših skladb, 
kdajkoli napisanih, na violini, vredni 3,5 milijona dolarjev. 
Dva dni pred tem je igral v razprodani dvorani v Bostonu – 
povprečna cena sedeža je bila 100 dolarjev.
Zgodba se je res zgodila. Joshua Bell je igral anonimno na 
postaji metroja, dogodek pa je organiziral Washington Post 

kot del eksperimenta o zaznavah, okusu in prioritetah obi-
čajnih ljudi.

K tej zgodbi je Milan Kranjc v svojem članku na LinkedInu, 
ki sem ga prebrala ravno v času, ko sem razmišljala o tem, da 
je december že tu in je leto spet naokrog, dopisal še to:
»Ali sprejemamo lepoto? Ali se ustavimo, da bi jo občudo-
vali? Ali prepoznamo talent v neobičajnih okoliščinah? Eden 
od možnih zaključkov bi bil: če nimamo časa, da bi se usta-
vili in poslušali enega najboljših glasbenikov na svetu, ki igra 
eno najlepših kdajkoli napisanih melodij, pomislimo, koliko 
drugih lepih stvari v življenju smo in bomo še zamudili! Če 
ne bomo spremenili načina življenja. Ni lepo samo tisto, kar 
je lepo tudi zavito!«

Ni kaj dodati … 
samo še to, naj 
bo leto 2017 pol-
no lepot in da bi 
jih čim večkrat 
videli in občutili!
Nives Mahne 
Čehovin

 

Minutka za misel RESNIČNA ZGODBA OB KONCU LETA. 

 »Oh, kako lepa je!« je dahnil Sneženi Mož, 
 ko je uzrl Vilo Smrekolasko.
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»Sova je letela – polžem se je zdelo, da 
zelo dolgo – spodaj pa so si tla, drev-
je, srebrne črte potokov in hiše ljudi 
sledili s hitrostjo, ki je bila za počasna 
travniška bitja nezaslišana. Potem se 
je sova začela spuščati in nazadnje od-
ložila tovor zelo blizu velikih dreves.«

Polži se intelektualno imenujejo Ga-
stropoda. Delijo se na predškrgarje, 
pljučarje in zaškrgarje, kar najbrž že 
veste. So največja in najbolj raznolika 
skupina  mehkužcev, ki se med seboj 
močno razlikujejo tako po velikosti in 
telesnih značilnostih kot po življenjskih 
prostorih in ekoloških nišah, ki jih za-
vzemajo. Tako vsaj pravijo. Polži, pred-
vsem morski polži, so že več tisoč let vir 
hrane za človeka. Hišice nekaterih pol-
žev so cenjene pri zbirateljih in pri ne-
katerih kulturah kot okrasni predmeti, 
ponekod pa so bile hišice plačilno sred-
stvo. Čeprav sta spola pri večini vrst 
ločena, je nekaj skupin  dvospolnih, 
pri nekaterih pa se spol med življenjem 
izmenjuje. In tako bi lahko opisovali 
te slinaste mehkužce, ki so nenazadnje 
zelo zanimiva bitjeca, v nedogled. 
Počasnost se pripisuje njim, Črno-
gorcem, želvam, menda Lani, menda 
meni, drevesom in še komu. Umska 
počasnost dandanes sicer ni najbolj 
sprejemljiva, želena in dobro sprejeta 
lastnost, fizična počasnost prav tako ne, 
sploh če si počasen ljubimec, tekač, vo-
znik, govornik in še kaj. Če si počasen 
pri razmišljanju, te prehitijo ambicio-
zneži, pohlepneži in še kdo. Če si poča-
sen govornik, zaspijo, še preden prideš 
do konca pete povedi. Če si počasen 
voznik, nemalokdaj naletiš na dvignjen 
sredinec, trobentljanje, nasršene pogle-
de in še kaj. Če si počasen samo mal-
ce dlje od ustaljene norosti današnjega 
sveta, te pomečkajo. Kakor žabe od Zal-
čev proti Ilirski Bistrici. Kot polža. Ali 
pa te vsaj pustijo zadaj, tako kot sama 
zaostajam s tehniko, telefonijo in po-
dobnim. In potem se počutiš debilno 

invalidnega, ker ne veš, kaj so snepčeti, 
instagrami, uiharti, tumblrji in podobni 
sedanji čudeži (da najbrž še o čem niti 
ne pišem). Če si nasploh počasen polž, 
te »potamanijo« za golaž, če je tvoja 
ujeda človek. Če je ujeda ptičjega pore-
kla, vemo, kje polžki večinoma končajo. 
Vendar polži v pričujoči povedki niso 
kaj preveč drugačni od tistih polžev, ki 
jih poznamo. So predvsem počasni. In 
stari polži so predvsem nergavi. In spet 
počasni. Glavni junak se zato, ker je 
poseben in radoveden in hoče izvedeti, 
zakaj so polži tako počasni, odpravi v 
svet. V velikem svetu, ki ga imenujejo 
tudi Regratov raj, naleti na še počasnej-
šo želvo, ki mu pove, da zeleni travnik 
zasedajo buldožerji, tovornjaki in dru-
ge velikanske zveri in da bo zelena po-
stala asfaltno siva. Na poti tja in tja se 
polž odloči novico povedati ostalim ži-
valim, ki se odločijo, da bodo svoj novi 
domek poiskale drugje in s tem rešile 
imovino, družino, pokrajino in še kaj 
na -ino. Skratka, polž, kljub počasnosti, 
postane znani opomnik, opozorilnik, 
osveščevalec, nekakšen »pi-ar« junak, 
ki ga spet starejši ne upoštevajo, češ, kaj 
si ta domišlja, mlajši pa kakor kdo, eni 
so za, drugi spet ne, kakor nenazadnje 
tudi v življenju pride tako. Iz domačih 
krajev navadno bežimo, ker tam nismo 
sprejeti, upoštevani ali ker nas eno-
stavno nekaj žene v svet – služba, nove 
izkušnje, novi doživljaji, nove prigode, 
nove zgodbe. Razlike v generacijah in v 
tem, kako do- in prehiteti samega sebe 
so pač takšne, kot so bile pred sto in več 
leti, kakršne so bile pred desetletjem in 
kakršne bodo tudi za nami. Eni bodo 
počasnejši, drugi hitrejši, eni molče-
či, drugi nergavi … in svet se bo vrtel 
dalje, z nami ali brez nas. Če pa lahko 
le malčice tudi sama pojamram, kot se 
za prave Slovenke spodobi: izredno me 
moti (tudi zaradi omejenosti giba de-
sne roke), ultra hitro delo prodajalk v 
nam znani nemški mega trgovini, kjer 
z brzino vseh strel na hitro odpikajo 

kup l j e n e izdelke, povedo 
znesek računa ne da bi te sploh pogle-
dali v oči, že pikajo dalje izdelke nasle-
dnjega kupca, izdelkov tako nimaš kam 
pospraviti v vrečo, pospraviti denar je 
bolje prej kot potem, če sploh utegneš 
slediti vsemu, o kakem preverjanju ra-
čuna 'tukaj in zdaj' ni govora itd. 
Zato: hitenje je stres za vsakogar. Men-
da koleriki vse delajo bolj hitro in ne 
prenesejo počasnosti, melanholiki ali 
flegmatiki pa se gibajo počasneje. Pri-
znam, nisem melanholik in tudi fle-
gmatik ravno ne, čeprav postajam to 
vse bolj, pa vendarle vse bolj ljubim 
počasnost. Morda se na tak način spet 
potihoma upiram novodobnosti na 
svoj način, ne vem. Tako pač je. Vse-
kakor pa: če se v hitenju/počasnosti 
želite prilagajati drugim, boste težko 
zadovoljili pričakovanja in težko boste 
namreč postali nekaj, kar niste. Bodi-
te torej vi in če potrebujete več časa, si 
ga pač več vzemite. Bodo že počakali, 
ali pa se bodo navadili na vašo poča-
snost. Seveda, opredeljeni boste za 
počasneža, upokojenca, starčka ali za 
karkoli, pa kaj. Počasnost postaja vrli-
na. Vsaj zame. Časa imamo vsi 24 ur 
na razpolago, kot rečeno že mnogo-
krat. Nekateri ga pač zabašejo v nekaj 
pičlih ur, ampak, hvala, to ni zame. Če 
ste se  rodili z nekim prevladujočim na-
činom reagiranja, ki pa ni nujno enak 
reagiranju in naglici drugih, nič zato: 
zavedajte se, da ste edinstveni in da je 
dobro najprej sprejeti sebe in potem iti 
naprej, morda tudi hitreje, pa spet, če se 
to vam in samo vam zazdi potrebno. Če 
vas kdo k naglici naganja pa ... saj ve-
ste, da bi vam lahko naštevala, kaj vse, 
ampak ne. Če vam v naslednjem letu 
uspe upočasniti čas in v njem uživati, 
mi pridite pošepetati recept, do takrat 
pa skrajno počasen užitek voščim vsem 
v vsem skozi celo leto, še kar je tega in 
naslednje. Naj bo srečno, polžje poča-
sno in NAJ BO NAJ! 
Objem do prihodnjič, Patricija Dodič 

ZGODBA O POLŽU, KI JE  
ODKRIL POMEN POČASNOSTI 
Louis Sepulveda, Mladinska knjiga, 2016, Ljubljana

Za ljube knjigoljube  SKRBNO Z GOZDOM
Pomembnost gozdov v Sloveniji v največji meri udejanjajo 
prav lastniki gozdov. Da bi lastnik strokovno pravilno in 
ekonomsko učinkovito gospodaril s svojim gozdom, mora 
biti seznanjen s pravnimi predpisi s področja gozdarstva. 
Zato v tokratnem prispevku povzemamo določila Pravil-
nika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spra-
vilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list 
RS, št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13).
Izbiro drevja za možni posek lahko v sodelovanju z lastniki 
gozdov opravljajo le pooblaščeni delavci Zavoda za gozdove 
Slovenije. Čas sečnje in spravila je treba prilagoditi biološke-
mu utripu gozda. Če je le mogoče, se sečnja opravi zunaj ve-
getacijske dobe oziroma v času, ko se najmanj vznemirjajo 
prosto živeče živali.
Za posek izbrano drevo se poseka tako, da višina panja, mer-
jena na zgornji strani pobočja, ni večja od 15 cm oziroma od 
tretjine njegovega premera. Na večjih strminah, na skalovi-
tem terenu, ob vlakah, v primerih varstva zemljišča in sestoja 
pred plazovi, v primerih podrtih ali zlomljenih dreves ter pri 
panjevski sečnji je lahko višina panja tudi večja, uravnava pa 
se v odvisnosti od ekoloških razmer in funkcije panjev po 
poseku oziroma od lastnosti drevesne vrste.
Drevesa je treba podirati in iz njih izdelovati gozdne lesne 
sortimente tako, da se ne poškodujejo sosednja drevesa in 
pomladek v večji meri, kot je to neizogibno, da se ne poško-
dujejo gozdne prometnice, obrežja vodotokov in režim od-
vodnjavanja ter da posekana drevesa ali sortimenti ne ovira-
jo ali ogrožajo hoje po gozdnih poteh ter prometa na cestah 
in železnicah oziroma delovanja drugih infrastrukturnih 
objektov. V gozdu ni dovoljeno puščati obviselih ali na pol 
podrtih dreves.
Glede spravila gozdnih lesnih sortimentov pravilnik določa, 
da je treba uporabljati spravilna sredstva in tehnologijo, pri-
lagojene naravnim razmeram oziroma občutljivosti gozdnih 
sestojev in tal.
Gozdni lesni sortimenti se morajo spravljati tako, da se ne 
poškodujejo pomladek, drevje, gozdna tla, gozdne vlake, 
poti in ceste ter da se ne poslabša režim odtoka voda v večji 
meri, kot je to neizogibno. Takoj po končanem spravilu je 
treba sanirati poškodbe na pomladku in drevju ter odpraviti 
poškodbe na gozdnih tleh, gozdnih vlakah, poteh, stezah in 
cestah. Hkrati je nujno vzpostaviti čim ugodnejši režim od-
toka vode.
Zato pravilnik določa, da je pri spravilu s traktorji in drugi-
mi samohodnimi stroji dovoljeno vlačiti ali prevažati gozdne 

lesne sortimente le po gozdnih vlakah oziroma poteh. Po 
gozdnih cestah je dovoljeno vlačiti gozdne lesne sortimente 
samo zaradi njihovega sortiranja in zlaganja. Poškodbe na 
cestišču mora povzročitelj odpraviti takoj po končanem delu.
Prav tako gozdnih lesnih sortimentov tudi ni dovoljeno spra-
vljati po tleh v hudourniških jarkih in po njihovih pobočjih, 
po plazovitih tleh in po strmih, erodibilnih pobočjih.
Gozdnih lesnih sortimentov in sečnih ostankov ni dovolje-
no zlagati in puščati v strugah potokov in hudournikov, v 
jarkih, na pasiščih prosto živečih živali, v kalih ali kalužah, 
ob vodnih izvirih in na gozdnih prometnicah. Gozdne lesne 
sortimente lahko zlagamo pod in nad cesto le tako, da ne 
ogrožajo prometa in da je zagotovljena varnost pred njiho-
vim proženjem na cesto ali po pobočju ter da je drevje zava-
rovano pred poškodbami.
Pravilnik tudi določa, da v gozdu ni dovoljeno izkopavati pa-
njev posekanih ali kako drugače podrtih dreves v strminah, 
v območju hudournikov in v gozdovih na sušnih oziroma 
drugih ranljivih rastiščih.
Sečišče se mora urediti takoj po poseku drevja in spravilu 
gozdnih lesnih sortimentov, najpozneje pa v dveh mesecih 
po začetku sečnje, razen če z drugimi predpisi ali odločbo 
Zavoda za gozdove Slovenije ni določen krajši rok.
Bogdan Magajna, ZGS OE Sežana
Foto: arhiv ZGS

Primer nepravilnega zlaganja gozdih lesnih sortimentov

Skriti predmet iz prejšnje številke je bil očitno pretežek, 
saj smo prejeli samo en pravilni odgovor. Na sliki je bila 
nadometna električna napeljava, narejena kot nekoč. 
Pravilni odgovor je poslala Milka Stranščak iz Kozine. 
Čestitke! Praktično nagrado bomo poslali po pošti. 
Pred vami je še zadnji izziv v tej rubriki. Ali kdo ve, kaj 
se skriva na sliki? 

Kdo prepozna predmet na sliki?
Odgovore sporočite v 
uredništvo na telefon:  
(05) 6800 150 oziroma 
po elektronski pošti:  
glasilo@hrpelje.si.
Uredništvo
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defibrilatorja. V zelo kratkem času so na 
kraj prispeli tudi reševalci NMP Sežana, 
vendar pa je oseba kljub trudu zdravstve-
nega osebja in gasilcev preminula. Na 
intervenciji je sodelovalo devet gasilcev 
PGD Materija z dvema voziloma, zdrav-
nica in medicinska sestra ZP Hrpelje, 
reševalci NMP ZD Sežana, policisti PP 
Kozina ter uslužbenci pogrebne službe.
Sreda, 21. 9. 2016, ob 17:19: 
NESREČA Z NEVARNO SNOVJO – 
KOZINA
Na avtocestnem bencinskem servisu na 
Kozini je tovorno vozilo poškodovalo 
cev točilne pipe goriva, zaradi česar je 
po tleh nenadzorovano izteklo približno 
900 l dizelskega goriva. Na intervencijo 
so izvozili gasilci PGD Materija in ZGRS 
Sežana, ki so protipožarno zavarovali kraj 
nesreče, z absorpcijskim sredstvom posu-
li izteklo gorivo in le-to odstranili. Na in-
tervenciji je sodelovalo šest gasilcev PGD 
Materija z enim vozilom in štiri ZGRS 
Sežana z dvema voziloma, policisti PP 
Kozina ter vzdrževalci avtocest.
Nedelja, 25. 9. 2016, ob 18.32: 
PROMETNA NESREČA – OBROV
Na glavni cesti med Gradiščem pri Ma-
teriji in Obrovom je voznik motornega 
kolesa, ki je vozil iz smeri Kozina proti 
Obrovu, v ovinku zapeljal z vozišča in 
trčil v obcestno brežino, od tam pa ga je 
odbilo v drevesa in grmičevje. V nesreči 
je bil voznik telesno poškodovan. Na in-
tervencijo so izvozili gasilci PGD Mate-
rija in ZGRS Sežana, ki so protipožarno 
zavarovali kraj nesreče, do prihoda zdra-
vstvenega osebja poškodovanemu nudili 
prvo pomoč ter pomagali pri zdravstveni 
oskrbi in prenosu v reševalno vozilo, na 
motornem kolesu izklopili vire energije, 
razsvetljevali kraj nesreče ter pomagali 
pri usmerjanju prometa in odstranitvi 
vozila. Poškodovanega voznika so reše-
valci NMP Sežana odpeljali na nadaljnje 
zdravljenje v izolsko bolnišnico. Zaradi 
nesreče je bili en vozni pas glavne ceste 
približno eno uro zaprt za ves promet. 
Na intervenciji je sodelovalo devet gasil-
cev PGD Materija z dvema voziloma, dva 
ZGRS Sežana z enim vozilom, zdravnica 
in medicinska sestra ZP Hrpelje, reševal-
ci NMP Sežana ter policisti PP Kozina.
Ponedeljek, 3. 10. 2016, ob 18.41: 
UHAJANJE PLINA – HRPELJE
Stanovalci Prečne ulice v Hrpeljah so 
zaznali močan vonj po plinu. Na inter-
vencijo so izvozili gasilci PGD Materija 
in ZGRS Sežana, ki so na kraju ugotovili, 
da plin pod močnim pritiskom uhaja iz 
poškodovane zunanje plinske cevi ob sta-
novanjski hiši, posledično pa se je že na-
sičil tudi v kletnih prostorih. Obstajala je 
nevarnost eksplozije. Zaradi opisanega so 
gasilci takoj zavarovali širše območje, iz 

hiše evakuirali stanovalce in zaprli glavni 
dovodni ventil centralnega plinohrama. 
V nadaljevanju so bili prostori stanovanj-
ske hiše prezračeni in objekt pregledan 
z detektorjem plina. Pri zavarovanju ob-
močja nesreče so sodelovali tudi policisti. 
Na intervenciji je sodelovalo devet gasil-
cev PGD Materija z dvema voziloma, pet 
ZGRS Sežana z enim vozilom in policisti 
PP Kozina, aktiviran pa je bil tudi in po-
veljnik občinske civilne zaščite.
Petek, 7. 10. 2016, ob 07.50: 
PROMETNA NESREČA – HRPELJE
Na glavni cesti v Hrpeljah sta trčila vo-
znik in voznica osebnih avtomobilov, ki 
sta vozila iz smeri Hrpelje proti Kozini. 
Voznica je bila telesno poškodovana. Na 
intervencijo so izvozili gasilci PGD Ma-
terija in ZGRS Sežana, ki so protipožar-
no zavarovali kraj nesreče in na osebnih 
avtomobilih izklopili vire energije. Po-
škodovano voznico so reševalci NMP 
Sežana odpeljali na nadaljnje zdravljenje 
v izolsko bolnišnico. Na intervenciji je 
sodelovalo osem gasilcev PGD Materija z 
dvema voziloma, tri ZGRS Sežana z enim 
vozilom, zdravnica in medicinska sestra 
ZP Hrpelje, reševalci NMP Sežana in po-
licisti PP Kozina.
Četrtek, 20. 10. 2016, ob 19.44:  
PROMETNA NESREČA – SLOPE
Na lokalni cesti v Slopah je voznik oseb-
nega avtomobila, ki je vozil iz smeri Slope 
proti Tubljam, trčil v garažo ob stano-
vanjski hiši. Ob trčenju se je voznik hudo 
telesno poškodoval in ostal v vozilu. Na 
intervencijo so izvozili gasilci PGD Ma-
terija in ZGRS Sežana, ki so protipožarno 
zavarovali kraj nesreče, do prihoda zdra-
vstvenega osebja poškodovanemu nudili 
prvo pomoč in pomagali pri zdravstveni 
oskrbi, s tehničnim posegom omogoči-
li iznos voznika, na vozilu izklopili vire 
energije, razsvetljevali kraj nesreče ter z 
vpojnim sredstvom nevtralizirali razlite 
tekočine. Poškodovanega voznika so re-
ševalci NMP Sežana odpeljali na nadalj-
nje zdravljenje v izolsko bolnišnico. Na 
intervenciji je sodelovalo sedem gasilcev 
PGD Materija z dvema voziloma, štiri 
ZGRS Sežana z enim vozilom, zdravnica 
in medicinska sestra ZP Hrpelje, reševal-
ci NMP Sežana ter policisti PP Kozina.
Petek, 28. 10. 2016, ob 05.25: 
PROMETNA NESREČA – MATERIJA
Na glavni cesti v Materiji je voznik to-
vornega vozila, ki je vozil iz smeri Obrov 
proti Kozini, zapeljal z vozišča, pri tem pa 
se je kolo prikolice vkopalo v vodomer-
ni jašek, tako da vozilo ni moglo spelja-
ti. ReCO je o nesreči obvestil poveljnika 
PGD Materija z namenom ogleda in mo-
rebitne pomoči pri odstranitvi vozila. Po 
prihodu gasilcev na lokacijo je bilo ugo-
tovljeno, da tovornjaka, ki je bil polno 

naložen, ne bo možno izvleči, zato je bilo 
na kraj poslano posebno tovorno dvigalo. 
Posredovanje gasilcev ni bilo potrebno. 

Petek, 28. 10. 2016, ob 15.49: 
PROMETNA NESREČA – MATERIJA
Na glavni cesti izven naselja Materija je 
voznica osebnega avtomobila, ki je vozi-
la iz smeri Obrov proti Kozini, zapeljala 
z vozišča in trčila v obcestno drevo. Ob 
trčenju sta se voznica in sopotnik telesno 
poškodovala. Na intervencijo so izvozili 
gasilci PGD Materija in ZGRS Sežana, ki 
so protipožarno zavarovali kraj nesreče, 
do prihoda zdravstvenega osebja poško-
dovanima nudili prvo pomoč ter poma-
gali pri oskrbi in transportu v reševalno 
vozilo, na vozilu izklopili vire energije 
in preprečili iztekanje nevarnih tekočin 
iz vozila. Oba poškodovana so reševalci 
NMP Sežana odpeljali na nadaljnje zdra-
vljenje v izolsko bolnišnico. Na interven-
ciji so sodelovali štiri gasilci PGD Mate-
rija z dvema voziloma, tri ZGRS Sežana z 
enim vozilom, zdravnik ZP Hrpelje, reše-
valci NMP Sežana ter policisti PP Kozina.
Sobota, 29. 10. 2016, ob 10.51:  
TEHNIČNA POMOČ – KRVAVI 
POTOK
ReCO Postojna je obvestil gasilce PGD 
Materija, da bo na nogometnem igrišču 
v Krvavem Potoku pristal policijski 
helikopter, ki bo odpeljal obolelo osebo v 
UKC Ljubljana. Gasilci, ki so izvozili na 
intervencijo, so v Krvavem Potoku do-
ločili primerno mesto in zavarovali kraj 
pristanka helikopterja ter nudili pomoč 
pri prenosu obolele osebe iz reševalnega 
vozila v helikopter. Na intervenciji je 
sodelovalo sedem gasilcev PGD Materija 
z dvema voziloma, zdravnik ZP Hrpelje, 
reševalci NMP Sežana in policijski heli-
kopter s posadko ter zdravniško ekipo.

Nedelja, 4. 9. 2016, ob 04.01: 
PROMETNA NESREČA –  
MARKOVŠČINA
Na glavni cesti med odcepom za Skadan-
ščino in Markovščino je voznica osebne-
ga avtomobila, ki je vozila iz smeri Ma-
terija proti Obrovu, zapeljala z vozišča 
in trčila v obcestno drevo. Po nesreči je 
vozilo obstalo na boku, voznica pa je bila 
telesno poškodovana. Na intervencijo so 
izvozili gasilci PGD Materija in ZGRS Se-
žana, ki so protipožarno zavarovali kraj 
nesreče, do prihoda zdravstvenega osebja 
poškodovani nudili prvo pomoč ter po-
magali pri oskrbi, preprečili nadaljnje iz-
tekanje nevarnih tekočin in te odstranili z 
vozišča, na osebnem avtomobilu izklopili 
vire energije, razsvetljevali kraj nesreče 
in pomagali pri odstranitvi vozila. Po-
škodovano voznico so reševalci NMP Se-
žana odpeljali na nadaljnje zdravljenje v 
izolsko bolnišnico. Zaradi nesreče je bila 
glavna cesta približno eno uro zaprta za 
ves promet. Na intervenciji je sodelovalo 
osem gasilcev PGD Materija z dvema vo-
ziloma, tri ZGRS Sežana z enim vozilom, 
zdravnik ZP Hrpelje, reševalci NMP Se-
žana, policisti PP Kozina ter delavci ce-
stnega podjetja.
Torek, 13. 9. 2016, ob 16.57:  
POŽAR AVTOMOBILA – KOZINA
Pod cestno bazo na Kozini je zagorel 
osebni avtomobil, ki je vozil iz smeri Di-
vača proti Kozini. Požar so z gasilnimi 
aparati uspešno omejili delavci cestnega 
podjetja in voznik mimo vozečega vozi-
la. Na intervencijo so izvozili gasilci PGD 
Materija in ZGRS Sežana, ki so požar do-
končno pogasili, na vozilu izklopili vire 
energije ter motor zalili z vodo in peni-
lom. Na intervenciji je sodelovalo devet 
gasilcev PGD Materija z dvema voziloma, 
tri ZGRS Sežana z enim vozilom in poli-
cisti PP Kozina.
Sreda, 14. 9. 2016, ob 12.36: 
STAVBNI POŽAR – KLANEC PRI 
KOZINI
V Klancu pri Kozini je zagorela lesena ba-
raka, od tam pa se je požar razširil še na 
mešani gozd. Na intervencijo so izvozili 
gasilci PGD Materija in ZGRS Sežana, ki 
so požar omejili ter ga čez približno 30 
minut dokončno pogasili. Lesena bara-
ka, v kateri sta bila dva vozova in drugo 
kmetijsko orodje, je v celoti pogorela. Po-
leg objekta je ogenj zajel še približno 50 
m² gozda. Zaradi suma požiga je policija 
opravila kriminalistično-tehnični ogled 

kraja dogodka. Na intervenciji je sodelo-
valo osem gasilcev PGD Materija s tremi 
vozili, štiri ZGRS Sežana z dvema vozi-
loma, policisti PP Kozina in kriminalisti 
SKP PU Koper.

Sreda, 14. 9. 2016, ob 15.20:  
POŽAR V NARAVI – ROŽICE
Nad vasjo Rožice sta zagorela trava in 
podrast. Požar, ki je zajel približno 1.000 
m² površine, so pogasili gasilci PGD Ma-
terija in ZGRS Sežana. Na intervenciji je 
sodelovalo sedem gasilcev PGD Materija 
s tremi vozili, tri ZGRS Sežana z enim 
vozilom in policisti PP Kozina.
Petek, 16. 9. 2016, ob 13.58:  
POPLAVA – OIC HRPELJE
V eni od proizvodnih hal v Obrtno-in-
dustrijski coni Hrpelje je zaradi močnega 
deževja prišlo do zamašitve jaškov mete-
orne vode in posledično poplave pritličja 
hale ter poslovnih prostorov. Na inter-
vencijo je izvozilo sedem gasilcev PGD 
Materija z dvema voziloma, ki so skupaj z 
zaposlenimi v podjetju odmašili jaške in 
očistili poplavljene prostore.
Petek, 16. 9. 2016, ob 14.12:  
POPLAVA – OŠ HRPELJE
Zaradi močnega deževja je prišlo do za-
litja oz. poplave kurilnice osnovne šole v 
Hrpeljah. Na intervencijo sta izvozila dva 
gasilca PGD Materija in štiri ZGRS Seža-
na s po enim vozilom, ki so skupaj z za-
poslenimi v šoli odmašili jašek in poma-
gali pri sanaciji poplavljenega prostora.

Petek, 16. 9. 2016, ob 14.30: 
POPLAVA – KOZINA
Zaradi močnega deževja je prišlo do 
zamašitve strešnih žlebov knjižnice na 
Kozini in posledično do vdiranja vode v 
notranjost objekta. Na intervencijo je iz-
vozilo pet gasilcev PGD Materija z dvema 
voziloma, ki so očistili žlebove in prepre-
čili nadaljnje vdiranje vode. 
Petek, 16. 9. 2016, ob 15.15:  
POPLAVA – OIC HRPELJE
V eni od proizvodnih hal v Obrtno-in-
dustrijski coni Hrpelje je zaradi močnega 
deževja prišlo do zamašitve jaškov mete-
orne vode in posledično poplave stroj-
nice podjetja. Na intervencijo je izvozilo 
sedem gasilcev PGD Materija z dvema 
voziloma, ki so iz strojnice izčrpali vodo. 
Zaradi poplavljenih strojev in inštalacije 
je nastala večja materialna škoda.
Petek, 16. 9. 2016, ob 21.04: 
POPLAVA – KOZINA
V hotelu Admiral na Kozini je poplavilo 
jašek dvigala. Na intervencijo je izvozilo 
sedem gasilcev PGD Materija z dvema 
voziloma, ki so iz jaška izčrpali manjšo 
količino vode. 
Sobota, 17. 9. 2016, ob 11.23: 
ZAMAKANJE OBJEKTA – HRPELJE
V večstanovanjski hiši v Hrpeljah je za-
radi napake na strešnih obrobah voda 
zamakala prostore. Na intervencijo so 
izvozili štiri gasilci PGD Materija z dve-
ma voziloma, ki so pregledali streho, 
obvestili pristojne in starejši osebi nudili 
psihosocialno pomoč. V intervencijo se 
je vključil tudi poveljnik občinske civilne 
zaščite.
Sobota, 17. 9. 2016, ob 21:38: 
NUDENJE PRVE POMOČI – KOZINA
V avtobusu s tujimi turisti, ki je vozil po 
avtocesti iz smeri Koper proti Ljubljani, 
se je potnik zgrudil in nezavesten obležal. 
Takoj za tem je voznik avtobusa zapeljal 
na bencinski servis na Kozini in od tam 
poklical pomoč. Po pozivu ReCO Postoj-
na so na intervencijo izvozili gasilci PGD 
Materija, istočasno pa je na kraj odhitel 
tudi član PGD Materija, ki je bil v nepo-
sredni bližini in je prejel obvestilo ReCO. 
Ta je ob hitrem pregledu ugotovil, da 
oseba ne diha, zato jo je s pomočjo usluž-
benca bencinskega servisa izvlekel iz av-
tobusa, v tem času pa sta na kraj že pri-
speli zdravnica in medicinska sestra ZP 
Hrpelje ter ostali gasilci PGD Materija, ki 
so takoj pričeli z reanimacijo ob uporabi 

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 SEPTEMBRU IN OKTOBRU 2016
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NASVETI ZA VARNO ZIMSKO VOŽNJO
Približuje se zima, zato bi vas radi opozorili, da je za vozni-
ke v cestnem prometu to obdobje, v katerem  burja, mraz, 
sneg, zameti in poledenele ceste povzročijo veliko skrbi in 
preglavic vsem udeležencem. Pozimi, ko so vremenske raz-
mere nepredvidljive, moramo udeleženci v cestnem prome-
tu, predvsem vozniki, računati na možne hitre spremembe 
voznih razmer. Zaradi navedenega vam namenjamo nekaj 
priporočil za vožnjo v zimskih razmerah:
•	 hitrost vozila zmanjšamo in jo prilagodimo razmeram ter 

stanju vozišča,
•	 povečamo varnostno razdaljo med vozili,
•	 ne spreminjamo smeri vožnje sunkovito, saj lahko takšno 

ravnanje povzroči zanašanje vozila,
•	 izberimo pravilno prestavno razmerje, 
•	 vozimo čim bolj enakomerno, brez prekomernih pospeše-

vanj in zaviranj,
•	 med vožnjo bodimo zbrani in strpni.
Ker morajo biti vozila v tem obdobju opremljena z obvezno 
zimsko opremo, vam posredujemo nekaj podatkov o tem, kaj 
potrebuje vaše vozilo za varno vožnjo v cestnem prometu v 
zimskih razmerah.
Vozila morajo biti pozimi (od 15. novembra do 15. marca) in 
v zimskih razmerah (te so takrat, ko se sneg oprijema vozi-
šča, vozišče je poledenelo ali zasneženo ipd.) opremljena z 
obvezno zimsko opremo.
Za obvezno zimsko opremo vozila se po naši zakonodaji šte-
jejo:
-  pri dvoslednih motornih vozilih z največjo dovoljeno maso, 

ki ne presega 3500 kg, in njihovih priklopnikih (osebna vo-
zila, kombinirana vozila ipd.) so to: 

•	 zimske pnevmatike na vseh kolesih ali 
•	 poletne pnevmatike in v priboru, za pogonska kolesa, 

ustrezne snežne verige ali drugi enakovredni pripomočki. 
Vozila s stalnim štirikolesnim pogonom morajo imeti ve-
rige vsaj za zadnjo os, vozila s priklopljivim pogonom pa 
vsaj na pogonski osi.

-  pri dvoslednih motornih vozilih z največjo dovoljeno maso, 
ki presega 3500 kg in njihovih priklopnikih so to:

•	 lopata,
•	 zimske pnevmatike najmanj na pogonskih oseh ali
•	 poletne pnevmatike in v priboru, za pogonska kolesa, 

ustrezne snežne verige ali drugi enakovredni pripomočki. 
Vozila s stalnim štirikolesnim pogonom morajo imeti veri-
ge vsaj za zadnjo os, vozila s priklopljivim pogonom pa vsaj 
za stalno vklopljeno os.

Pri pnevmatikah, ki jih štejemo v zimsko opremo, so tako 
zimske gume (označene z oznako M+S na boku), kanali pro-
fila pnevmatik pa morajo biti globoki najmanj 3 mm.
Poleg obvezne opreme imajo lahko vozila tudi priporočljivo 
opremo, kot so strgalo za sneg in led, topla odeja, manjša 
lopata, manjša vreča s peskom, zagozde pri tovornih vozi-
lih in avtobusih, priporočljiv je tudi napolnjen rezervoar z 
gorivom, predvsem če se odpravljamo na daljšo pot. Pred 
uporabo vozila moramo z njega odstraniti sneg, led ali dru-
ge snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali bi 
se med vožnjo raztresale z njega, prav tako pa si moramo 

pred vožnjo očistiti stekla vozila in vzvratna 
ogledala, da je vozniku omogočena normalna 
vidljivost. Svetujemo vam tudi, da se v posebej 
mrzlih dneh oziroma jutrih pred odhodom 
pravočasno pripravite na pot, tako da segrejete 
notranjost vozila in nato vozite z večjo previ-
dnostjo zaradi slabih voznih lastnosti vozišča. 
Že dolgo je namreč znano, da zaradi mrazu v 
kabini vozila voznikom pada koncentracija in 
je posledično zaradi tega tudi večje število pro-
metnih nesreč.
Zaradi nevarnejših razmer na vozišču vam tudi 
odsvetujemo že prepovedano, in sicer: uporabo 
mobilnih telefonov, uživanje alkoholnih pijač, 
vožnjo brez uporabe varnostnega pasu in dru-
gih dejavnikov, ki vplivajo na varno vožnjo.

ZAKONODAJA IN GLOBE:
•	 Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) 

v 29. členu določa, da morajo biti motorna 
vozila v času zime od 15. novembra do 15. 
marca naslednjega leta in v zimskih raz-
merah, ki so opredeljene v 59. točki prvega 
odstavka 3. člena, opremljena s predpisano 
zimsko opremo. Globe so naslednje:

•	 Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek 
voznik, čigar motorno ali priklopno vozilo 
pozimi ali v zimskih razmerah nima ustre-
zne zimske opreme ali ki ravna v nasprotju 
s pomenom prometnega znaka za obvezno 
uporabo snežnih verig. 

•	 Z globo 500 evrov in 5 kazenskimi točkami 
se kaznuje za prekršek voznik, čigar vozilo 
nima predpisane opreme v prometu in se 
zaradi tega ustavi na cesti ali ovira promet. 
Prav tako se kaznuje voznik, ki ne upošte-
va prometne signalizacije za označitev zim-
skih razmer, zaradi katerih je prepovedan ali 
omejen promet na določenem delu ceste. 

•	 Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek vo-
znik, ki ne očisti motornega ali priklopnega 
vozila tako, da ne sme biti snega, ledu, vode 
ali drugih snovi, ki bi se lahko raztresale ali 
razlivale z njega. Stekla vozila in vzvratna 
ogledala morajo biti čista, da vozniku omo-
gočajo normalno vidljivost. 

•	 Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek voz-
nik, ki pozimi ali v zimskih razmerah ne upo-
števa prometne signalizacije, ki označuje zim-
ske razmere, zaradi katerih je prepovedan ali 
omejen promet na določenem delu ceste. 

•	 Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, samostojni podjetnik posame-
znik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost (njihova odgovorna oseba z glo-
bo 120 evrov), če vozilo pozimi ali v zimskih 
razmerah nima ustrezne zimske opreme, če 
se zaradi neustrezne zimske opreme ustavi 
na cesti in ovira promet ter ob neupoštevanju 
prometne signalizacije, ki prepoveduje promet 
ali omejuje promet na določenem delu ceste.

Policijska postaja Kozina

REPUBLIKA SLOVENIJA

POLICIJA

Policijska uprava Koper
Policijska postaja Kozina

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVEUPORABA PETARD V ČASU  
PRAZNIKOV
Prihaja »Veseli december«, mesec praznovanja, zabav, obda-
rovanja in tudi čas več prostih dni. Prihaja čas veselja in lepih 
trenutkov. Poskrbimo za to, da nam v takem spominu tudi 
ostanejo. 
Policisti vsako leto obravnavamo množično uporabo petard 
in drugih pirotehničnih izdelkov. Medtem ko je takšno po-
četje določenim posameznikom in skupinam v zabavo, je 
za večino občanov neprijetno in pomeni svojevrstno nasilje 
nad ljudmi in domačimi živalmi. Nepremišljena, neprevidna 
in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto vodi v 
telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči 
itd.), vznemirja ljudi in živali ter onesnažuje okolje. Policisti 
bomo storili vse, kar je v naši moči, da preprečimo nedovo-
ljeno uporabo pirotehničnih izdelkov.
Pirotehnični izdelki, katerih glavni učinek je pok, se smejo 
uporabljati izključno v času od 26. decembra do 1. januarja. 
Kljub temu pa se ne smejo uporabljati: v šolah in vrtcih ter 
njihovi okolici, v bližini zdravstvenih domov in bolnišnic, 
domov za ostarele, v okolici cerkvenih objektov, v strnje-
nih naseljih, na hodnikih stanovanjskih blokov, v športnih 
objektih in na drugih krajih, kjer se zbira večje število ljudi. 
Prepovedane so predelava pirotehničnih izdelkov zaradi po-
večanja učinka (sestavljanje več izdelkov v enega ipd.), upo-
raba v drugih predmetih (smetnjakih, steklenicah, kovinskih 
ceveh ipd.) ter lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali 
zmesi. Takšno eksperimentiranje bistveno poveča nevarnost 

in možnost telesnih poškodb.
Otroci in mladostniki naj pirotehnične izdelke uporabljajo 
le pod nadzorom staršev in skrbnikov. Starši se z otroki in 
mladoletniki pogovarjajte pirotehničnih izdelkih. Starši ste 
odgovorni za ravnanje svojih otrok.
Če se že odločite za nakup pirotehničnih izdelkov, te kupite 
v trgovini, ki ima za prodajo dovoljenje Ministrstva za notra-
nje zadeve. Ob nakupu od prodajalca zahtevajte navodila za 
uporabo, ki morajo biti napisana v slovenskem jeziku. Pred 
uporabo izdelkov pa navodila skrbno preberite in jih tudi 
upoštevajte. Upoštevajte, da se pirotehnični izdelki ne »ob-
našajo« vedno tako, kot to zagotavljajo navodila.
Kljub vsem prizadevanjem policije se moramo zavedati, da je 
neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov skupni problem, 
zato prosimo vse, predvsem pa starše, skrbnike, učitelje in 
vzgojitelje, da z opozarjanjem na nevarnosti in možne posle-
dice takega početja ter s svojim lastnim zgledom pripomorejo 
k preprečevanju in zmanjševanju posledic.
»Bodi zvezda, ne meči petard!«
Vsem skupaj želimo prijetne in varne praznike ter srečno 
Novo leto 2017!
Pripravil:
Gorazd Nemanič
pomočnik komandirja
višji policist vodja izmene II

Marjan Pelko
komandir policijske postaje
višji policijski inšpektor III

JAVNI POZIV K PRIJAVI 
RAZSTAV
V RAZSTAVIŠČIH KOSOVELOVEGA DOMA 
SEŽANA ZA SEZONO 2017/18
Kosovelov dom Sežana objavlja javni poziv k prijavi razstav v svojih raz-
staviščih za sezono 2017/18. Poziv je namenjen vizualnim umetnikom, 
likovnim ustvarjalcem in ustanovam, ki svojo dejavnost predstavljajo v 
obliki razstav.
Poziv objavljamo za razstavljanje v treh razstaviščih:
•	 Velika galerija Ivana Varla,
•	 Mala galerija Mira Kranjca,
•	 Črni kot.
Prijave bo pregledal tričlanski galerijski svet, sestavljen iz enega delavca 
Kosovelovega doma Sežana in dveh zunanjih strokovnih sodelavk, ter 
izbral razstave za vsakega od razstavišč. Svet si pridržuje pravico do ne-
upoštevanja nepopolnih prijav, zavrnitve prijav brez dodatnega vsebin-
skega pojasnila in prostorske prerazporeditve izbranih razstav.
Rok za prijavo je 8. februar 2017. Prijave sprejemamo izključno po e-po-
šti na naslov info@kosovelovdom.si. V rubriko »Zadeva« morate vpisati 
»RAZPIS ZA RAZSTAVE 2017/18«. K prijavi morate priložiti podpisa-
no izjavo, da se strinjate s pogoji razstavljanja, navedenimi v besedilu 
razpisa. Razpis v celoti, obrazec za prijavo in izjava so objavljeni na sple-
tni strani Kosovelovega doma Sežana www.kosovelovdom.si. Prijavitelji 
bodo o izboru obveščeni najkasneje do 30. marca 2017.
Kosovelov dom Sežana

OBRAZNA JOGA –
VADBA ZA UČVRSTITEV OBRAZNIH MIŠIC IN 
VZPOSTAVITEV ODLIČNE TELESNE FORME 
Obrazna joga nas pomladi, uskladi z ritmi narave, pomaga nam spreje-
mati boljše odločitve in ne tratiti časa, energije in denarja.
Že ime »joga obraza« nam pove veliko o vadbi. Tisti, ki se ukvarjate ali 
ste se že kdaj ukvarjali z jogo (ali vsaj prebrali nekaj o tem), veste, da to 
ne pomeni le telesne vadbe in zvijanja. Gre za mnogo bolj poglobljeno 
vadbo, s katero se obrnemo v našo notranjost. Zelo podroben proces se 
odvija tudi pri jogi obraza. Čeprav se pri tej vadbi ukvarjamo le z obra-
zom, z njim vplivamo na delovanje celotnega organizma. Poleg tega, da 
brišemo gubice, prekrvavimo mišice in kožo, napnemo mišice obraza in 
na tak način brišemo znake staranja, se z jogo obraza dotaknemo tudi 
delovanja naših žlez, možganov, notranjih organov, živčevja ter pretoka 
življenjske energije. Ko smo v ravnovesju, smo polni energije, sijoči in 
se veselimo življenja.
Z njo se pomladimo: brišemo gubice po celotnem obrazu, vratu, izniči 
podbradek, podočnjake, dviguje povešene dele obraza, očesne veke, lič-
nice, ustnice postanejo polnejše, izniči celulit in oblikuje telo, koža zasije 
v vsej lepoti, obnovi ponovno kolagen in elastin.
Z njo se zdravstveno okrepimo: neguje in pomlajuje vseh pet notranjih 
organov, uravnava hormonsko neravnovesje, pomladi in prekrvavi mo-
žgane, dlesni, razstruplja telo in odpravlja limfo ter globoko sprošča. 
Primerna je za vse starosti, ženske, moške, nosečnice, otroke, je zabavna 
in ima  ob redni pravilni vadbi hitre učinke.
Z januarjem pričnemo 5-tedenski intenzivni tečaj. Prvič se dobimo v 
ponedeljek, 9. januarja, ob 18.00.
Za vsa dodatna vprašanja me lahko pokličete na: 040 727 916 
NivesKa Tarini
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se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem,vaščanom in znancem, ki ste nam v  

težkih trenutkih stali ob strani. Zahvaljujemo se osebju 
Zdravstvene postaje Hrpelje, Splošne bolnišnice Izola, 

pogrebni službi, pevcem, cerkvenemu zboru  
ter gospodu župniku.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste dobrosrčno  
prispevali k izvedbi lepega obreda, in vsem,  
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti  

in mu izkazali spoštovanje.
Vsi njegovi

Rožice, 3. 10. 2016

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, 
znancem in vsem ostalim, ki ste nam v teh težkih 

trenutkih stali ob strani, izrazili sožalje, darovali cve-
tje in sveče ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Posebna zahvala ZD Hrpelje, Splošni bolnišnici Izola, 
vaščanom Hotične, Komunali Sežana za pogreb, 

pevcem ter gospodu župniku ViduPremrlu.
Žalujoči vsi njegovi

Hotična, oktober 2016

JOŽETA BOLČIČA
iz  ROŽIC 3

10. 12. 1934–30. 9. 2016

JOŠKO MAHNE iz HOTIČNE
(24. 1. 1950–22. 10. 2016)

Zahvala Komunalnemu podjetju Sežana za dobro 
organiziran pogreb, Domu starejših občanov Danica iz 

Gažona za zelo lepo oskrbo pokojne in za vse lepe besede 
ob njeni izgubi, hvala tudi vsem sosedom in znancem, ki 
so jo pospremili k večnemu počitku. Posebna zahvala gre 

sosedi Jožici Mahne za vsa ta leta prijateljstva.

Žalujoči: Kristijan Biro

Smrt – srce preneha biti, iz pljuč se izvije zadnji zdihljaj, 
glas onemi, veke zapro zrkla oči, telo postane truplo, 
krsta postelja, mrtvaški prt odeja. To ni filozofija, to je 
smrt! Ki so jo doživeli že milijoni pred nami in tudi mi 
ji ne uidemo. 
Kaj pa ostane?! Ljubezen in spomin! Ljubezen gre preko 
groba, spomin ohranja vez. 
Pokojne gospe Milene Mahnič se spominjam izpred 
skoraj 60-ih let. Bilo je v čudoviti kraški dolini Odolini, 
Marenzijevem gradu, kjer je domovala s svojo družino. 
Čez nekaj let sva postala soseda v večstanovanjski hiši v 
Hrpeljah. Bilo je to rojevanje in odraščanje naših otrok, 
zato je bilo okrog hiše pestro, živahno otroško življenje. 
Usoda je hotela, da sva postala ponovno soseda, ko smo 
se preselili v lastne družinske hiše. Posvetila se je vzgoji 
otrok, pripravi na življenje. Na tem področju ima velike 
zasluge, vložila je v ta projekt – bi rekli danes, ogromno 
znanja, srčne kulture, lastne odgovornosti in seveda lju-
bezni. Seveda je treba upoštevati, da je bilo v novi hiši 
potrebno še marsikaj drugega postoriti. 
Ko so otroci že ustvarjali lastne družine, ji je umrl mož. 
Še vedno – kakor prej – je zaradi trdega kraškega zna-
čaja, te udarce preko let preživela, se postavila na sicer 
šibke ženske noge, kljubovala nevšečnostim življenja, si 
uredila svoj domači zelenjavni vrt, gojila rože, in kar mi 
je bilo dolgo let neznano in prikrito: ustvarjala je čudo-
vita ročna dela; kvačkala, pletla, šivala, tako, da sem ob 

razstavi njenih del, ostal nebogljen in vzdihnil: kako malo 
se poznamo – saj je bila naša soseda. Moram poudariti 
še eno njeno izjemno lastnost: pripadnost osvobodilnemu 
boju primorcev za svobodo izpod fašističnega zatiranja, 
za lepši jutri. To svojo pripadnost je gojila, ohranjala in 
živela, saj se je zavedala, kaj pomeni svobodno življenje, 
kaj pomeni biti brez strahu pred zatiranjem. Bila je reden 
gost vsakoletnih slavij svobode in samostojnosti, pa naj so 
bila v domačih ali v oddaljenih krajih. Vračala se je vese-
la, zadovoljna, rada je o tem pripovedovala in iz tega tudi 
živela. Izobešeno slovensko zastavo ob državnih prazni-
kih smo lahko opazili na njenem balkonu. 
Še nekaj je potrebno reči: doživela je več kot 90 let. Tele-
sno krhka, z zavidljivo notranjo močjo je kljubovala bre-
menom let, opravljala vsa gospodinjska opravila, urejala, 
kakor vedno, svoj zelenjavni vrt in rože. Še prejšnji teden, 
ko je razobešala perilo, in sem jo opozoril na leta, mi je 
trmasto odvrnila: »Kdo pa, če ne jaz!«. 
In zdaj slovo, ostane ljubezen in spomin!

Besedilo ni bilo lektorirano.

CVETKA JAKULIN
rojena 12. 5. 1929

ZAHVALA
V 67. letu nas je zapustil dragi 
mož, oče, tast, nono, brat in 

zet

ZAHVALA
Ob nenadni in boleči izgubi 
našega dragega moža, očeta, 
nonota in pranonota, tasta, 

brata, strica, bratranca in svaka

Tiho je odšla od nas

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,

če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

Je čas, ki da, je čas, ki vzame, 
pravijo, je čas, ki celi rane, 

vendar težko je pozabiti človeka, 
ki ti je bil drag, še težje je  

izgubiti ga za vedno, 
a najtežje je naučiti se živeti brez njega.

Zaman je bil tvoj boj
in dnevi upanja.

Bolezen je bila močnejša
od življenja.

Ostala nam je bolečina
in tiha solza večnega spomina.

T isoč in tisoč zvezd je nad nami,
tisoč in tisoč zvezd je med nami,
naj gre po svetu - rama ob rami - svetloba z nami.
(Tone Pavček)

Naj Vam 2017 nameni obilo športne sreče,
nepozabnih uspehov

in osebnih zadovoljstev!
Športna zveza Občine Hrpelje - Kozina

Toplo ognjišče in smeh v očeh, 
iskreno želim vam v teh prazničnih dneh. 

Da zdravja in srečnih dogodkov nešteto vam  
v obilju nasulo bi Novo leto.

Kurilne naprave in okolje smo skupaj 
varovali, želim si, da bi tudi v prihodnje dobro 

sodelovali.
Vaš dimnikar

MALI  OGLASI 

Prodam dobro ohranjen voziček znamke 
Peg Perego, model Pliko switch Easy drive, 
bež barve. Komplet vsebuje lupinico, košaro 
ter športni del. Zraven podarim še stojalo za 
košaro. Cena po dogovoru.  
Kontakt: 041 377 125

Prodamo rabljen otroški varnostni 
avtosedež  kvalitetne znamke Römer 
za 4–12 let (15–36 kg) z zaščito za vrat 
in glavo, ki se prilagaja višini otroka, 
ter bočno zaščito. Ima tritočkovno 
varnostno zapenjanje in pralno prevleko 
(prenovljena na sedalnem delu). Barva siva, 
s pisanim cvetličnim vzorcem. Sedež ni 
bil nikoli karamboliran, primeren je za vse 
avtomobile. Nov stane okrog 150 EUR. Cena 
40 EUR. Info: Kozina, 031 680 617

Prodaja orehovih jedrc - 031479 735.

Milena Mahnič
23. 4. 1925 – 21. 10. 2016

Besede Jožeta Žižka ob slovesu 
na pokopališču v Hrpeljah
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V A B I L O

Prostovoljno gasilsko društvo Materija bo 

v soboto, 10. decembra 2016, ob 10.00 na 

Mestnem trgu na Kozini  

IZVEDLO VAJO REŠEVANJA PONESREČENCEV 

OB HUDI PROMETNI NESREČI.

Poleg domačih gasilcev bodo v vaji sodelovali tudi poklicni gasilci Zavoda 
za gasilno in reševalno službo Sežana, zdravstveno osebje Zdravstvenega 

doma Sežana, Civilna zaščita Občine Hrpelje - Kozina ter policisti Policijske 
postaje Kozina. 

Po vaji bo sledila predstavitev novega gasilskega vozila za gašenje in 
reševanje iz višin, ki ga je pred nedavnim prevzel v uporabo Zavod za gasilno 

in reševalno službo Sežana.
Vljudno vabljeni!

Oblikovala: Petra Cebokli

Sreda, 21. december 2016, 
ob 20.00

VL
AD

O K
RE

SLIN
, BIG BEND NOVA IN SINGGIRLS

Špas teater Mengeš: 

BUNDERLA & GODLER ŠOV

Sreda, 28. december 2016, 
ob 20.00

Novoletni koncert:

NUŠKA DRAŠČEK, ALENKA GODEC 

Večer slovenske popovke:
IN LADO LESKOVAR

Ponedeljek, 16. januar 2017, 
ob 20.00

Za Glasbeno-plesni 
in Briljantni abonma ter izven.

FO
TO

: A
nd
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j Š
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j

December:  TINJAN
Januar: MARKOVEC–ŠARED
Februar: KRAŠKI ROB
Marec: SUHI VRH na Nanosu iz Stran
April: OSTROŽNO BRDO–ZALESJE–ŠMAGURJE
Maj: 13. SREČANJE MLADIH PLANINCEV - Piran
         KAVČIČE–GOLIČ iz Zazida
Junij: 10. NOČNI POHOD NA SLAVNIK
         VIŠEVNIK IZ POKLJUKE

Julij (avgust): TABOR MLADIH PLANINCEV
Pohode MO bomo izvajali ob sobotah s prilagajanjem vremenski napovedi (december, januar 
in februar po en pohod, v ostalih mesecih po dva).
 Vsi zainteresirani ste dobrodošli, da se udeležite področnih tekmovanj v orientaciji (POT)  
4. marca na Snežniku in 18. marca v Kopru

PROGRAM POHODOV VODNIŠKEGA ODSEKA V 2017 

PROGRAM MLADINSKEGA 
ODSEKA PD SLAVNIK 2016/17

Datum Kam Zahtevnost Čas hoje Vodnik
8. 1. Markovec–Šared–Malija lahek 4 h Vojko

22. 1. Plavje–Vinjan–Križpot–Osp–Tinjan–Plavje lahek 4 h Ježek
12. 2. Sedem slapov v okolici Buzeta lahek 4 h Ježek
12. 3. Sviščaki–Snežnik–Sviščaki zimski 5 h Vojko
19. 3. Odprta meja Beka–Glinščica lahek 4 h VO
26. 3. Strane–Suhi vrh na Nanosu lahek 4–5 h Vojko
2. 4. Grmada–Tošc iz Polhovega Gradca lahek 4–5 h Vojko

30. 4. Ostrožno Brdo–Zalesje–Šmagurje lahek 3–4 h Vojko
 7. 5. Zazid–Lipnik–Kavčič–Golič–Kojnik pot narcis lahek 5 h Ježek
28. 5. Predmeja–Iztokova koča–Mali Golak lahek 4 h Vojko
10. 6. Nočni pohod na Slavnik iz Hrpelj ob 20h lahek 4 h VO
25. 6. Rudno polje–Viševnik lahek 4–5 h Vojko
9. 7. Planina Kuhinja–Rdeči rob–Batognica lahek 5 h Boris
23. 7 Izviri Piave–Avanza–Peralba v Karniji lahek in ZZ 5–7 h Boris

6.–7. 8. Dvodnevni Rudno polje–Triglav zelo zahtev. 5+ 6 h Vojko

20.– 21. 8. Dvodnevni iz Logarske doline na Klemenčo jamo–
Krofičko in Ojstrico

zahteven zelo 
zahtev. 5+6 h Ježek

3. 9. Odprta meja Golac–Žabnik–Vodice lahek 3 h VO
10. 9. Bazoviški junaki Bazovica ob 9.30 lahek 4 h tradic.
17. 9. Cima Brentoni v Karnijskih Alpah lahek 5 h Boris
8. 10. Kepa v Karavankah zahteven 6 h Boris

15. 10. Kostanjev praznik v Rodiku lahek 3 h VO
22. 10. Podvežak–Poljske device–Veliki vrh lahek 5 h Boris
12. 11. San Simeone v Karniji lahek 4–5 h Boris
26. 11. Broskov pohod v Movražu lahek 3–4 h tradic.
10. 12. Pohod v neznano lahek 4 h VO

Za vsak pohod bo vsaj 7 dni prej izdelan razpis, obvestilo bo poslano po e-pošti in objavljeno v Facebook skupini PD Slavnik 
ter nekaj dni pred pohodom poslano tudi na mobilno številko. V primeru slabe vremenske napovedi ali višje sile bo datum 
pohoda spremenjen. Prijavijo se lahko vsi s poravnano članarino PZS za tekoče leto, da smo zavarovani in s tem izkazujemo 
planinsko dejavnost. Za vse informacije, prijave na pohode in urejanje članarine nas obiščite vsak četrtek od 18h do 19h 
v planinski pisarni (Vaški dom Hrpelje).
Za nujne informacije se obrnite na e-pošto: vojko.dobrila@siol.net in 031 585 195 (Vojko)
Varen korak v 2017!
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Člani Medobčinskega društva prijateljev mladine Sežana
vam želimo vesele praznike in srečno 2017!

Če bi lahko še enkrat vzgajala svojega otroka,
bi več barvala s prsti in manj karala s prstom,

manj bi popravljala in več povezovala,
manj bi gledala na uro in bolj na otroka,

manj bi me skrbelo za znanje in znala bi biti bolj skrbna,
večkrat bi šla na sprehod in večkrat bi spuščala zmaje,

nehala bi se igrati resno in bi se resno igrala,
pretekla bi več poljan in opazovala več zvezd,

več bi objemala in manj ožemala,
najprej bi zgradila samozavest in šele potem hišo,

manjkrat bi bila trdna in večkrat bi pritrdila,
manj bi govorila o ljubezni do moči in več o moči ljubezni.

Diane Loomans

Voščilo!

Spoštovana bralka, spoštovani bralec!
Morda se kdaj pa kdaj vprašate, kaj pa nam je treba toliko kulturnih društev in toliko kulturnih 
prireditev, saj ne utegnemo vseh obiskati. Tega se dobro zavedamo vsi ustvarjalci in vsi organizatorji 
kulturnega življenja, vendar nas to ne ustavi. Ljubiteljska kulturna dejavnost ni poklic, pri tem ustvarjanju 
ne gre samo za dogodek in še najmanj za dohodek, gre za temelj človekovega delovanja. Je kultura v 
najširšem pomenu besede. Čeprav se zdi, da je pomen ljubiteljske kulture težko izmerljiv, lahko njene 
pozitivne učinke čutimo na vsakem koraku. Tako kot pri vsakem razvoju tudi v ljubiteljski kulturi ni 
začetka in konca, je le ustvarjanje, ki bogati posameznika, družino, okolje in celotno družbo. Pri ljubiteljski 
kulturni dejavnosti se ustvarjalci neformalno družimo, izražamo, kreiramo in vzgajamo, drug drugega 
podpiramo in se učimo. Vsi, ne glede na spol, starost, izobrazbo, barvo kože ali status, ustvarjamo skupaj, brez 
razlik in z istim ciljem. Zaradi tega smo bolj sočutni, bolj razumevajoči in solidarni, bolj zadovoljni in srečni, 
bolj duhovno bogati. V najtežjih situacijah, ko ljudje ostanejo brez služb, se upokojijo ali so v svojem okolju 
nerazumljeni, jim ljubiteljska kultura daje možnost početi nekaj, kar imajo radi, kar jih drži pokonci, kar jim 
daje smisel. Spet drugim pomeni resno delo in razvoj talentov, ki jih sicer ne bi mogli nikoli izpiliti, ker so se 
poklicno usmerili drugam. Ljubiteljska kultura je neke vrste odskočna deska za vse umetniške poklice, zato je 
prav, da jo podpiramo, četudi zelo pogosto ne vidimo njene širine in globine, njenega pravega pomena. 
Ob vsem tem razmišljanju lahko trdimo le eno, da so sredstva, vložena v ljubiteljsko kulturno dejavnost, 
zagotovo najboljša investicija, saj za relativno majhen vložek dobimo več, kot si želimo.
V letu, ki prihaja, želim vsem ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem veliko navdiha, ki bo našel pot do svojega 
občudovalca, veliko vztrajnosti, ki se bo obrestovala na najboljši način, in veliko zadovoljstva ob vsem, kar 
boste ustvarjali, saj je to največ, kar lahko naredimo zase in za svoje okolje. Vsem našim obiskovalcem pa 
veliko lepih doživetij v naši družbi ter veliko zadovoljnih in nasmejanih obrazov.

Naj bo leto 2017 SREČNO za vse ustvarjalce na odru življenja!
Vladislava Navotnik, JSKD, Območna izpostava Sežana
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Urnik: 
PONEDELJEK   7.00–14.00, TOREK   12.00–18.00,  
SREDA in PETEK   10.00–17.00,  SOBOTA   8.00–13.00

RazstavE 
��Od 2. 12. 2016 do 3. 01. 2017, slikarska razstava 
mandal: Elda Jercog: »Ples večnosti«

PRIREDITVE 
��6. december 2016, torek, ob 18.00: predavanje, 
Marjanca Vergan: »Notranje ravnovesje je naš 
osebni ključ do uspeha«

��23. december 2016, petek, ob 17.00: 3. srečanje,  
ŠK Zgodbarnica
��27.12.2016, torek, delavnica risanja mandal z Eldo 
Jercog (obvezne predhodne najave!)

RazstavA januar 2017:  
domačinka Alja Gerželj

KNJIŽNICA
Program »veseli« december 2016

V decembru 
bo v  

razstavnem domu  
KD Hrpelje  

na ogled razstava

Zimska  
pravljica,
ki so jo postavili  
člani in članice 
Medobčinskega  

društva  
Invalidov Sežana.

PIVOVARNA HRVATIN V HRPELJAH
Beerkinka, ki spominja na prelepe Br-
kine, je ime svetle in temne pive, ki jo 
vari nova pivovarna Hrvatin, ki sta jo 
v Hrpeljah odprla oče in sin, Dany in 
Peter Hrvatin. Ob nedavnem dnevu 
odprtih vrat sta okusno pivo ponudila 
domačinom v pokušino in degustacijo.    
Pivovarna Hrvatin se nahaja v stavbi v 
Hrpeljah, kjer še domuje gostilna Ži-
gante, trgovina Fama in sobe »Hrpe-
lje«. 34-letni Peter, ki se je profesional-
no ukvarjal s športom (rokomet), nato 
pa se je zaposlil v parketarstvu Valenčič 
v Rodiku, je diplomiral iz ekonomi-
je na Višji strokovni šoli v Mariboru. 
Pred časom se je odločil, da z očetom 
Danyjem odpre svojo  pivovarno. Pri 
tem so mu pomagale očetove izkušnje, 
ko je bil oče Dany zaposlen kot pivovar 
pri prejšnjem lastniku gostilne in pivo-
varne. 
»Stroje za varjenje piva smo prevzeli od 
prejšnjega lastnika v najem, kar pomeni, 
da mi ni bilo potrebno toliko investirati v 
stroje. Zato sem več pozornosti vlagal v 
tehnologijo in v surovine, ki so potrebne 
za varjenje piva. Odločili smo se za var-
jenje svetlega in temnega piva oziroma 

»ležaka«,  ki sedem dni fermentira in 
nadaljnjih enaindvajset dni odleži v zo-
rilnem tanku. Od surovin uporabljamo 
najrazličnejše ječmenove slade in hmelje, 
pivski kvas ter kvalitetno vodo. Zaenkrat 
sem se odločil za veleprodajo. Naše pivo 
lahko dobite v gostilni Žigante, pa tudi v 
gastro pubu »Urban Piqniq« v Kopru ter 
novi restavraciji »Okusi Krasa« na mej-
nem prehodu v Lipici. Zelo sem hvaležen 
očetu, da mi je posredoval svoje znanje 
in izkušnje pri varjenju piva. Opažam, 
da se zanimanje za pivo povečuje, prav 

tako pa se razvija tudi kultura pitja piva, 
kar pomaga k vzponu tovrstne dejavno-
sti,« pravi Peter. 
Ob dnevu odprtih vrat mu je pomagala 
partnerka Nina. Peter ima še vedno rad 
rokomet, saj tekmuje pri rokometnem 
društvu Jadran Škerjanc. Dober odziv 
na svoje pivo je prejel tudi na nedav-
nem Kmetijskem sejmu Slovenska Istra 
v Kopru, kjer so številni obiskovalci po-
hvalili kvaliteto njegovega piva. 
Olga Knez

Božič   2016
»Glej, devica bo spočela« Izaija sporoči.

Skoraj zemlja bo dojela delo čudežne moči.
Božji Angel, sel, poslanec, v Nazaret se napoti

- odrešenja naznanilec - in Mladenki govori:

»Mir s teboj, Marija! Ave! Z milostjo obdarjena. 
Jezusa boš ti rodila, on je Sin Najvišjega.«

V polnost časa hrepenenja se Emanuel rodi.
Mati nežno ga povija, skrbno v jasli položi.

Zdaj pastirje obsijala slava je Gospodova.
V hlevu poleg vola, osla, sreča vsa je njihova.

Božič zvablja v spoznanje: Bog poljub da, mir, objem.
Smelo pojdem v iskanje, blagoslovljen, v Betlehem.

Zvezda Kralje je vodila pred skrivnostnost  Deteta;
njih modrost je počastila pričujočnost Svetega.

Čas božični razodeva nadvse dobrega Boga.
Odrešenje vsem pripravlja in novost zveličanja.

Z Božjo milostjo odeta zopet je božična noč.
Znova Bogu čast in hvalo vračam z angeli pojoč:
Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem.
Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem.

duhovnik Vid Premrl
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RAZNAŠANJE GLASILA
Občinsko glasilo raznaša POŠTA SLOVENIJE. V pri-
meru, da glasila ne prejmete na dom, se obrnite na 
pošto na Kozini, v Materiji ali Obrovu in jim sporoči-
te, da glasila niste prejeli. Tako vam bodo glasilo lah-
ko 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 za januar/februar 2017 bo izšla v 
četrtek, 26. januarja 2017 (uredništvo si pridržuje pravi-
co do spremembe datuma izida glasila). Rok za članke je  
ppetek, 13. januar 2017!
Uredništvo 

POTUJOČA KNJIŽNICA
Potujoča knjižnica bo v decembru 2016 obiskala  
Občino Hrpelje - Kozina po naslednjem razporedu:
Kraj Ura Datum obiska 

Materija 13.30–13.50 1. december 2016
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
Rodik  8.30–9.00 15. december 2016
Javorje 16.45–7.15 22. december 2016
Za potujočo knjižnico:
Nevenka Gropajc 

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: 7.00 - 14.00, tor: 12.00 - 18.00, sreda in petek: 
10.00 - 17.00, četrtek zaprto, sobota: 8.00 - 13.00, nedelja zaprto
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) ali 041 71 37 32 (Ada), 
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
Glasilo izdaja: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozi-
na. Naklada 2000 izvodov. 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. Število izvodov: 2140 kos.

 

BOŽIČNO   NOVOLETNI 
KONCERT!

S pesmijo in plesom prižigamo praznik!
Koncert bo v petek, 16. 12. 2016, ob 18.00 uri  

v Športni dvorani Hrpelje.

Prijazno   vabljeni na

Vabljeni!

Nastopajo:
Brkinska godba 2000

Vokalna skupina Karina
Kvintet Utrip

Plesno društvo Mavrica
DLBU Divača

Pevski zbor OŠ DBB Hrpelje
MoPZ Slavnik

UPZ Dotik
Komorna skupina gHOSt

Vstopnine ni

 
 

 
 

 

  

 

 

 

Vabimo vas na 

PRAZNIČNI 
KONCERT 
BRKINSKE 

GODBE 2000 
V kulturni dom Dekani 

10. decembra 2016 
Ob 19.00 

 

 
 

Vstop prost! 
 



64 | NAPOVEDNIK | OBČINSKO GLASILO OBČINE HRPELJE - KOZINA | DECEMBER 2016

Praznično skozi december 

   

Pravljična 
dežela

od 21. 12. 2016  
do 6. 1. 2017  od 16h do 20h

Pravljična dežela z lučkami 
na otroškem igrišču 

Dinozavrček  
na Kozini 

26. 12. 
ob 11.45, 

Štefanovo, Slivje
Vabljeni na 

BLAGOSLOV KONJEV  
V SLIVJU! 

Organizirata:  
Katarina in  

Martina

30. 12.  
od 13h dalje na parkirišču 

pri Fami v Hrpeljah Sejem 
prazničnih dobrot

Beerkinka - točenje svetle in 
temne pive + piknik  krožnik

Gostilna Žigante
Fama - degustacija 
prazničnih dobrot 

18. 12.
Redni sejem 
na Mestnem 

trgu na Kozini s  
praznično  

noto

26. 12.  
ob 11h 

Štefanovo in 
blagoslov konjev 

na Golcu pri 
vaškem  
domu!

 

21. 12. ob 16h – 

Pravljična dežela 
Obisk Dedka Mraza

Rajali bomo z malim Bujem, 
prižgali lučke Pravljične dežele 

in skupaj pričakali Dedka Mraza 
s sladkimi dobrotami za 

najmlajše! 
Vstop prost 

12. 12. ob 
18.00, Zavod 

Sopotniki vabi na 
predstavo  
Romeo in  

Julija

16. 12. 
ob 18h  

Športna dvorana  
v Hrpeljah
Božično- 

novoletni  
koncert


