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Spoštovani bralci  
našega Občinskega 

glasila!
Pred vami je prva številka v novem letniku izha-
janja Občinskega glasila – na stičišču treh svetov. 
Dvojna številka za januar in februar. Tempo izhaja-
nja ostaja enak – v pričetku meseca lahko pričaku-
jete glasilo za naslednjo številko. Oblikovalka je ta 
letnik zasnovala nekoliko drugače, vendar osnovni 
elementi ostajajo enaki. V uredniškem odboru smo 
za letošnje naslovnice izbrali motive iz našega pod-
zemnega sveta. Glede na to, da ležimo na čisto pre-
luknjanem svetu, je odločitev več kot upravičena. 
Naša občina se lahko pohvali s prelepo pokrajino, 
a imamo za pokazati tudi veliko podzemnih lepot.
Letošnje leto je za Občinsko glasilo jubilejno. S po-
letno številko bomo zaokrožili 20. leto izhajanja 
glasila. Dve desetletji. V tem času je glasilo precej 
zraslo, tako po številu strani kot vsebini, k čemur 
prispevate predvsem vi, bralci in občasni avtorji 
prispevkov. Zaradi vas je tako bogato. Hvala!
Od nekdaj nas odlikuje to, da se ne oziramo na ra-
zne stereotipe, ampak objavljamo vse, kar se med 
nami dogaja. In zanima nas vse, tudi v najmanjšem 
kraju, društvu, skupini in v življenju posameznika. 
Vedno velja vabilo k pisanju člankov, vabil in ob-
vestil!
Želim si, da bi bilo Občinsko glasilo tudi vaše. Vse 
dobro v 2018 in čim več dobrih novic!
Ester Mihalič, odgovorna urednica 

Aktualno
Občinski prostorski načrt – OPN
Z 31. 1. 2018 stopi v veljavo občinski prostorski na-
črt. Po tem datumu bo objavljen na internetni stra-
ni občine, vpogled pa je možen tudi v sprejemni 
pisarni občine.

Zaposlitev
Zunaj je razpis za zaposlitev vodje Medobčinske 
inšpekcijske in redarske službe. Na ogled je na in-
ternetni strani občine.
Občinska uprava

AKTUALNO 2
MED LJUDMI 6
ŠPORT 15
DECEMBRSKI UTRINKI 20
 MLADARIJE 31
ZA VSAKEGA NEKAJ  33
NAPOVEDNIK 48

IZ VSEBINE

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

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

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

Število izvodov: 2140

Odgovorna urednica: Ester Mihalič

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

Lektorica: Nives Mahne Čehovin

Tisk in oblikovanje: Tiskarna Vek, Koper

Foto: Arhiv občine, kar ni posebej navedeno.
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Fotografija na naslovnici 
je iz Davorjevega brezna. 
Foto: Peter Gedei

Velik odziv občin na  
natečaju, ki je potekal od 
Prešerna do Prešerna 2017
Občina Hrpelje -  
Kozina prejemnica 
naziva »Branju  
prijazna občina«
Združenje splošnih knjižnic, Sku-
pnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije so 4. decembra v prostorih Mestne občine Kranj 
ob zaključku javnega natečaja 18 občinam, ki največ pri-
spevajo k bralni pismenosti in kulturi, podelili nazive 
»Branju prijazna občina«. 
Nazive sta prejeli dve mestni občini, in sicer Mestna občina 
Ljubljana in Mestna občina Kranj, ter šestnajst občin: Črna 
na Koroškem, Hrastnik, Hrpelje - Kozina, Ivančna Gorica, 
Kamnik, Krško, Prevalje, Radovljica, Slovenske Konjice, Sve-
ti Andraž v Slovenskih  Goricah, Škofja Loka, Šmartno pri 
Litiji, Velike Lašče, Trzin, Tržič in Žalec. Nagrajene občine so 
ob podelitvi nagovorili predsednik Državnega zbora Repu-
blike Slovenije, dr. Milan Brglez, ki je tudi ambasador pro-
jekta Branju prijazna občina, minister za kulturo Republike 
Slovenije Anton Peršak – oba sta izrazila nadaljnjo podporo 
projektu tudi v prihodnjem letu – in župan Mestne občine 
Kranj Boštjan Trilar.

Javni natečaj »Branju prijazna občina« je nastal z namenom, 
da občine spodbudi k bolj aktivnemu delovanju v lokalni 
skupnosti in povezovanju med različnimi organizacijami 
za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. 27 občin, 
od skupaj 212 občin v Sloveniji, ki so se prijavile na natečaj 
do 30. oktobra 2017, je v svoji vlogi predstavilo dejavnosti 
lokalne skupnosti in njenih zaposlenih na področju branja. 
Hkrati je bil eden izmed pomembnih pogojev za sodelovanje 
financiranje dejavnosti knjižnic kot osrednjih organizacij, ki 
vplivajo na bralne navade in kulturo v družbi. Strokovna ko-
misija je izbrala 18 občin, ki so izpolnile vse pogoje natečaja 
in ki s svojimi praksami izstopajo, tako da uspešno spodbu-
jajo sodelovanje in vključevanje prebivalcev lokalne skupno-
sti, da gojijo branje kot temeljno vrednoto družbe.

Ob podelitvi nazivov so se ambasadorji projekta – poleg dr. 
Milana Brgleza in Antona Peršaka – še urednica in direk-

22. redna seja Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina 
Na 22. redni seji Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina dne 14. 12. 2017 so bili sprejeti naslednji sklepi:

1) Potrjen je bil zapisnik in sklepi 20. redne seje z dne 19. 
10. 2017 in 21. redne seje z dne 9. 11. 2017.

2) Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina je dal pozitivno 
mnenje k imenovanju Magdalene Svetina Terčon, 
stanujoče v Štorjah, za direktorico Kosovelove 
knjižnice Sežana.

3) Sprejet je bil Odlok o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Občine Hrpelje 
- Kozina, v drugi obravnavi. Odlok začne veljati 
naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja 
pa se od 1. januarja 2018 dalje.

4) Sprejet je bil Odlok o sofinanciranju letnega programa 
športa v Občine Hrpelje - Kozina, v prvi obravnavi. 

5) Potrjen je bil DIIP (Dokument identifikacije 
investicijskega projekta) »Park Žaga – 1. faza 
vzpostavitve parka medgeneracijskega druženja ob 
Knjižnici«.

6) Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina se je seznanil s 
Programom za redno vzdrževanje lokalnih cest v OHK 
za leto 2018.

7) Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina je sprejel 
dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Hrpelje - Kozina za leto 2017. V 
letni načrt se vključi par. št. 5155, k. o. Hrpelje.

Ester Renko, občinska uprava 
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torica festivala Fabula Manca G. Renko ter nekdanji predse-
dnik Skupnosti občin Slovenije in župan Občine Miklavž na 
Dravskem polju, Leo Kremžar, pogovarjali o branju, bralni 
kulturi, bralni pismenosti in o tem, kako pomembno je bra-
nje za posameznika in kakovost družbe, kar si je Republika 
Slovenija zastavila kot eno prioritetnih nalog. 
Vesna Horžen, predsednica Združenja splošnih knjižnic, 
je o delu strokovne komisije in projektu povedala: »Branju 
smo s projektom želeli podariti najširšo pozornost družbe 
in s tem spodbujati povezovanje med občinami, knjižnicami 
in vsemi drugimi dejavniki v lokalnih skupnostih. V stro-
kovni komisiji smo poleg izpolnjevanja osnovnih pogojev, 

ki jih mora zagotoviti vsaka občina, velik poudarek dali delu 
mladih, kjer se kaže največji upad v navadah branja. Pri pri-
javah smo bili pozorni na celosten pristop do problematike 
obravnave bralne pismenosti in kulture, ko je opredelitev 
le-teh v strateških dokumentih občine, finančna podpora, 
angažiranost in javna podpora predstavnikov lokalne oblasti 
in podpora društvom, klubom ter drugi inovativni pristopi 
spodbujanju branja. Z zbranimi praksami smo zelo zado-
voljni in verjamemo, da bomo z nadaljevanjem projekta lah-
ko spodbudili še druge občine k sodelovanju ter predvsem k 
uvajanju ukrepov in aktivnosti na tem področju.«
Združenje splošnih knjižnic

DNEVNI CENTER RUJ JE ODPRT
5. decembra je potekala svečana otvoritev Dnevnega centra Ruj 
v okviru EU projekta čezmejnega sodelovanja STAR – Starost 
brez meja, sofinanciranega v okviru programa Interreg Slovenija 
- Hrvaška.
Svečanosti je poleg številnih povabljenih lokalnih uprav, ak-
terjev dolgotrajne oskrbe iz programskega območja in širše 
javnosti prisostvovala tudi ministrica za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak, ki 
je ob otvoritvi poudarila pomen dnevnih centrov, saj lahko 
nadomestijo del družinskega življenja in podaljšajo bivanje 
starejših v družinskem okolju. Županja Saša Likavec Svete-
lšek je poudarila pomen otvoritve dnevnega centra v naši 
občini z besedami: »Število starejših ljudi v naši občini je nad 
republiškim povprečjem in predvideva se, da se bo še povečalo. 
Mešani občutki glede staranja so do neke mere seveda človeški, 
nenazadnje gre za zapleten proces. Vsak starejši človek si za-
služi lepo in dostojanstveno starost. In gotovo si vsak želi – pa 
naj bo mlad ali srednjih let – da bi na jesen življenja užival ob 
zrelih sadovih svojega dela, skupaj z družino, sosedi, prijatelji 
in krajani«. Direktorica Obalnega doma upokojencev Koper 
mag. Neva Tomažič je dejala, da je prepričana, da se bodo 
uporabniki v naši sredini dobro počutili, saj bo za njih skrbe-
lo strokovno, usposobljeno in prijazno osebje. 

Kulturni program so popestrili Otroški pevski zbor OŠ Dra-
gomirja Benčiča - Brkina Hrpelje, glasbeni točki Andreje To-
mažič Hrvatin in Matica Štavarja, recitacija pesmi učenk OŠ 
Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje in uporabnice Obalne-
ga doma upokojencev Koper.
Poslanstvo dnevnega centra predstavljata krepitev moči in 
pomoč starejšim pri ohranjanju samostojnosti, da lahko čim 
dlje ostanejo v svojem domačem okolju, pomoč pri vzdr-
ževanju socialnih stikov in ohranjanju vpetosti v družbeno 
dogajanje, preprečevanje osamitve ter razbremenitev svoj-
cev, ki skrbijo za ostarelega družinskega člana. Zaposleni v 
dnevnem centru starejšim zagotavljajo dnevno prebivanje, 
socialno in zdravstveno oskrbo, organizirano prehrano, ak-
tivnosti za vzdrževanje telesne kondicije, delavnice za tre-
ning spomina, ustvarjalne delavnice, razvedrilne aktivnosti 
in kulturne prireditve. Poleg tega se bodo izvajali tudi po-
moč in podpora svojcem starejših, sodelovanje z lokalno 
skupnostjo ter medgeneracijsko sodelovanje v okviru raz-
ličnih delavnic in prireditev. Obiskovanje dnevnega cen-
tra je do konca septembra 2018 za uporabnike brezplačno.  

NOVOST ZA GOSTITELJE IN SOBODAJALCE – 
POROČANJE PODATKOV O GOSTIH IN TURISTIČNI TAKSI ODSLEJ LE NA AJPES
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve (AJPES) je s 1. decembrom vzpostavila Register 
nastanitvenih obratov in aplikacijo eTurizem, preko katere 
bodo sobodajalci oz. gostitelji poročali podatke o gostih in 
prenočitvah v nastanitvenih obratih. Rok za vpis v register je 
do 28. februarja 2018, s poročanjem preko spletne aplikacije 
se prične prvi dan naslednjega meseca po vpisu. 
Sobodajalci oziroma gostitelji so podatke o gostih in pre-
nočitvah do sedaj ločeno sporočali občini, policiji in Sta-
tističnemu uradu. Odslej bodo gostitelji podatke poroča-
li le enkrat, in sicer le na AJPES preko spletne aplikacije  
eTurizem. 

Pred tem se morajo gostitelji vpisati v register, in sicer do 
28. februarja 2018, poročati pa začnejo s prvim dnem na-
slednjega meseca po vpisu. Vpis v register je možen preko 
aplikacije ali osebno na katerikoli izpostavi AJPES.
Med nastanitvene obrate spadajo: hoteli, moteli, penzioni 
in gostišča; kampi; apartmaji, počitniška stanovanja in po-
čitniške hiše; sobe; kmetije z nastanitvijo; marine.
Občina je v letu 2016 iz naslova turistične takse prejela 
18.425,76 EUR.
Več informacij na spletni strani https://www.ajpes.si/ 
Robert Kastelic, občinska uprava

Dnevni center mesec po odprtju dnevno obiskuje približno 9 
uporabnikov, prostora je še za 6.
Za več informacij lahko pokličete Arijano Cengle  
(Obalni dom upokojencev Koper) na telefonsko številko  
(05) 66 59 744 ali pišete na arijana.cengle@odu.si.
Kristina Furlan, občinska uprava

Amalija Metlika - Malči, uporabnica Dnevnega centra Ruj,  
je zapisala:
Bom začela s septembrom, saj sem že takrat v Občinskem 
glasilu prebrala, da se je začel izvajati projekt STAR. Pozorno 
sem članek prebrala do konca in sem rekla vsa navdušena: 
»To bo zame.« Rada sem doma in rada sem v družbi. Takoj 
sem zavrtela telefon, oglasila se je socialna delavka Arijana 

Cengle in me zapisala v seznam.
Do odprtja dnevnega centra je bilo treba čakati več kot 2 me-
seca. Odprtje tega centra je bilo 5. decembra, 6. decembra 
pa smo že zadihali v teh prekrasnih prostorih, opremljenih 
udobno in sodobno. Res lepo.
Sprejele so nas tri punce: Vesna, Sabina in Tereza. Vse tri 
so bile in so prijazne, skrbne, čuteče in delavne. Ta dekleta 
skrbijo, vsaka na svojem področju, da smo zaposlene. Izva-
jamo različne aktivnosti: ročna dela, telovadba, peka kruha 
in piškotov in še in še. Prihajajo pa tudi delavke iz Kopra. 
Medicinska sestra Fiora Šturm – odlična je. Pogovarjamo se 
z njo o zdravstvenih težavah, nudi nam tudi prvo pomoč. 
Danijela Ivančič, fizioterapevtka, ki nas razgibava, da naši 
sklepi 'zafunkcionirajo'. Da ne pozabim na voznike, ki nam 
pripeljejo hrano kar točno ob 12.00 uri. Tudi s hrano sem oz. 
smo zadovoljne. 
9 nas je, 7 v isti desetici med 80 in 90 let, 1 nad 90 let in 1 
pod 80 let. Smo pa vse vdove in se kar dobro ujamemo. Vse 
rade pojemo.
Zdaj pa naj se v imenu vseh nas zahvalim vsem, ki so so-
delovali v tem projektu, da je zaživel in bo živel. Zlasti lepa 
hvala direktorici Obalnega doma upokojencev Koper Nevi 
Tomažič in naši občini oz. županji Saši Likavec Svetelšek. Res 
prisrčna hvala!

Za donacijo za nakup pripomočkov za fizioterapijo in inte-
lektualne sposobnosti se iskreno zahvaljujemo našim go-
spodarstvenikom:
- Me-plast Kozina d.o.o.
- Gum-ing d.o.o.
- Damijan Urbančič s.p.
- Patis d.o.o.
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tudi projektantom, ki so progo vnesli v prostor na izredno 
zahtevnem terenu in je zgrajena izredno kvalitetno, tako 
rekoč brez napak. Da o vseh 50 letih obratovanja ni prišlo 
do nobene nesreče, je zasluga izredno dobrega vzdrževa-
nja železniških podjetij in vsega osebja, ki je skrbelo za 
varen prevoz vlakov, tako strojevodij in operativnih de-
lavcev na železniški postaji Koper kot na progi.«  Proslava 
je bila čudovito srečanje starih znancev in je vnesla pozi-
tivno energijo obletnici železniške proge.
Zahvaljujemo se vsem, ki so pripomogli k organizaciji 
same prireditve.
Ester Mihalič

50 let železniške proge  
Prešnica–Koper
Na pobudo Cveta Stanonika, 
Na pobudo Cveta Stanonika, 
v vlogi predstavnika ljudi, ki 
živijo v krajih ob progi, smo 
skupaj z Občino Koper pri-
pravili proslavo ob 50. oble-
tnici izgradnje železniške pro-
ge Prešnica–Koper. Nosilec 
organizacije smo bili mi. Pri-
stopili sta krajevni skupnosti 
Prešnica in Črni Kal. Nismo 
imeli dosti časa, pa vendar je 
uspel lep dogodek. Sodelovali 
sta tudi družbi Slovenske že-
leznice in Luka Koper. Prva je 
prispevala poseben vlak tisti 
dan, ki je vozil iz Divače do 
Dola pri Hrastovljah in nazaj. 
Druga pa je prispevala kra-
sno razstavo o izgradnji pro-
ge, s starimi fotografijami iz 
Pokrajinskega muzeja Koper. 
Obe podjetji sta tudi izdatno 
financirali proslavo. 
Na mrzel, a čudovit son-
čen dan, 2. 12., se je na vlak 
usedlo lepo število ljudi. Ob 
spremljavi harmonik orkestra 
Nika Polesa so prispeli v Dol, 
kjer so se z zastavo v povorki 
sprehodili do gasilskega doma 
PGD Dol. Gasilci so bili naši 
gostitelji in so nam v celoti 
odstopili ploščad s čudovitim 
razgledom na progo in dolino 
ter prostore gasilskega doma, 
kjer je gostilna Švab iz Hra-
stovlja pripravila toplo mali-
co. 
V proslavi, ki jo je povezala 
odlična Alenka Lukač, so na-
stopili otroški pevski zbor iz 
Osnovne šole Dekani, harmo-
nikarski orkester Nika Polesa 
in godba Slovenskih železnic. 
Pozdravu podžupana Mestne 
občine Koper Petra Bolčiča 
sta sledila nagovora direktorja 
Slovenskih železnic Dušana 
Mesa in naše županje Saše 
Likavec Svetelšek. G. Mes je 
izpostavil pomemben gospo-
darski pomen izgradnje proge 
takrat in v ravno taki meri ali 

še bolj pomemben pomen iz-
gradnje II. tira. 
Županja je posegla po podat-
kih o izgradnji in med drugim 
spomnila: »Ob tem dogodku 
se moramo spomniti idej-
nega in operativnega vodje 
izgradnje pristanišča Koper 
in železniške proge, katere 
obletnico praznujemo danes, 
tovariša Danila Petrinjo – Pri-
moža, doma iz vasi Petrinje v 
Občini Hrpelje - Kozina, či-
gar hčerka Jasna Tepina danes 
prisostvuje praznovanju. V 
svoji knjigi, izdani leta 1999, 
v uvodu opisuje, s kolikšnimi 
težavami, odrekanji in uspehi 
so se zagnani vizionarji, gra-
ditelji in delavci luke srečevali 
pri izgradnji pristanišča in 
te železniške proge. Čeprav 
so zvezni organi v Beogradu 
nasprotovali izgradnji prista-
nišča in železnice, je sloven-
sko gospodarstvo in takratno 
republiško vodstvo, na čelu s 
predsednikom skupščine So-
cialistične Republike Sloveni-
je Ivanom Mačkom – Matijo, 
aktivno podprlo izgradnjo, 
a so ga kljub temu politič-
no in kazensko preiskovali 
brez osnove. Danilo Petri-
nja – Primož je bil direktor 
Luke Koper od marca 1959 
do leta 1970, ko je bila v pri-
stanišču organizirana poli-
tična splošna stavka. Zaradi 
tega dogodka, šikaniranja in 
izčrpanosti je dal odpoved 
in niti na prošnjo takratnega 
predsednika izvršnega sveta 
RS Staneta Kavčiča ni hotel 
nazaj. Hvala mu za to, da je 
vztrajal in dokončal projekta, 
brez katerih država Slovenija 
ne bi bila, kar je, s pristani-
ščem, ki je vse pomembnejše 
v evropskem prostoru, in že-
leznico, ki je za 300 % prese-
gla konstrukcijske izračune o 
pretočnosti. Za vse to je treba 
priznanje in spoštovanje dati 

Palma Smrekar 
in reševanje partnerskih izzivov
Na zadnjem predavanju v kozinski 
knjižnici nam je predavala Palma 
Smrekar, sicer po rodu iz Novokra-
čin, kjer je živela do šestega leta pri 
babici, danes pa je poslovna in uspe-
šna ženska, ki živi in deluje v Luciji, 
kjer ima svoj studio. Po končani ma-
tematično-računalniški srednji šoli je 
študirala fiziko, ker pa ni našla odgo-
vorov na svoja vprašanja, se je začela 
posvečati izobraževanju na mnogih 
področjih: shiatsu, reiki, feng shui, 
tui-na, astrologija, makrobiotika, 
ajurveda, bioergonomija, Bachovo 
cvetno zdravljenje, psihoterapija po 

metodi Phyllis Krystal – slednja ji je 
pomenila največji preobrat. Zatrjuje, 
da največjo moč za notranjo rast in 
motivacijo za poklicni napredek najde 
v družini. Pred leti smo jo gostili pri 
študijskem krožku Spoznaj se. Glede 

na nemnožičen obisk se zdi, da v naši 
občini partnerski odnosi štimajo, in 
smo lahko srečni, če je zares tako. 
Patricija Dodič
Foto: Rafael Vončina 

ENERGIJSKE BARVE V KNJIŽNICI
Tik pred zdajci nas je obiskala kariz-
matična Andreja Novak iz Žalca, di-
plomirana dizajnerka, strokovnjakinja 
na področju energetskega delovanja, 
ezoterike in feng shuia ter barvna sve-
tovalka. Sicer pa se ukvarja s poslovno 
energijsko pomočjo, vedežuje, opravlja 
energetske terapije za krepitev zdravja 
in čustvenih težav, odpravlja karmič-
ne blokade, ukvarja se z energijskim 
zdravljenjem domov, energijsko ana-
lizo, scalarpransko psihoterapijo in še 
čem. Več o njej si lahko preberete na 
www.andrejanovak.si in www.angel.
si. Kot je bilo pričakovati, je napolnila 
knjižnico do zadnjega kotička. 
Da so barve frekvence, smo vedeli. 
Da pa lahko tako in toliko vplivajo 
na naše življenje, si še misliti nismo 
upali. Črna barva je tista, ki se je lju-
dje na nek način bojijo, a kot zatrjuje 
Novakova, je barva, ki – če jo nosimo 
– ne spusti negativnosti k nam, zato je 
odlična za delo z ljudmi. Rdeča barva 
je tista, s katero bi se v stanovanju mo-
rali čim bolj obkrožiti, saj predstavlja 
življenje, dobra je za kri, predstavlja 
naš odnos do materialnega življenja in 
uresničevanje idej. Zelo dobro je nositi 
rdeče nogavice, ali imeti rdeča vhodna 
vrata ali vsaj predpražnik. Pa oranžno 
spodnje perilo. Oranžna je barva ve-
selja in preganja energijski mrčes. In 
tako bi se lahko razpisala o vsaki barvi, 
ki jo je Novakova predstavila, a bi bila 

(kot sem najbrž vedno) predolga. Zato 
predlagam, da si ogledate njene spletne 
strani, kjer boste našli veliko lepega o 
vsem mogočem in morda kaj od na-
pisanega in povedanega tudi koristno 
uporabili. 
Ker je Novakova tudi jasnovidka, naj 
zapišem še nekaj njenih prerokb za na-
slednje leto, ki jih posreduje v blogu 
ene svojih strani: »Če ste se do sedaj 
na vse pretege trudili, da bi dosegli 
svoje cilje ali vsaj kaj naredili iz svo-
jega življenja, se lahko sedaj sprostite. 

Prihaja leto Venere, ki vam bo v 2018 
pomagala narediti stvari tako, da se 
zgodijo skorajda same od sebe. Pri-
tegnila bo namreč v vaše življenje vse 
tisto, kar je vašem najbolj skritem 
notranjem sistemu, v vašem srcu in 
osrednjem kanalu, ki teče po celotni 
hrbtenici in telesu. Tako boste lahko 
povezani s tokom energij Vesolja in 
podporno energijo vaše Duše.« 
In naj bo res tako, kot pravi. 
Patricija Dodič
Foto: Igo Race
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Odsevi 2
V januarju razstavlja v kozinski knjižnici Rafael Vončina iz 
Sežane. Fotografsko razstavo je naslovil Odsevi 2, saj je s pr-
vimi Odsevi gostoval v komenski knjižnici. Sicer pa upoko-
jeni veterinar, nekdanji sodelavec in zvesti zgodbarničar in 
tudi zgodbarniški fotograf. Kot sam pove, je v 7. razredu OŠ 
obiskoval začetni tečaj fotografije. Učili so ga izkušeni in pri-
znani fotografi. »Takrat sem podedoval en 6 x 9 cm aparat. Na 
tečaju so bili že zaposleni, imeli so denar in neprimerno boljše 
aparate, kot je bil moj. Konec srednje šole je šla sestra v An-
glijo in mi tam kupila Laika format in takrat sem fotografiral 
na veliko. Vsak dogodek doma je bil ovekovečen in nobenemu 
niso manjkali ne glava ne noge. Pred 5 leti sem se vpisal v foto-
grafski klub v Sežani, Žarek, in si nabavil digitalni fotoaparat, 
z njim pa odkril in še vedno odkrivam nov svet,« je povedal 
avtor januarske razstave. 
Na otvoritvi se je na zanimiv in drugačen način obširno o 
njegovih delih razgovorila akademska slikarka, ki živi in de-
luje v Komnu, tudi ena izmed letošnjih bodočih razstavljavk 
v kozinski knjižnici, Mojca Senegačnik. Za glasbeni vložek 
je poskrbela Fanči Klobučar, nekdanja zgodbarničarka, si-
cer pa glasbenica in pedagoginja na OŠ Hrpelje. 
Patricija Dodič 
Foto: Radovan Gregorčič 

LETO 2017 PRI BALILLI 
V ZNAMENJU PETINDVAJSETLETNICE DRUŠTVA 
Lastniki in ljubitelji starodobnih vozil so se v začetku 
septembra lani srečali in družili na reliju in srečanju Kras 
– Brkini, ki je potekalo že 26. leto zapored v organizaciji 
Primorskega kluba ljubiteljev starih vozil Balilla iz Divače. 

Sicer pa je bilo leto 2017 v Balilli, ki šteje več kot 110 
članov, v znamenju praznovanja 25-letnice delovanja 
društva, katerega idejni vodja in ustanovitelj ter prvi in 
dolgoletni predsednik je bil Štefan Pozderec, ki je funk-
cijo predal Igorju Kodriču, Vladu Žiberni, Sašu Kompa-
retu in Dušanu Mramorju. Klub, v katerem so ponosni 
na državnega prvaka Maria Bržana za prvenstvo Zveze 
SVS v kategoriji motociklov, je priredil več srečanj, so-
deloval na pomembnih prireditvah na Krasu in v Brki-
nih ter organiziral tudi humanitarne akcije. Ob začetku 
tekmovalne sezone so svoje železne konjičke na Gabrku 
postavili v število 25, ki simbolizira četrt stoletja uspešne-
ga dela tega prvega primorskega društva starodobnikov. 
V poletnih dneh so peljali varovance VDC iz Sežane in 
Divače na Slavnik s terenskimi starodobniki in na grad 
Socerb. Osrednje mesto pa ima tradicionalna prireditev 
Kras – Brkini, kjer so se vozniki iz Divače podali preko 
Brkinov na Tatre in v Ilirsko Bistrico, kjer so si ogledali 
železničarski muzej in staro mestno jedro, prireditev pa 
zaključili s srečanjem in podelitvijo spominskih priznanj 
v Divači. Sezono so zaključili z izletom na Hrvaško, ka-
mor jih na obisk legende moto športa Vinka Surine in 
Grobnika popeljal njihov član Vinko Zabukovec s staro-
dobnim vozilom Mercedes - Benz iz leta 1968. S svojimi 
železnimi konjički so popestrili tudi razne prireditve. Si-
cer pa bodo svojo dejavnost kot že več let zapored zbrali 
v društvenem glasilu, ki bo luč sveta ugledalo na zboru 
članov. V letu 2018 pa bodo 1. septembra organizirali že 
27. reli Kras – Brkini s startom v Sežani.
Olga Knez

Foto: Lancia

5. ocenjevanje likerjev v Brkinih

LIKER IZ SMREKOVIH VRŠIČKOV  
ŠAMPION 

Gospodinja Turistične kmetije Pri Filetu v Slopah Sonja Jelušič je na letošnjem že 
5. mednarodnem ocenjevanje likerjev, ki se je odvijalo prav na njihovi turistični 
kmetiji, oddala štiri vzorce in za liker iz smrekovih vršičkov prejela naziv šampio-
na, saj je dobil najvišje število točk: 20. 
Sicer pa se Jelušičeva na tokratnem tekmovanju pohvali še s tremi zlatimi meda-
ljami, ki jih je prejela za žajbljev liker, zeliščni liker in liker iz vrtnic v žganju. „Z 
možem Francem nama je sicer osnovna dejavnost turistična kmetija, ljubiteljsko pa 
se ukvarjam tudi s pridelavo likerjev, za katere uporabim kot osnovo žganje, ki ga je 
skuhal mož. Smrekove vršičke sta mi pri Postojni nabrala brat in snaha, žajbelj pa 
sem sama nabirala na Petrinjskem krasu. Stare sorte vrtnic, ki zelo lepo dišijo, pa 
imam kar pred hišo. Celo leto pa sem nabirala zelišča (kot za 'jegermajster') in jih 
namakala v žganju ter pripravila zeliščni liker,“ je bila na kar štiri zlata priznanja 
ponosna Sonja Jelušič. 
Tudi letos je ocenjevanje likerjev organizirala sežanska kmetijsko-svetovalna služ-
ba novogoriškega Kmetijsko gozdarskega zavoda, ki jo vodi Milena Štolfa in je 
bila tudi predsednica ocenjevalne komisije za likerje, v sodelovanju z Društvom 
proizvajalcev Brkinskega slivovca in Društvom proizvajalcev Kraškega brinjevca. 
Obe društvi že od vsega začetka vodi Franc Jelušič.
Na ocenjevanje, ki je že drugo leto zapored imelo mednarodne razsežnosti, je na-
mreč prispelo kar 40 vzorcev, sicer sedem manj kot lani, a je kljub temu imela 
komisija zaradi zelo različnih likerjev težko delo. Strokovno komisijo so poleg 
predsednice Milene Štolfa sestavljali še: Danijela Volk, Srečko Horvat, Aleks Dariž 
in Ivo Šuc, ki se jim je letos prvič pridružil pri tem zahtevnem opravilu. Komisija 
je bila nad ocenjenimi vzorci presenečena, saj so bili vsi likerji visoke kakovosti. 
Izločili niso nobenega vzorca. Podelili pa so 20 zlatih, 17 srebrnih in tri bronasta 
priznanja. Razglasitve rezultatov se je na Turistični kmetiji Pri Filetu na Slopah 
(22. decembra) udeležila tudi županja Občine Hrpelje - Kozina Saša Likavec Sve-
telšek, ki je podelila priznanja.
„Ocenjevali smo po 20-točkovnem sistemu, in sicer čistost, aromo, okus in harmonič-
nost. Pri likerju je pomembno, da ima aromo in okus po sadju oz. zeliščih, po katerih 
je poimenovan. Dodatne arome ne smejo izstopati, žganje pa mora biti visoke kako-
vosti, brez napak, da dobimo liker, ki nam ostane v spominu še dolgo potem, ko smo 
ga poskusili,“ je poudarila predsednica komisije Milena Štolfa. 
Pridelovalci oz. ljubitelji likerjev, ki so dali vzorce na ocenjevanje, so bili iz občin 
Komen, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Koper, Izola, Pivka in Ilirska Bistrica. V 
ocenjevanje pa so dali žajbljev, teranov, šetrajev, zeliščni, kakijev, nešpljev, trnjulov 
liker, jegermajster, kimljevec, vinjak, liker iz ameriškega slamnika z medom, me-
deni liker s propolisom, sivkin liker z medom in druge.
Olga Knez

Na izlet v Lipico 
z električnim  
kolesom
Obiskovalci Kobilarne Lipica lah-
ko zeleno lipiško posestvo doživijo 
med prijetnim sproščenim spreho-
dom ali vožnjo s kočijo. V novem 
letu pa se bodo lahko po najlepših 
zgodovinskih drevoredih Lipice 
prvič popeljali tudi z električnimi 
kolesi. 

S kolesi po Lipici in Krasu
Za brezplačno izposojo bo v Lipici 
obiskovalcem na voljo 15 električ-
nih koles. Z njimi se bodo lahko 
podali do črede belih lipicancev, 
zelenih drevoredov in skritih ko-
tičkov lipiškega posestva. Dru-
žine z otroki in ljubitelje narave 
bodo električna kolesa pričakala 
na osrednjem parkirišču v Lipici, 
kjer bodo že spomladi uredili štiri 
polnilne postaje. Od tam se bodo 
lahko obiskovalci s kolesi podali 
tudi na vožnjo po Krasu, saj želi 
kobilarna kot ena izmed osrednjih 
turističnih destinacij na Krasu 
spodbujati trajnostno mobilnost 
in pritegniti obiskovalce k ogledu 
ostalih turističnih biserov Krasa. 
Le kratka vožnja s kolesom loči 
obiskovalce od številnih vasi in 
znamenitosti, kot so Lokev, Park 
Škocjanske jame, dolina Glinščice 
in Živi muzej Krasa.

Čezmejni projekt Mobitour
Možnost brezplačne izposoje ele-
ktričnih koles prinaša čezmejni 
projekt Mobitour, ki povezuje šest 
partnerjev iz Slovenije in Italije: 
Kobilarno Lipica, Občino Piran, 
Inštitut za mednarodno socio-
logijo v Gorici, italijanski občini 
Lignano Sabbiadoro in Caorle ter 
Park Škocjanske jame, ki je vo-
dilni partner projekta. Vrednost 
celotnega projekta je 1,2 milijona 
evrov, 85 odstotkov sredstev zanj 
bo zagotovil Evropski sklad za re-
gionalni razvoj. 
Kobilarna Lipica
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VINSKA BANKA VINAKRASA 
SPREJME OKROG 1400 STEKLENIC ARHIVSKEGA VINA

33 vinskih sefov za arhivska vina za posebne priložnosti
Kmetijska zadruga Vinakras z 800.000 do 1 milijona litrov 
vina letno je največji pridelovalec terana na svetu. V lasti ima 
nekaj več kot 50 hektarjev vinogradov, na katerih je na treh 
četrtinah posajena trta refoška, ki daje prepoznavno vino te-
ran. Preostalo količino grozdja zadruga odkupuje od svojih 
članov. Lani so ob 70-letnici delovanja prenovili svoje pro-
store, od kleti za zorenje vin malvazije, terana in vitovske 
grganje prestige. Uredili pa so tudi prostore za arhiv, vinsko 
banko in kmalu bo na vrsti mali muzej zgodovine. V kle-
ti, kjer se enoteka ponaša z letnico 1861, ki so jo zgradili z 
velbanim obokom v živo skalo, je pomembno mesto dobila 
vinska banka, ki obsega 40 m2. Na tem mestu so bile prej 
betonske cisterne, ki so se uporabljale še do leta 1995. V ar-
hivskem delu prenovljene kleti so postavili 33 vinskih sefov. 
Vsak vinski sef lahko sprejme največ 42 buteljčnih steklenic. 
V vinski banki bodo tako hranili približno 1382 steklenic.
 »Ker je veliko strank v zadnjih letih spraševalo o možnostih 
hranjenja izbranih vin v naši kleti, smo se odločili, da bomo 
ob prenavljanju vinske kleti odprli vinsko banko. Do sedaj 
sem ključe predal šestim uporabnikom, en sef pa smo zadr-
žali v naši uporabi. Izbrani prostori nudijo optimalne pogoje 
za ustrezno zorjenje in donegovanje žlahtnih vin. V sefu je 
mogoče shranjevati naša, torej Vinakrasova izbrana vina kot 
tudi vina, ki predstavljajo posameznikom in skupinam po-
sebno vrednost in jih bodo uporabljali za posebne priložno-
sti. Ni temperaturnih nihanj, temperatura je konstantna in se 
giblje od 10 do 15 stopinj Celzija, vino pa tudi ni izpostavlje-
no dnevni svetlobi. Vinski sefi so namenjeni poslovnim par-
tnerjem, podjetjem, vinskim ljubiteljem in posameznikom, 
ki želijo shraniti arhivska vina za posebne dogodke in slavja, 
kot so okrogle obletnice, rojstnodnevna darila in življenjski 
dogodki, recimo rojstvo in poroka,« poudarja direktor Vina-
krasa Marjan Colja.
Med prvimi, ki so ključe prejeli, je bil prav gotovo kmetij-
ski minister mag. Dejan Židan, ki se je slovesnosti udeležil 
skupaj z državno sekretarko Tanjo Strniša. Častni gost mag. 
Židan je v dar prejel vinski sef. Gre za gesto zahvale tako kleti 
Vinakras kot Kraševcev za trud, ki ga je ministrstvo v vseh 
teh letih namenilo dvigu pomena in vrednosti vina ter tudi 
zaščiti terana. Minister se je ob predaji zahvalil ter zagotovil, 
da si bo ministrstvo še naprej prizadevalo za ohranitev tera-

na. Poudaril je propagandno vlogo vinske banke na Krasu in 
se zavzel, da bodo vse pomembnejše tuje delegacije s podro-
čja kmetijstva, ki bodo na obisku v Sloveniji, pripeljali tudi v 
Sežano. Eno takih že napovedujejo sredi marca, ko bodo na 
tiskovni konferenci o pomenu čebel gostili generalnega di-
rektorja Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo dr. Josèta 
Graziana da Silva.

Znani lastniki prvih vinskih sefov. Za 600 evrov najem sefa za 
10 let.
Poleg ministra je ključe šefa prejelo še pet ustanov. Vinske 
sefe pa imajo kar dve kraški in ena brkinska občina. Komen-
ski župan Marko Bandelli je dejal, da je počaščen, saj ima 
zadruga Vinakras vse svoje vinograde prav na območju ko-
menske občine. Zadovoljstva ni skrival niti sežanski župan 
Davorin Terčon, ki je čestital za novo pridobitev. Nad vin-
sko banko je bila navdušena tudi hrpeljsko-kozinska županja 
Saša Likavec Svetelšek, ki je dejala, da so vinski sefi primerni 
tudi za shranjevanje brkinske slivovke in kraškega brinjevca. 
Ključe sefa so prejeli še predstavniki sežanskega Komunalno 
stanovanjskega podjetja in Tiskarne Etiketa. Direktor Tiskar-
ne Etiketa Primož Kokalj je ob tej priložnosti dejal: »Investi-
cija v vinsko banko je naložba v našo dediščino, v teran, do 
katerega tudi sami čutimo pripadnost in ga moramo na ta 
način ohranjati.«
V kratkem pa jih bodo predali še podjetju CM Design in 
Printam.si, ki sta se odpovedala honorarju za svoje delo in 
tako prejela sef v uporabo za 10 let. Najem vinskega sefa v 
vinski banki Vinakrasa je možen za 10 let po ceni 600 evrov. 
  
Napovedujejo muzej o teranu
Novi delovni zmagi in pridobitvi so nazdravili z arhivskim 
vinom teranton sežanskega Vinakrasa, starim kar 38 let, ki ga 
je predstavil in prisotnim nalil komercialist in somelier Peter 
Boršič. Gre za prvi letnik terantona sežanskega Vinakrasa iz 
leta 1980, ki je zelo lepo ohranjen, opečnate barve, z inten-
zivnim vonjem tercialnih arom, ki pusti še dolg okus ter ima 
prijetno svežino, ki spominja na usnje in podrast. 
Direktor Colja še dodaja, da se zavzemajo za dvig kakovosti 
terana in ga bodo zato prodajali samo še v steklenicah in v 
lični embalaži. Želijo pa si, da bi tudi člani konzorcija prišli 
v petih letih samo na prodajo ustekleničenega terana PTP. 
Konzorcij kraških pridelovalcev terana je pred kratkim za-
menjal predsednika. Dosedanji predsednik Boris Lisjak je 
funkcijo predal Marjanu Colji, ki je tudi predsednik Civilne 
iniciative za spoštovanje zaščite vina teran.
V kratkem bodo postavili še razstavo o teranu in vinski po-
sodi, ki jo bo pripravil znani muzealec Srečko Rože iz Voja-
škega muzeja Tabor iz Lokve. V povezavi z Občino Komen, 
kjer ima zadruga svoje vinograde, pa bodo zgradili ustrezen 
objekt za promocijo te žlahtne kraške kapljice. Izbirajo med 
lokacijama vinogradov pri Devici Mariji ali proti Svetem.
Olga Knez
Foto: Olga Knez in Ana Rojc

NOVA ENERGIJA ZA VAŠE ZDRAVJE
V ZDRAVSTVENEM DOMU SEŽANA
V okviru Zdravstvenega doma Sežana deluje Zdravstveno-
vzgojni center (ZVC) – sedaj z dodatnimi, svežimi močmi in 
z namenom, da se čim bolj približa potrebam in željam vsa-
kega uporabnika. Tim sestavljamo diplomirane medicinske 
sestre, univerzitetna diplomirana psihologinja in diplomira-
na fizioterapevtka.
Trudili se bomo za človekovo največjo vrednoto: ZDRAVJE. 
Ne popustite pod pritiski vsakdana. Naučite se uspešno klju-
bovati, premagovati in prepoznavati negativne vplive na vaše 
zdravje in vaš način življenja. Spremembe sestavljajo množi-
ce malih korakov, ki pripeljejo do končnega cilja. Na tej poti 
niste sami, člani tima Zdravstvenovzgojnega centra Sežana 
bomo korakali z vami.
KAJ IMAMO PRIPRAVLJENO ZA VAS?
Združili bomo naša raznolika strokovna znanja in vas skozi 
brezplačne preventivne delavnice popeljali do zdravega nači-
na življenja in boljšega počutja. Skozi celo leto bomo obrav-
navali zanimive teme v manjših skupinah, hkrati pa vam 
ponujamo tudi možnost individualnih svetovanj, kjer bomo 
lahko skupaj poskušali najti odgovore na vaša vprašanja o 
zdravem načinu življenja. Na voljo vam bomo tudi na kon-
taktnih točkah programa Svit, kjer bomo lahko odgovorili 
na vsa vprašanja, ki se vam porajajo, in vas vzpodbudili za 
sodelovanje.
NA KATERIH PODROČJIH BOMO PRIDOBIVALI NOVA ZNANJA?
ZDRAVA PREHRANA, TELESNA DEJAVNOST, DUŠEV-
NO ZDRAVJE (spoprijemanje s stresom, depresijo, tesno-
bo), PODPORA IN VZPOSTAVLJANJE ZDRAVIH NAVAD 
TER OPUŠČANJE SLABIH …
KJE LAHKO PRIDOBITE VEČ INFORMACIJ?
Informacije o napotitvi, trajanju in programu vsebin, ki so za 
vas zanimive, lahko pridobite pri članih tima Zdravstveno-
vzgojnega centra, preko telefonskih številk 05/29 27 559 in 
05/73 11 442, elektronskih naslovov zvc@zd-sezana.si in 
centerzazdr.odv@zd-sezana.si. Lahko nas obiščete osebno 
na govorilnih urah v Zdravstveni postaji Hrpelje v 1. nad-
stropju:

ponedeljek: 12:00–14:00
sreda: 8:00–10:00
petek: 8:00–10:00

V naše programe vas lahko usmerita tudi diplomirana medi-
cinska sestra iz referenčne ambulante družinske medicine ali 
osebni zdravnik. Podrobneje se lahko z našimi aktivnostmi 
seznanite na spletni strani Zdravstvenega doma Sežana, kjer 
bomo redno objavljali razpisane termine začetka izvajanja 
delavnic: http://www.zd-sezana.si.
KJE SE BOMO SREČEVALI?
Poskušali se vam bomo približati, zato bomo delavnice iz-
vajali v Zdravstvenem domu Sežana in tudi v  Zdravstvenih 
postajah Hrpelje, Divača, Dutovlje in Komen. Srečevali se 
bomo tudi na javnih dogodkih in prireditvah v vaših lokal-
nih skupnostih. Dogodke bomo popestrili z zanimivimi vse-
binami in aktivnostmi.

KJE SE LAHKO PRIJAVITE?
Čeprav so delavnice brezplačne, je zaradi lažje organizacije 
srečanj zaželena predhodna prijava.
Prijavite se lahko v Zdravstvenovzgojnem centru (tel.: 05/29 
27 559, 05/ 73 11 442, elektronski naslov: zvc@zd-sezana.
si ali centerzazdr.odv@zd-sezana.si, pri diplomirani medi-
cinski sestri v referenčni ambulanti družinske medicine ali 
osebnemu zdravniku.
Vodila jih bo diplomirana medicinska sestra Nataša Volk Tr-
novšek, za več informacij pokličite na 05/73 11 442 ali na 
kontaktne podatke Zdravstvenovzgojnega centra.

Pridružite se nam!
ZV center

Za začetek vam ponujamo naslednje delavnice, ki bodo 
potekale v:
sejni sobi Zdravstvenega doma Sežana (2. nadstropje) ob 
ponedeljkih ob 18:30:
OPUŠČANJE KAJENJA: januar in februar 2018 (6 srečanj)
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG: 12. 2. 2018 (1. srečanje)
ZDRAVA PREHRANA:  26. 2. 2018 (4 srečanja)

telovadnici Ljudske univerze v Sežani, ob 19:00: 
GIBAM SE: 15. 1. 2018 (predavanje – prvi del)
GIBAM SE: 16. 1. 2018 (telovadba – 11 srečanj)  

Opravičilo
V prejšnji številki nam je tiskarski škrat skril fotografijo 
pri članku z naslovom: »Srečanje sošolcev generacije '92«. 
Za napako se iskreno opravičujemo in jo objavljamo v tej 
številki glasila.
Ester Mihalič, odgovorna urednica
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V NAŠEM PODJETJU PONUJAMO NASLEDNJE IZDELKE IN STORITVE:
– termo izolacijsko steklo, tudi polnjeno (s plinom za toplotno ali za zvočno izolacijo)
– oblikovanje in obdelavo ogledal, globinsko peskanje in barvanje stekla
– fazetiranje stekla, peskanje, kaljenje, graviranje, ravno brušenje, lepljenje z UV žarki
– izdelavo vitražev, varnostnih, ognjevarnih in pohodnih stekel, okvirjanje slik
– steklene stopnice, steklene ograje, predelne steklene stene, drsna vrata, tuš kabine
– izdelava steklenih vitrin, miz, steklenih nadstreškov, prodajnih pultov, nihajnih vrat
–  prede lovan je  l e sen ih  oken  in  za s tek l j evan je  z  i zo l ac i j s k im s tek lom
Z a  v s e  t e  s t o r i t v e  i z v a j a m o  t u d i  m o n t a ž o  n a  o b j e k t i h

Kontakt:
STEKLARSTVO TULEK

Idriz Tulek s.p.
Ulica 1. maja 2

6210 Sežana
Tel.: +386 (0)5 730 23 20
Fax: +386 (0)5 730 23 21

Gsm: +386 (0)41 870 018
Email: steklarstvo.tulek@siol.net

Web: hp://steklarstvo-tulek.si

Delovni čas:
ponedeljek – petek:

8.00 – 12.00 / 14.00 – 17.00
sobota: 8.00 – 12.00

nedelja in prazniki zaprto

Smo uspešno podjetje od 

leta 1968. V letu 2012 

smo poleg steklarskih 
storitev v našem podjetju 
razširili dejavnost na PVC 
in ALU program.

Zakaj steklarstvo 

Tulek?

Zato ker razpolagamo
z znanjem, dolgoletnimi 

izkušnjami, konkurenčnimi 
cenami, individulalnim 

pristopom do vsake stranke, 
smo profesionalno in 
prijazno osebje, smo 
predani in vlagamo

maksimalno
energijo v naše delo.

50
let

PVC PROGRAM
Kadar gradite, prenavljate ali enostavno želite zamenjati okna 
ali vrata se lahko obrnete na nas. V našem podjetju bomo 
skupaj z vami našli skupno rešitev. Nudimo vam celotno 
strokovno storitev od svetovanja, meritev in montaže. 

Ponujamo vam strokovno svetovanje, izvedbo vrhunske kakovosti ter hitro odzivnost!

PRODAJALNA SANJ
Letošnji dobitnik Ježkove nagrade Drago 
Mislej Mef je v četrtek, 13. decembra 2017, 
v triu NOB skoraj petdesetim peligral 
skoraj dve uri, naglušec pa sem stoječ pod 
odrom Kulturnega doma Hrpelje - Kozina 
dobro razumel besedila in si na prazno 
kuverto novembrske pokojnine zapisoval 
izrečeno & zapeto. Na fotoaparat mi je 
soproga Arijana privezala nov pokrov 
ona pa je raje ostala doma in prebrala do 
konca napet roman Agathe Christie, ki jo 
je razočaral. 

Izolan iz Postojne je med bisom še dru-
gič predstavil gladko nepresenetljivega, 
a pesmim privrženega kitarista Arman-
da Šturmana ter vmesno diskretnega 
basista in  klavioflavtista Gorazda Ra-
dojeviča. Naklonjeno občinstvo je bilo 
v povprečju petnajst let mlajše od ta 
večer hripavega kvasitelja in kantavtor-
ja, nihče ni zapustil dvorane med na-
stopom, županja mi je pred začetkom 
pomahala v pozdrav, po nastopu pa ob 
izhodu rekla: »Lahko noč!« Hvala. 
Direktorica Kulturnega doma v Izoli 
Zvonka Radojevič mi je potrdila moje 
(naše) botrstvo te zmage levo-estradne 
nostalgije, saj sta se  s kulturnico Ester 
zanj dogovorile na novembrskem Četr-
tem četrku. Me veseli.
Nosilnega nastopajočega poznam že 
skoraj štirideset let, odkar naju je se-
znanil pesnik in novinar Blaž Ogorevc. 
Tik pred razpadom Jugoslavije mi je 
kot urednik Primorskih novic novinar-
ju odprl ta zveličavno zaplotni medij, 
povabil me je tudi enkrat za denar peti-
grat v Izolo, a se je ta moj sicer uspešni 
kantavtorski solo nastop slabo končal. 
Njegova soproga je demonstrativno 
odšla med mojim branjem vojaškega 

poročila o Peti sovražnikovi ofenzivi, 
on pa je prihajal pod oder in mi sikal: 
»Skini mi se s k…a!« 
Moj spis v občinskem Glasilu je prekra-
tek za razčlenjeno presojo dela znatno 
izvirnega »sledilca Franeta Milčinske-
ga« v prostoru Istre pod Slovenci, na 
Primorskem in v Sloveniji. Avtorja pe-
smi »Mama, jaz nočem bit mona!« ne 
skrbi za vesolje, ampak za par ljudi. Še 
čisto mlad (»v letih, ko smo znali žive-
ti«) je že pesnil o staranju. Na kuverti 
pokojnine mi je ostalo mogoče ne prav 
točno zapisano: »Sanjal, da je mlad, 
da je zunaj že pomlad. Isti kot takrat. 
Ti si marsikaj hotela, jaz sem te le imel 
rad«. Njegove rime so večkrat štoraste, 
a semtertja zabodejo globlje. Baladno 
estradno mu najbolj leži in mi je bil ta 
večer v tem mestoma prepričljiv.

Drago Mislej ni luzer, čeprav o ne-
srečnih poje pesmi. Je domiseln, a ne 
preglobok povezovalec. Dramaturško 
učinkovito je vgradil domačina, da je 
zapel njegovo pesem. S soglasbeniko-
ma se je marsikdaj na odru med nasto-
panjem »pogovarjal«, a onadva nista 
imela mikrofonov. Znal je  (znali so) 
dogodek izpeljati v dolgo zaključno 
ploskanje občinstva, ki je potem pri-
hajalo umetnika pozdravit do visokega 
odra. Ta je na njem sicer ves čas ostal, a 
se mu ni bilo težko od zgoraj priklanjati 
se v rokovanja. 
Obilen brezplačni obrok glasbeno ne-

vznemirljive mehko protestniške neo-
partizanske juhice se je dalo prenesti. 
Pred skupinskim delom bisa je Mef po 
požirku hruškovca zapelzaigral sam: 
»Nihče ne ve zakaj, padle so zastave, 
rdeče, bele, plave, potisnjeni na dno pa 

smo bili zlato ...«. Tudi mene kot av-
torja in kot človeka prizadeva ta stvar-
nost, v katero so nas vklenili ljudje kova 
Igor Bavčar (ex direktor Istrabenza), ki 
ne bodo šele, ampak že kradejo ljudi, 
potem ko so nagrabili vse, kar je bilo 
mogoče (in še niso odnehali). Pesnik 
Drago Mislej kliče: »Naših sanj jim ne 
damo!« Damo ne, prodamo pa že, saj 
niso predrage in nastopamo tudi radi. 
Marko Brecelj

Mef je v kulturnem domu Občine Hrpe-
lje - Kozina upravičil pričakovanje ob-
činstva.

Prekaljeni trio NOB v trenutku, ko je 
basist klavioflavtist. 

Mef po uspešnem nastopu na levem kole-
nu bliže spoštujočim
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Namesto čestitke 2018
Vrtalec v svoje koleno, performer Ive Tabar mi je v petek pred sil-
vestrsko nedeljo v gostilni Belvedur izrazil svojo domnevo, da je 
smrt neizpovedno lepa. Umetnik je bil dokaj vsebinski, a 'inputi' 
so mu od časa do časa še delovali. Veličal je moj vpliv na mnoge 
različnih starosti, njegovega prijatelja mama izdeluje presladko lo-
vsko žganje, a sem popil eno šilce zaradi vražjevernosti. »Moral« 
sem z njima tudi zmazati fuže s tartufi, ki smo jih približno plačali 
radodarnemu oštirju Sandiju. Ta je bil zelo jezen na novinarsko te-
slo. Cepcu se je v Primorskih nogavicah namreč zapisalo, da gosti-
šče Belvedur dnevno porabi kilogram najžlahtnejše istrske gobe! 
»Pa to ljudje radi berejo!« se je izgovarjalo one. »Zakaj nisi raje 
napisal, da ima Sandi Tripar dva k…a?!« ga je po telefonu nadrl 
razkačeni gostilničar. 
V Klanec sem se vrnil še toliko zgodaj, da Arijana ni bila jezna. 
Psihoaktivna meglica, ki me je skozi nekaj predprazničnih vdihlja-
jev oplazila, je povzročila pesmico v rimani prozi: 

Sem                                                                       
razvalina
z nekaj spomina,
z metlico in s smetišnico
v hiši z ohišnico.
S soprogo,
z živaljo tronogo.

Socialni endem; 
s prihranki,
dvajsetkrat manjšimi
od dolgov;
zjutraj kot nov,
zvečer pravočasno domov.

Človek iz škatlice,
človek iz testa,
iz kaljenega železa,
izloča me 
nadledvična žleza.

Zanima me nogomet,
a se mu odrekam;
ne oporekam,
ne rečem: »Ko ga jebe!«

Zauzdati sebe
se trudim,
ne biti požrešen
se učim.

Pozno bolje kot nikoli!
Vrhovno smetišče
prosim, naj upošteva 
mojo izjavo!
Ne gre za zelje!
Gre za mojo glavo! 

Marko Brecelj

DODOČETRTINKA

ROKOMETAŠI NA TURNIRJU 
V BEOGRADU
Ekipi mlajših dečkov in kadetov Rokometnega društva Škerjanc 
Jadran Hrpelje - Kozina sta se skupaj z ekipama rokometašic 
iz ŽURD Koper udeležili močnega mednarodnega turnirja v 
Beogradu.
Ekipa mlajših dečkov, ki jo je vodil trener Gregor Sosič, je 
zasedla končno 9. mesto z le enim porazom. Igrali smo v zelo 
izenačeni skupini, kjer so na koncu tri ekipe imele isto število 
točk.  Žal nam je zmanjkalo malo športne sreče in namesto 
prvega smo zasedli tretje mesto v skupini.  Ostaja grenak pri-
okus, saj smo v skupini  premagali tudi kasnejšega finalista 
turnirja ekipo RK Beograd. Fantje si zaslužijo vse pohvale za 
prikazano igro in borbenost.
Rezultati:  
RD Škerjanc Jadran H-K : RK Beograd (SRB) 11 : 9
RD Škerjanc Jadran H-K : RK Sinđelić (SRB) 16 : 5
RD Škerjanc Jadran H-K : RD Urbanscape Loka (SLO) 8 : 10
RD Škerjanc Jadran H-K : RK Partizan (SRB) 12 : 4
Kadetska ekipa, ki jo je vodil Uroš Čuk, je na koncu zasedla 
7. mesto. Fantje so igrali v konkurenci z leto starejšimi ekipa-
mi in si za prikazano zaslužijo pohvale. 
Rezultati:  
RD Škerjanc Jadran H-K : HC Valence (FRA) 23 : 17
RD Škerjanc Jadran H-K : RK Sinđelić (SRB) 22 : 20 
RD Škerjanc Jadran H-K : RK Vojvodina (SRB) 21 : 27 
RD Škerjanc Jadran H-K : RK Partizan (SRB) 23 : 25 
V prostem času smo si ogledali nekatere znamenitosti mesta. 
Pridobili smo veliko novih prijateljev in se polni lepih vtisov 
srečno vrnili domov. 
RD Jadran Škerjanc

Miklavžev turnir v mini rokometu
V soboto, 6. januarja, je potekal (premeščen) Miklavžev turnir v mini rokometu v Modri dvorani Hrpelje. Tekmovale so 
deklice v dveh kategorijah MINI (letnik 2007) in CICI (l. 2009) – skupaj nekaj več kot 70 deklic. Ekipe, ki so se udeležile 
turnirja, so bile: ŽRK AJDOVŠČINA, RK PIRAN, ŽURD KOPER, OŠ PODGRAD in ŠD JADRAN BLUEMARINE. Tur-
nir je sofinancirala Fundacija za šport, medalje pa  podelila predsednica Športne zveze Občine Hrpelje - Kozina Nevenka 
Ražman. Darilca, ki jih je prinesel , sta razdelili naši kadetinji Lana Grk in Ema Grmšek. Izbrali smo tudi perspektivne 
mini rokometašice – priznanja v vrstah Bluemarink so prejele: Uma Ceglar, Nika Furlani in vratarka Lara Marciuš.
Nina Furlan
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USPEŠNO ZAKLJUČENO LETO 2017
Uspešno leto 2017 za Gimnastično 
društvo Divača
Leto 2017 se je izteklo, društvo ga je za-
ključilo uspešno z božičnim nastopom 
za starše in s koncertom Pihalnega 
orkestra Divača v telovadnici Osnov-
ne šole Dr. Bogomirja Magajne. Ne 

smemo pozabiti tudi na prireditev »Za 
zdrava srca Krasa«, kjer so se naša de-
kleta predstavila s plesno-akrobatskimi 
točkami v Kulturnem domu v Hrpeljah. 
Deklice Gimnastičnega društva so do-

bro tekmovale in pričarale nasmehe na 
obraze svojim staršem in trenerki Maji 
Lah. Lani so osvojile dobre rezultate in 
tudi nekaj medalj.

Datum:

Vrsta tekmovanja:  
stopenjsko tekmovanje-

prvenstveno/šolsko ali regijsko 
tekmovanje

Ekipno: Posamezno:

15.04.2017 30. POKAL RUŠ,  
prvenstveno tekmovanje 5. mesto (3. stopnja) 2. mesto Teja Blažič (3. stopnja)

19.04.2017 GIMKOV POKAL,  
regijsko tekmovanje 2. mesto Aleksandra Vulić (2.triada)

6.05.2017 POKAL KOPRA,  
prvenstveno tekmovanje 5.mesto (3. stopnja) 3. mesto Nika Marčelja (3. stopnja)

10.06.2017
2. PRIJATELJSKO
TEKMOVANJE,  

Divača

2. mesto OŠ Sežana in 3. mesto 
OŠ Divača (1. stopnja), 2.mesto 

OŠ Divača in 3. mesto OŠ Sežana 
(2. stopnja), 1.mesto OŠ Sežana 

(3. stopnja) 

3.mesto Urša P., 1. mesto Larisa J. Ž. (obe 1. stopnja), 1.mesto 
Tatijana Stojanović (2. stopnja), 1.mesto Teja Blažič (3. stopnja 

do 10let) in 1.mesto Nika Marčelja in 3.mesto Neža Jerina (obe 
3. stopnja nad 10let), 1.mesto Anja Rebec in 2.mesto Karin 

Cerkvenik (obe 4. stopnja)

22.10.2017 14. POKAL ŠD STUDENCI 4.mesto (2. stopnja) 7.mesto Tatijana Stojanović (2. stopnja)

28.10.2017 45. HOLYJEV MEMORIAL, 
Brežice

3. mesto (1. stopnja), 1. mesto (2. 
stopnja)

3.mesto Urša P. in 3.mesto Larisa J.Ž. (obe 1. stopnja), 2.mesto 
Lara Cigale, 9. mesto Dana Podgoršek (obe 2. stopnja), 19.mesto 

Nika Marčelja (4. stopnja) in 6.mesto Anja Rebec (5. stopnja)

11.11.2017 26. POKAL ŠIŠKE 5.mesto (2. stopnja) 3.mesto Alja Blažič (2. stopnja nad 9 let)

23.11.2017 AKROBATIKA,  
šolsko tekmovanje

8.mesto OŠ Hrpelje (NDE), 
12.mesto OŠ Sežana in 14.mesto 

OŠ Divača (MDE)

1.mesto Luna Babič, 34.mesto Elisa Delalić (NDE), 
31.mesto Karin Cerkvenik, 35.mesto Nika Marčelja, 

41.mesto Teja Blažič (NDE)

25.11.2017 47. MALEJEV MEMORIAL, 
Ljubljana

5.mesto (2. stopnja 1 ekipa)  in 
6.mesto (2. stopnja 2 ekipa) in 

5.mesto (4. stopnja)

3.mesto Dana Podgoršek, 5.mesto Alja Blažič, 6.mesto Tatijana 
Stojanović, 7.mesto Aleksandra Vulić in 9.mesto Lara Cigale 

(vse 2. stopnja nad 9let), 10.mesto Teja Blažič, 13.mesto Karin 
Cerkvenik,  17.mesto Nika Marčelja in 19.mesto Andjelina Vulić 

(vse 4. stopnja), 10.mesto Anja Rebec (5. stopnja)

2.12.2017 DRŽAVNO PRVENSTVO,  
Ruše

6.mesto (2. stopnja) in 7.mesto 
(4. stopnja)

2.mesto Alja Blažič, 7.mesto Tatijana Stojanović, 8.mesto Lara 
Cigale, 9.mesto Aleksandra Vulić in 24.mesto Teja Blažič (4. 

stopnja)

Božični nastop 2017

Državno prvenstvo 2017

Najboljši rezultati leta 2017:

https://www.gd-divača.si/

SMEH, ŠPORTNI DUH IN NOVOLETNE ŽELJE
Prireditev »Naš športnik« je, kot se 
spodobi za tovrstne dogodke, minila 
v slavnostnem, a hkrati sproščenem 
ozračju. Druženje pa je kljub okrnjeni 
udeležbi nagrajencev doseglo svoj 
namen.
Dejstvo, da se kar nekaj nominiran-
cev ni udeležilo četrtkove prireditve v 
Kulturnem domu v Hrpeljah, je svo-
jevrstno priznanje za primorski šport 
na obeh straneh (nekdanje) meje. To 
pomeni, da imajo posamezniki vidne 
vloge v neizprosni konkurenci medna-
rodnih športnih aren, kjer si klubske in 
reprezentančne obveznosti tudi ob pre-
lomu leta podajajo roke. Eden od zlatih 
košarkarskih junakov Aleksej Nikolić je 
v dresu nemškega Bamberga v evroligi 
sinoči gostoval v nepozabnem Carigra-
du, Borut Mačkovšek se v Zrečah z ro-
kometno reprezentanco pripravlja, da 
bi nam na bližnjem evropskem prven-
stvu na Hrvaškem spet pričaral trenut-
ke veselja, alpska smučarka Ana Bucik 
pa si je na tekmah svetovnega pokala v 
avstrijskem Lienzu poskušala pripraviti 
čim lepšo popotnico za olimpijske igre, 
ki se bodo v Južni Koreji začele čez pol-
drugi mesec …

Na odru za nagrajence so manjkajoče 
zamenjali starši ali sorodniki, a s tem 
prireditev ni izgubila pristnosti. Na-
sprotno. S pogledi iz različnih zornih 
kotov je bilo intervjuvanim še vedno 
lepo prisluhniti. Ti neredko dogajanje 
okrog športnih junakov podoživljajo še 
bolj čustveno kot sami akterji. Seveda 
je treba zanimive odgovore za priredi-
tev, ki poteka v živo, tudi znati izzvati 
z vprašanji, v katerih se prepletata po-
znavanje športa in športnih (p)oseb-
nosti s sproščenim voditeljskim pri-
stopom. Iztok Novak Easy je dogajanje 
po uvodnem nagovoru županje Občine 
Hrpelje - Kozina Saše Likavec Svetelšek 
izpeljal jedrnato.

Prostor in besedo so na nevsiljiv način 
brez nepotrebnih mašil in zaigranega 
humorja dobili športniki in podeljeval-
ci: Jani Likavec, Peter Ljubič, Nenad Kr-
stić in Vojko Lazar. Znova se je izkaza-
lo, kako je manj lahko tudi več. Recept 
s tremi primernimi glasbenimi vložki 
ob treh kompletih nagrad bi lahko bil 

vodilo spremljevalnega programa tudi 
za prihodnje prireditve. Športniki sicer 
svoje najboljše predstave kažejo na igri-
ščih, a bistrost, iskrivost in spretnost se 
neredko zrcalijo tudi za govorniškim 
odrom. Mojster bele žogice Bojan Tokić 
v dobrem in slabem postreže s sočnimi 
izjavami. Tudi v Hrpeljah se ni izneve-
ril tradiciji. Ko ga je voditelj pobaral, če 
bo zdržal še do olimpijskih iger v To-
kiu, mu je 37-letni Tokić odvrnil: »Tako 
kot se žensk ne sprašuje za leta, se tudi 
pri športnikih ne spodobijo vprašanja o 
koncu kariere.«

Še marsikatera izjava bi lahko kandi-
dirala za misel dneva. Izvedeli smo, da 
se rokometašice na igrišču mimogrede 
prelevijo v poredna dekleta, ki kori-
stijo tudi nešportne prijeme. »Kateri 
so najbolj podli udarci? Tisti od zadaj: 
ščipanje, porivanje,« je povedala članica 
ajdovskega Mlinotesta Špela Ferfolja. 
Seveda je v četrtek v Hrpeljah prevla-
doval športni duh. Temu je namenjena 
tudi posebna nagrada, ki jo je podelil 
Miro Cerar, gimnastična in športna le-
genda. Nemara je še najbolje iztekajoče 
se leto 2017 primorskega športa zaobjel 
poškodovani kapetan koprskih roko-
metašev Uroš Rapotec, ki je povedal: 
»Primorski športniki smo lahko ponosni 
na rezultate, ki jih dosegamo. Čestitam 
vsem. V novem letu pa vsem skupaj že-
lim, da bi Dedek Mraz prinesel predvsem 

zdravja.« Voščilo primorskemu športu 
je torej jasno in glasno: srečno in zdra-
vo v letu 2018!
Aleš Sorta (Primorske novice, 30. de-
cember 2017)

Primorski športniki 2017
Moški
1. košarkar Aleksej Nikolić
2. rokometaš Borut Mačkovšek
3. Bojan Tokić, namizni tenis
4. odbojkar Loris Manià
5. kolesar Jan Tratnik
6. balinar Anže Petrić

Ženske
1. kajakašici Špela Ponomarenko Janić 
in Anja Osterman
2. jadralki Tina Mrak in Veronika Ma-
carol
3. Andreja Klepač, tenis
4. smučarka Ana Bucik
5. odbojkarica Eva Mori
6. atletinja Mara Lavrencic

Ekipe
1. ND Gorica
2. RD Koper 2013
3. NTK Arrigoni
3. Sloga Tabor Televita
5. Gen-I Volley
6. ŽRK Mlinotest



JANUAR/FEBRUAR 2018 | OBČINSKO GLASILO OBČINE HRPELJE - KOZINA | MED LJUDMI | 1918 | ŠPORT | OBČINSKO GLASILO OBČINE HRPELJE - KOZINA | JANUAR/FEBRUAR 2018

Na tradicionalnem turnirju v dvorani Burja na Škofijah se je v drugi 
polovici decembra odvijal »Festival malega nogometa Koper 2017«. 
V konkurenci veteranov 55+ je že drugič zmagala ekipa Vrhpolj. Za 
najboljšega vratarja je bil proglašen Branko Dujmovič.
Čestitke!
ŠRD Vrhpolje

URA DOMAČI GOSTJE
1. krog            nedelja, 3. december 2017

18:00 ŠRD VRHPOLJE 1 : 5 BIRCA

19:00 K’NT 2 : 5 NK JADRAN KARBON 
BAR

                                         nedelja, 10. december 2017

18:00 NK JADRAN KARBON 
BAR 3 : 3 ŠRD VRHPOLJE

19:00 RIBARNICA CERKVENIK 7: 1 STARA KLAPA
2. krog           nedelja, 17. december 2017                                                                                                          

18:00 K'NT 0 : 3 STARA KLAPA
19:00 BIRCA 4 : 5 RIBARNICA CERKVENIK

3. krog                nedelja, 7. januar 2018

17:00 STARA KLAPA  : NK JADRAN KARBON 
BAR

18:00 ŠRD VRHPOLJE 2 : 7 RIBARNICA CERKVENIK
19:00 BIRCA 7 : 6 K'NT

 4. krog             nedelja, 14. januar 2018
17:00 STARA KLAPA 3 : 5 ŠRD VRHPOLJE
18:00 K'NT 8 : 7 RIBARNICA CERKVENIK

19:00 NK JADRAN KARBON 
BAR 2 : 4 BIRCA

5. krog                nedelja, 21. januar 2018
17:00 BIRCA                 : STARA KLAPA  
18:00 ŠRD VRHPOLJE :  K'NT

19:00 RIBARNICA CERKVENIK :   NK JADRAN KARBON 
BAR

FINALE       nedelja, 28. januar 2018
17:00 za 3. mesto :
18:00 za 1. mesto :

ZLMN HRPELJE - KOZINA 2017/18
RAZPORED TEKEM

Festival nogometa
	  

20 LET ŠPORTNE 
ZVEZE OBČINE  
HRPELJE - KOZINA
Leto 2018 je za vsa športna društva v občini, vse športne 
delavce in člane športne zveze slavnostno in praznično 
obarvano. Letos slavimo 20 let od ustanovitve športne 
zveze, zveze za razvoj in povezovanje športa v občini in 
tudi širše.
Sporazum o ustanovitvi športne zveze je bil podpisan že 
leta 1995. In že od takrat so se podpisniki, njihovi člani 
in delavci v športu povezovali in reševali za šport skupna 
in pomembna vprašanja. Do resnične uradne ustanovi-
tve je prišlo leta 1998, natančneje 10. marca.
Zvrstili so se trije predsedniki. V športni zvezi vse od 
samega začetka in aktiven še danes Silvo Kastelic, nato 
Miha Jezeršek in Dean Čeranič. Zadnji mandat vodim 
občinsko športno zvezo aktualna predsednica Nevenka 
Ražman.
V tem mandatu, od julija 2014 pa do danes, smo za špor-
tna društva pridobili in razdelili skoraj 20.000 sredstev iz 
javnih razpisov Fundacije za šport. Z nagradnim nateča-
jem smo naredili in potrdili logotip športne zveze. Uspeli 
smo spremeniti statut in zagotoviti zakonsko zavezujoče 
enakovredno članstvo članic: vsako društvo ima enega 
člana v skupščini in en glas oziroma vsa društva imajo 
enakovredno pravico odločanja! Napisali smo Strategijo 
razvoja športa v občini. Izvedli smo strokovna srečanja 
in gostili priznane strokovnjake s področja športne me-
dicine in športne prehrane. Odlično sodelujemo s šolo in 
vrtcem, tako v Hrpeljah kot Materiji. Organizirali smo 
1. mini olimpijado in športne počitnice Hura, prosti čas, 
vse s sodelovanjem in vključevanjem v pobude Olim-
pijskega komiteja Slovenije in Zavoda RS za šport Pla-
nica. Povezujemo se s sosednjimi športnimi zvezami in 
občinami pri razglasitvi in podelitvi priznanj najboljšim 
športnikom Krasa in Brkinov ter smo prepoznani kot 
razvijajoča se, uspešna in aktivna, sicer številčno majh-
na, a velika športna zveza. Zato smo bili povabljeni v 
Občino Komen, kjer smo se predstavili kot primer dobre 
prakse in sodelovali pri pobudi za ustanovitev Športne 
zveze Komen. Obiskal nas je mag. Janez Sodržnik, pod-
predsednik Olimpijskega komiteja, in s tem dal osebni 
pečat zaupanja našemu delu in spodbudam.
Vse to in še marsikatere dodatne aktivnosti bi se našle na 
poročilu o delu, ki ga opravljamo izključno prostovoljci 
in ljubitelji športa in športnikov. 
Naj bodo vsi ti koraki potrditev in motivacija vsem na-
daljnjim korakom ter vizija razvoja, ne samo športa, 
ampak vseh drugih potrebnih elementov, ki pogojujejo 
šport in športno udejstvovanje. Želimo si, da bi v obči-
ni uspeli razširiti prepotrebno športno infrastrukturo in 
želimo si razvijati programe, ki bi razvijali, spodbujali 
in implementirali šport v naravi. Predvsem pa si želimo, 
da bi društvom in občini bilo v ponos biti del povezane 
športne sredine.
Nevenka Ražman, predsednica 

Tropske temperature
"Winter is Coming" – opozorilo za vse 
ljudi v izmišljeni deželi Westerosa v hit 
seriji Igra prestolov. Zima prihaja – opo-
zorilo za vse nas, da se nam približujejo 
težki časi. Zima prihaja – opozorilo, ki ga 
samo en narod jemlje bolj resno kot An-
dali, Železorojeni ali Valerijci … Slovenci. 
Ko pride zima in temperatura pade pod ničlo, se začne čas, 
ko začnete segrevati vaše dnevne prostore, prižgete kamine in 
vključite vse radiatorje. To je nekaj novega za vsakega turista, ki 
obišče Slovenijo. Spoznajte sneg in tropske temperature znotraj 
stavb!
Temperature, ki sem jih doživel pozimi v vaših dnevnih so-
bah, nakupovalnih središčih, avtobusih ali vlakih, so izjemne. 
Nekaj dni nazaj sem obiskal trgovino Dan Kuchen v Kopru, in 
ko sem odprl vrata trgovine, je vame butnilo ekstremnih 26 sto-
pinj. Vem, da jih je bilo točno toliko, ker sem v trgovini preveril 
termostat. 26 stopinj! To je temperatura, ki jo na Nizozemskem 
običajno uporabimo za upepeljevanje ljudi.
V nekaterih gospodinjstvih sem videl, da hranijo svoje rdeče 
vino v hladilniku, kar je bilo zame čudno, saj se ta vrsta vina 
običajno hrani na sobni temperaturi. Ampak sedaj mi je vse ja-
sno – razlika med kuhanim vinom in vinom sobne temperature 
bi bila premajhna. Bolj ko razmišljam, mi na pamet pride samo 
en primer, v katerem bi bilo segrevanje prostorov na 26 stopinj 
logično – ko kot osamljeni perverznež povabiš k sebi domov ne-
kaj deklet in že vnaprej veš, da je tvoja edina možnost, da bo 
katera od njih odvrgla kak kos oblačila, če svoj termostat naviješ 
na maksimum.
Preveč vroče ni nikoli dobro, povrh vsega pa še zdravo ni. Življe-
nje v hladnejših prostorih zmanjša možnost sladkorne bolezni, 
pa tudi telo porabi več kalorij za ohranjanje temperature, kar 
vas ohranja v boljši formi. Tudi v spalnici se priporočajo nižje 
temperature. Če imate v spalnici od 16 do 18 stopinj, vaše telo 
proizvaja več melatonina, zaradi česar hitreje zaspite. Če včasih 
ne morete zaspati, je to lahko posledica prevroče spalnice. Ko je 
telo ohlajeno, se začnejo v njem bolj intenzivno pretakati različni 
hormoni in, drage ženske, potrjujem, tudi 'anti-aging' hormon.
V Sloveniji sem predolgo. Slovenske hiše so v mojem telesu ne-
kaj spremenile. V začetku decembra sem za nekaj dni obiskal 
Nizozemsko. 24 ur na dan me je zeblo! Zunaj mi je bilo mraz, 
znotraj hiš mi je bilo mraz. Spal sem v isti sobi kot moja 3-letna 
nečakinja. Tam so bila okna rahlo odprta in radiatorji izkloplje-
ni. Ona je v spodnjem perilu skakala naokrog, jaz pa sem se zavil 
v svojo spalno vrečo in molil za boljše čase.
Vem, da je 26 stopinj v trgovini Dan Kuchen ekstrem, vendar 
vem tudi, da je temperatura 23+ stopinj zelo pogosta. Na Nizo-
zemskem boste v dnevnih sobah našli okrog 20 stopinj. Dejstvo 
je, da mi je pozimi na Nizozemskem premraz in v Sloveniji pre-
vroče – in tega ne morem nikakor spremeniti. Sedenje v boksari-
cah ob božičnem drevescu bi bilo tudi čudno in nesprejemljivo. 
Zima je zanič. V obeh državah. Vse, kar lahko storim je, da po-
čakam na naslednji letni čas, da me odreši muk. Pomlad prihaja. 
Spring is coming!
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rih sta se para folkloristov tudi zavrtela. 
Zagotovo pa smo skupaj zapeli pesmi, 
kjer so se vsi pevci združili: Dan ljube-
zni, Decembrski dan, Z roko v roki za 
mir ter zaključno Sveto noč. Prvič smo 
v naši dvorani gostili kvartet saksofo-
nov Saxibille, v katerem sta tudi naša 
godbenika Vid Starc in Sandra Rijavec 
– čudovito jim je bilo prisluhniti. 
Glasbeni koncert je lepa prilika, da si 
izrečemo dobre želje za novo leto, kar 
je storila županja Saša Likavec Svetel-
šek. 
Hvala vsem, ki so kakorkoli pripomo-
gli, da je prireditev lepo uspela. Hva-
la tudi občinstvu, da je letos izredno 
zbrano prisluhnilo programu!
Že danes napovedujemo letošnji božič-
no-novoletni koncert – tako kot vedno, 
na petek pred počitnicami, torej 21. 12. 
2018! 

S pesmijo smo prižgali pra-
znike – čisto na mestu je ta 
naš naslov božično-novole-
tnega koncerta Občine Hr-
pelje - Kozina. Tik pred pra-
zničnim mostom, ki povezuje 
božič in novo leto, na petek, 
22. decembra (tako kot že 
vrsto let pred tem), smo v hr-
peljski športni dvorani izvedli 
koncert, ki nas je – kdor se je 
prepustil odličnemu progra-
mu – pripravil in uvedel v 
praznike. 
Vedno znova pred koncertom 
naletim na take in drugačne 
opazke: kaj pa naši kultur-
niki sploh lahko še spravijo 
skupaj za tak velik slavnostni 
koncert? Kdor je bil na kon-
certu, odgovor pozna. Kdor 
pa ni bil, je zastonj vsaka be-
seda, saj je zamudil veliko. 
Vsakič je drugače, vsakič na 
novo navdušimo s progra-
mom. Izvrstni godbeniki so 
nas popeljali povsod po sve-
tu – tudi v Afriko. Dvorano 
so povsem napolnili s pe-
strim izborom skladb: Jalan, 
jalan, Grigovo jutro, Afrika 
ter Na božično noč, h kateri 
so povabili pevko Evo Sluga. 
Energična Eva je skupaj z 
Dejanom Sosičem zapela še 

Zate. Karine bi lahko poslušali še pa še 
– tokrat so izbrale črnsko duhovno Go 
tell it on the mountain. Pevci Slavnika 
so ob spremljavi Matica Štavarja in Anje 
Tavčar zapeli Tiho, tiho sneži. Otroci pa 
so izbrali pesmi, ki so jim bolj pisane na 
kožo, med drugim tudi Za vedno Nine 
Pušlar. Utripovcem se je občinstvo hitro 
pridružilo ob venčku Slakovih, pri kate-

Oblikovanje programa: Andreja 
Hrvatin Tomažič, Tomaž Škam-
perle in Sebastijan Mavrič
Scena: Andreja Hrvatin Tomažič
Izvajalci programa:
Brkinska godba 2000
Moški pevski zbor Slavnik
Kvartet Utrip
Vokalna skupina Karina
Kvartet Saxibille
Otroški in mladinski pevski zbor 
OŠ DBB Hrpelje
Eva Sluga
Dejan Sosič
Tadej Čuš
AnjaTavčar
Folklorna skupina Brkini
Povezovalca programa: Tjaša Cej 
in Matej Gorup 
Tehnična podpora: ABC Bojan 
Dolgan s.p.
Koordinatorica: Ester Mihalič

BOŽIČNO-  
NOVOLETNI 
KONCERT

Motoristično društvo 
Brkini
Leto je naokrog. Prevozili smo ga skozi ovin-
ke, klance, kjer nam moč nikoli ni pošla, in 
dolge ravnine, kjer je bila hitrost neustavlji-
va. Bilo je leto našega rojstva, novih spo-
znanj, novih dogodivščin. Bilo jih je toliko, 
da se kar težko spomnimo vseh. Člani smo 
jih obudili na zadnjem skupnem srečanju 
prejšnjega leta, ko smo se zbrali in nazdravili 
prihajajočim zgodbam. Nove zgodbe, nova 
potovanja, nove zmage. Verjamemo v to in še 
več. Dragi bralci in bralke, verjemite z nami!
V novem letu, ki je nastopilo, vam želimo 
veliko ljubezni do življenja, ker je to pot do 
cilja. Naj vas vodi želja po ustvarjanju.
MD Brkini

In tudi letos vas bomo ob koncu leta presenetili in vam napolnili dušo s čudovito 
glasbo! Ester Mihalič

Lanskega 15. decembra je Plesno društvo Mavrica Sežano že 
peto leto zapovrstjo popeljalo v praznično vzdušje s plesom in 
glasbo na ulici. Bilo je igrivo in razposajeno, zato so plesalci s 
svojo energijo pritegnili veliko mimoidočih, da so se poveseli-
li z njimi. Božični ples se je odvijal na Partizanski cesti (pred 
trgovino Mana), kjer je bila tudi stojnica z brezplačnimi topli-
mi napitki in sladicami, na koncu pa so vsi navzoči dobili tudi 
košček pice. Na prav poseben način je bilo poskrbljeno tudi za 
najmlajše udeležence, saj je bil z nami tudi Božiček. Z dogod-
kom smo želeli pričarati čarobno božično vzdušje vsem mimoi-
dočim, tako mladim kot tudi malo manj mladim. Želeli smo, da 
bi vsak pri sebi začutil toplino v srcu ob bližajočih se praznikih. 
Mimoidočih, ki so za hip pozabili na službo in obveznosti ter se 
sprostili z nami, je bilo letos res veliko, saj je bila udeležba najviš-
ja doslej. Ob vsem tem pa moramo prav posebej pohvaliti naše 
najmlajše plesalce, ki so bili tako pridni, da so plesali kar dve celi 
uri skupaj. Pred prazniki smo tako za nekaj uric razveselili Seža-
no, sedaj pa gremo v novem letu novim izzivom naproti. 
Andreja Poljšak, foto: MR fotograf

BOŽIČNI PLES NA ULICI
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Motoristi v rdečem
Motoristi MK CC RIDERS so v četrtek, 
21. 12., pripravili navdušujoč praznični 
obisk. Navdušujoč zato, ker je nekaj po-
sebnega videti motoriste, sicer oblečene v 
njim značilen slog, še dodatno oblečene v 
Božičke! Rdeči suknjiči, božičkove kapice 
in hlače – in na motor. Tak sprevod čla-
nov motorističnih klubov CC RIDERS, 
ZABAVLJE, KONDOR, SPRINGER RI-
DERS, CERKNO, GREMIUM SLOVENI-
JA, FEISTRITZ in THE FALLEN ONE se 
je odpravil na obisk v Center Elvire Vato-
vec v Divačo. Tamkajšnji varovanci so jih 
nestrpno čakali že ves teden. Navdušeni 
so bili, ko so zaslišali motorje in zagledali 
motoriste. Odlično presenečenje! Povrh 
vsega so jim motorizirani Božički prinesli 
še praktična in uporabna darila! Poskrbeli 
so tudi za sladke krofe – posebna zahvala 
Don donu! V centru so jim pripravili zelo 
gostoljuben sprejem in jih tudi sami obda-
rili s svojimi čudovitimi izdelki.
Hvala Marinotu in Dejanu iz CC Riders 
za organizacijo!
Ester Mihalič

Center za socialno delo (CSD) Sežana je tudi letos odprl vrata Božičku za en 
dan.
Dobrodelno akcijo, za katero v Sloveniji od leta 2012 stoji mlada skupina pri-
jateljev, je navdihnil projekt  »The Santa shoebox« v Južnoafriški republiki, 
kjer so različne organizacije združile moči pri obdarovanju otrok iz socialno 
šibkejših družin. 
Božički za en dan so pri nas prvo leto obdarili 225 otrok iz Slovenije, BiH in 
Kosova, od takrat pa vsako leto število strmo narašča.
Zadnja leta pa Božiček za en dan ne osrečuje le najmlajših, ampak praznike 
polepša tudi starejšim. Tako so darila v božičnih dneh starega leta dosegla 
10.777 otrok in 640 starostnikov. Decembra je na Center za socialno delo 
Sežana prispelo 150 skrbno pripravljenih darilnih škatel za otroke in 20 za 
starejše, ki so bile namenjene družinam ali posameznikom s Krasa in Brki-
nov. Da je praznično vzdušje napolnilo tudi domove tistih, ki se soočajo s 
socialno stisko, se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se za en dan spremenili v 
Božičke, in tistim, ki ste kot prostovoljci pomagali na zbirnih mestih k uspe-
šno izpeljani akciji.
Center za socialno delo Sežana
Foto: Arhiv CSD Sežana

BOŽIČEK Z  
DARILI NAPOLNIL  

CENTER ZA SOCIALNO 
DELO SEŽANA

KARITAS

Kulturno društvo Kraška harmonika s sedežem v 
Sežani, ki ga od aprila 2017 vodi predsednica Da-
nica Pavlič, je sklenilo uspešno leto številnih dejav-
nosti in aktivnosti, po katerih so prepoznavni tako v 
kraškem in brkinskem prostoru kot tudi na območju 
širšega slovenskega prostora ter v tujini (v Italiji, na 
Hrvaškem in v Avstriji). 
Tokrat so se številni člani več kot 120-članskega dru-
štva, ki deluje že 31 let in pod vodstvom prof. Zo-
rana Lupinca (z nasledniki, med njimi prof. Matic 
Štavar in Rok Tavčar), zbrali na zaključnem srečanju 
na Turistični kmetiji Pri Francinovih v Avberju, kjer 
pri lastnici Bojani Ukmar ni manjkalo uigranega 
igranja ob zvokih frajtonarice in petja. V goste jim je 
prišel znani izdelovalec diatoničnih harmonik Aleks 
Rutar s soprogo Janjo, ki se je pred leti preselil (tudi 
dejavnost izdelovanja kakovostnih inštrumentov) na 
Koroško. Gostili pa so tudi Morena Nagrića, predse-
dnika Turističnega društva Dobrić, pri katerem so 
letos že četrtič sodelovali na kostanjevem prazniku. 
Olga Knez

Obiskovanje ljudi, starejših od 80 let, v prednovo-
letnem času ima v programu Območnega združe-
nja Rdečega križa Sežana že dolgoletno tradicijo. 
Tako so prostovoljke Rdečega križa Občine Hrpe-

lje - Kozina tudi letos v decembru obiskale 220 
starejših občanov v vseh krajih v občini. Voščile 
so jim prijetne praznike z voščilnicami, ki so jih 
izdelali učenci osnovne šole iz Hrpelj, in jih raz-
veselile s skromnim darilcem. Največ pa so vsem 
pomenili trenutki sproščenega klepeta in medse-
bojne pozornosti. Te so bili deležni tudi tisti, ki 
so se na jesen življenja preselili v domove upoko-
jencev v Sežani, Ilirski Bistrici in Kopru.
V domu upokojencev v Sežani so prostovoljke 
v imenu Rdečega križa in Društva upokojencev 
Hrpelje - Kozina pripravile za stanovalce iz Obči-
ne Hrpelje - Kozina skupno srečanje in pogosti-
tev. V prijetnem kramljanju so obujali spomine 
na mladost in domače kraje. Tople besede in sti-
ska rok so bili deležni tudi tisti, ki se jim zaradi 
bolezni niso mogli pridružiti na srečanju.
Dora Sedmak

KRAŠKA HARMONIKA RAZPETA 
MED ITALIJO, HRVAŠKO  
IN AVSTRIJO

OBISKALI STAREJŠE OBČANKE 
IN OBČANE

Prostovoljke MK Hrpelje - Kozina in dekanijske Karitas smo v 
lanskem decembru obiskale stanovalce v domu upokojencev 
v Sežani ter jih razveselile z voščilnico in darilcem, ki jih vsako 
leto naredi za vse varovance gospa iz Komna. Z nami so bili 
tudi duhovniki, ki so poskrbeli za osebni pogovor s stanovalci 
in podelili zakramente tistim, ki so to želeli.
Obiskali smo tudi stanovalce v SVZ Dutovlje. Z nami je 
bil gospod dekan Aleksander Skapin, ki jim je prisrčno in 
doživeto povedal božično zgodbico. Me smo jih pogostile s 

pecivom in seveda z glasbo. Bilo je lepo. Med njimi pozabiš 
na čas.
Pozabili pa nismo tudi na naše prebivalce, starejše od 80 
let, saj smo jih razveselili z voščilnico.
Naš novi gospod župnik Niko Čuk pa je v DU Sežana obi-
skal vseh 16 stanovalcev doma iz naše občine in imel z vsa-
kim daljši pogovor. Zahvala gre prijaznemu osebju doma, 
ki nam je omogočilo obisk.
Nataša Godina  
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Veseli december je Brkinska godba 2000 otvorila s Praznič-
nim koncertom v Kulturnem domu Dekani, na petek, 8. de-
cembra 2017. Čudovit glasbeni večer sta popestrila pevka 
Eva Sluga in kitarist Dejan Sosič, povezovalne niti pa je spre-
tno tkala Ester Mihalič. 

 Naslednji večer, 9. decembra 2017, je bil za mlade godbenike 
nov izziv –izpeljava tradicionalnega Miklavževega koncer-
ta. Za celotno organizacijo so poskrbeli starejši godbeniki, 
za otroško igriv glasbeni večer pa Tamali in dirigent Tomaž 
Škamperle. Koncert so popestrili septet trobilcev, domače 
baletke, plesalci plesne skupine Mavrica in nadobudna glas-
benika Maj in Nai. Tudi letos smo lahko čestitali jubilantom 
za pet, deset in petnajstletno aktivno sodelovanje v Brkinski 
godbi 2000. Upravni odbor se zahvaljuje in čestita vsem so-
delujočim, ki ste ponovno dokazali, da na mladih svet stoji. 
Ponosni smo na vas!

 Tamali godbeniki so z dirigentom 12. decembra poskrbeli 
še za zanimivo kulturno-glasbeno dopoldne v osnovni šoli, 
namenjeno mlajšim učencem in otrokom iz vrtca Hrpelje. 
Poslušalci so bili nad slišanim navdušeni!
Tradicionalno je Brkinska godba 2000 dodala svoj delež tudi 
pri izvedbi Božično-novoletnega koncerta občine Hrpelje-
-Kozina v Športni dvorani v Hrpeljah, 22. decembra 2017. 

Prvič se je domačemu občinstvu predstavil kvartet Saxibille, 
katerega člana sta tudi naša Vid in Sandra.
 
Za zaključek decembrskega godbeniškega udejstvovanja je 
poskrbela še komorna zasedba Brkinske godbe, v sestavi To-
maža, Mateje, Jakoba, Gregorja in Erika, ki je 26. decembra 
2017, nastopila z MePZ Divača v cerkvi sv. Terezije Deteta 
Jezusa na Kodeljevem, v Ljubljani.
 Godbeniki Brkinske godbe 2000 in upravni odbor se iz srca 
zahvaljujemo vsem, ki ste nam na kakršenkoli način poma-
gali, da smo v preteklem letu igrali, nastopali, se veselili in 
kar nekaj kilometrov prevozili, predvsem pa vsi skupaj po-
skrbeli, da naša mladina na prijeten in kulturen način aktiv-
no izkorišča svoj prosti čas. Hvala vam!

In na koncu, ob številnih lepih željah, ki smo jih v minu-
lih dneh izrekli in slišali, naj dodamo še misel o glasbi, ki je 
najbolj priljubljen in vsem poznan jezik na svetu in bo našo 
Brkinsko godbo 2000 v letu 2018 popeljala v polnoletnost. 
Srečno vsem!
Erika Korošec, UO

BRKINSKA GODBA 2000 V DECEMBRU

Dedek Mraz pri gasilcih
Božično, praznično vzdušje ob koncu leta smo gasilci 
in gasilke PGD Materija sklenili z obiskom dobrega 
moža, ki je navdušenim otrokom prinesel težko priča-
kovana darila.
Na sobotno popoldne, 23. decembra 2017, smo men-
torji mladine s pomočjo otrok pripravili zabavni pro-
gram, na prireditev pa je bilo povabljenih 60 mladih 
gasilcev PGD Materija in takih, ki bodo to še postali. 
Mlajše gasilke so navdušile s petjem božičnih pesmi, 
mladinci pa so se predstavili z dramsko točko in poka-
zali svoje igralske talente. Predvsem mlajši obiskovalci 
so nestrpno čakali obisk Dedka Mraza, ki je dobrovolj-
no v naročje vzel vsakega, se z njim slikal in mu podaril 
vrečko presenečenja. Otroci so odpirali darila in bili 
vidno navdušeni, večer pa se je zaključil z manjšo po-
gostitvijo in dobrimi željami za prihajajoče leto.
V imenu mentorjev mladine, Doris Primc

DEDEK MRAZ V PREŠNICI
V prvih decembrskih dneh so se otroci zbrali v stari šoli, 
kjer so pričakali Dedka Mraza. Njegovega prihoda so se 
močno razveselili. S seboj je imel palčka, ta pa je nosil zvr-
han koš daril. Otroci so Dedku Mrazu prepevali zimske 
pesmice in nestrpno čakali, kaj jim bo povedal.  Obdaril 
je vse otroke – od najmlajšega do najstarejšega. V Prešnici 
jih je preštel kar 23. Vsi otroci so bili veseli polnih vreč z 
igračami, knjigami in sladkarijami. Kmalu zatem se je od-
pravil, saj je moral obdariti še veliko drugih otrok.
Iris Pečar
 Foto: Martin   Žerjal 

V Javorju …
se je za javorske otroke in mamice začelo že v no-
vembru, ko so na delavnicah izdelovali in barvali 
okraske, angelčke, rokavičke in snežinke. S temi 
živobarvnimi okraski so okrasili dvorano vaškega 
doma, v kateri naj bi v decembru pričakali Dedka 
Mraza.
Sobota, 16. decembra, je bil za otroke poseben dan.  
V vaškem domu se je zbralo več kot 30 otrok do 
10. leta starosti s svojimi starši. Tudi nekaj non si 
je zaželelo videti Dedka Mraza. Še preden pa je do-
bri mož vstopil v dvorano, so si mali nadobudneži 
ogledali igrico v izvedbi otroške animatorke iz Ilir-
ske Bistrice. Letos je Dedka Mraza v Javorju spre-
mljala Pika Nogavička skupaj s Tomažem in Anico, 

ki so z otroki in Fickom poslušali prigode iz Vile Čiračara. 
Ko je bila igrica zaključena, so otroci postali neučakani in na 
ves glas so klicali Dedka Mraza – in ga seveda tudi priklicali. 
Povedal jim je zgodbico o tem, kako je izvedel za Javorje in da 
ga otroci tu nestrpno čakajo. Nato je vsakemu izročil darilo, 
iz košarice pa so si lahko izbrali še sladkarije in sadje.  Vsak 
otrok se je z Dedkom Mrazom tudi fotografiral.
ŠKD Javorje

Županja Saša Likavec Svetelšek je tudi letos pred prazniki 
obiskala otroke v centru Elvire Vatovec in jih tudi obda-
rila. Sedem otrok, med njimi jih je kar pet iz naše občine, 
je bilo obiska zelo veselih in skupaj smo poklepetali in 
tudi zapeli. 
Ester Renko
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Pravljična ustvarjalca Aleš Pečar in Neđo Bajić sta letos 
nadaljevala zgodbo prijaznih živalic v lučkah na igrišču 
Dinozavrček na Kozini. Pravljično deželo sta še dodatno 
obogatila in tako pričarala čarobno vzdušje za prihod Ded-
ka Mraza. Pravzaprav je prišel njegov prijatelj Božiček – pa 
saj ni važno. Tudi on se je lepo pogovoril z otroki in zelo 
rad prisluhnil zapeti Sivi kučmi. Priklicali smo ga skupaj 
s palčkoma iz Teatra Cizamo, ki sta pred tem merila pri-
dnost otrok s Pridnometrom. Lučke smo prižgali 21. 12. 
2017, gorele pa so do 8. januarja letos. Dedek Mraz je vse 
otroke obdaril s sladko čokolado in bandano za okrog vra-
tu za mrzle zimske dni.
Ester Mihalič

Zahvala za pomoč pri organizaciji:
Pravljično deželo financira Občina Hrpelje - Kozina. Pri 
njeni ureditvi pravljične dežele sta bila ključna moža Aleš 
Pečar in Neđo Bajić iz Hrpelj, ključavničar in elektrikar, ki 
sta ustvarila, postavila in skrbela za pravljične like in živali-
ce. Velika zahvala obema za pozornost in trud! Hvala tudi: 
članom PGD Materija za skrb na prireditvi, Vrtcu Hrpelje 
za čaj in sosedom igrišča za razumevanje!

PRAVLJIČNA  
DEŽELA IN  
DEDEK MRAZ

V nedeljo, 7. januarja 2018, na praznik Gospodovega 
razglašenja je v cerkvi sv. Martina v Slivju potekal bla-
goslov obnovljenih luči pri tabernaklju, ki svetijo v bo-
goslužnih barvah (rdeča, rumena, bela, zelena in vijo-
lična). Za obnovo luči sta poskrbela zakonca Dušan in 
Majda Grželj z Mrš, darovala pa sta tudi nov kropilnik. 
Lani sta zakonca praznovala zlato poroko. Odklonila sta 
vsa darila, ki bi jih dobila. Zbrane prispevke, ki sta jih 
dobila, sta darovala v korist cerkve sv. Martina v Slivju in 
se tako odločila, da obnovita luči pri tabernaklju. Dušan 
in Majda se ob tej priložnosti zahvaljujeta vsem, ki ste 
se njunega slavja udeležili in prispevali svoj dar. Tako 
nas bodo luči vedno spominjale na njuno dobroto. Bog 
vama povrni!
Ida Cetin, Mrše

BLAGOSLOV LUČI V CERKVI 
SV. MARTINA V SLIVJU

V Hrpeljah so letos obhajali polnočnico in praznik Jezusovega 
rojstva ob polnoči, v pripravi na mašo pa prisluhnili božični-
ci, pri kateri so bralci pripovedovali zgodbo o pomenu jaslic, 
pihalna zasedba Brkinske godbe pa je dopolnila pripoved z 
božičnimi skladbami.

Različne skupine, v katerih so sodelovali tako otroci kot starši 
in drugi jasličarji, so letos pokazale veliko ustvarjalnosti in v 
lepem vzdušju v cerkvah postavile jaslice ter povsod izbrale 
sicer tradicionalno, a sporočilno postavitev. Mogoče pa bodo 
jaslice dobile kdaj prostor tudi pod okrašenim božičnim dre-
vesom v naših krajih, tako kot so jih postavili na glavnih trgih 
v Šempetru in Vipavi ali na Velikem trgu v Trstu.

Zaključek božične dobe je potekal v Rodiku na praznik Svetih 
treh kraljev z otroško mašo in sodelovanjem vseh veroučen-
cev. Prišli so tudi rodiški koledniki – sveti trije kralji, Gašper, 
Miha in Boltežar, in prinesli zlato, kadilo in dišavo mira. Žu-
pnik Niko Čuk je pojasnil pomen prinesenih darov, ki so jih 
pred Jezusa položili poganski astrologi, ker so v Njegovem 
rojstvu prepoznali pravega kralja (zlato), Božjega sina (kadi-
lo) in človeka, ki bo umrl mučeniške smrti (dišavo, s katero so 
mazilili trupla).

Po stari slovenski navadi bodo jaslice v cerkvah ostale do sveč-
nice (2. 2.), to je praznika Jezusovega darovanja, ko ga je nje-
gova mati Marija po judovski navadi darovala v templju. Ob 
tem se je srečala s starčkom Simeonom in prerokinjo Ano, ki 
sta v Jezusu prepoznala tistega, ki so ga napovedovali preroki. 
Simeon ga je imenoval »Luč v razsvetljenje poganov«, zato se 
je razvil običaj, da si družine na ta dan z obiskom bogoslužja 
priskrbijo blagoslovljeno svečo, ki jo skozi vse leto prižigajo 
ob težkih trenutkih in ob njej molijo.

Praznovanje božiča 
spremlja tudi lepo bo-
žično petje, ki se mu 
bo lahko prisluhnilo 
v Brezovici na tradi-
cionalni božičnici v 
nedeljo, 21. januarja 
popoldan.
Jana Barba

Avtorji fotografij: 
Davorina Petrinja 
Pirnat – Hrpelje
Ida Cetin – Slivje
Nataša Rojc – Klanec
Anica Škerjanc –  
Brezovica
Jana Barba – Rodik

Brezovica

Hrpelje

Klanec

Slivje

Rodik

PRAZNOVANJE BOŽIČA
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Miklavževanje
S poučno igrico, ki so jo zaigrali veroučenci pod vodstvom 
mentorice Monike Cizl, in ob skladbah, ki sta jih podali 
Anika Pregeljec in Anika Boštjančič, so otroci v hrpelj-
skem župnišču pričakali obisk prvega dobrega moža sv. 
Miklavža. 
Jana Barba

Gradiščani nadaljujejo tradicijo s ponovoletnim  
pohodom na Orlek tudi v letu 2018!

Škratkova presenečenja 
pri »Pandicah«
Pri »Pandicah« je poleg vseh že naštetih dejav-
nosti dodatno obogatil program škratek, ki je že 
v začetku decembra povabil mamice na popol-
dansko srečanje. S čudovitimi idejami so okrasile 
igralnico in tako otrokom pričarale pravo de-
cembrsko vzdušje. Škratek je vsak dan pripravil 
otrokom presenečenje, med najbolj zanimivimi 
pa je bil glasbeni dopoldan z mamico Andrejo. 
Mamica nam je s pomočjo medvedka Tona pred-
stavila različne instrumente ter nas naučila novo 
pesmico z naslovom »Zimska«. 
Mamice hvala, da ste nam pomagale pričarati 
otrokom nasmeh na obraz!
Škratek z Leo in Sašo

POHOD GRADIŠČE

Za nami je najlepši in najbolj čaroben mesec v letu. V 
vrtcu je dišalo po suhih pomarančah, veselju in pra-
vljičnem decembru.
Poleg krasitev igralnic in smrečic, izdelovanja voščil-
nic in obdarovanj smo decembrske dni popestrili z 
raznimi obiski. Na šoli smo prisluhnili Brkinski godbi 
“Tamali”, v kulturnem domu smo si pričarali pred-
praznični kino ter si ogledali risanke po izboru in 
željah otrok. Ogledali smo si tudi predstavo “Škratka 
na delu” in dramatizacijo pravljice “Pod medvedovim 
dežnikom”, ki so nam jo pripravili otroci iz skupine 
“Medvedki”. 
Vsem, ki ste še dodatno obogatili naš december, se is-
kreno zahvaljujemo!
Za enoto Hrpelje, Lea Juriševič

PRAZNIČNI  
DECEMBER V VRTCU HRPELJE

December je bil čaroben mesec tudi pri nas v Vrtcu Ma-
terija. Vsi skupaj smo okrasili praznično drevesce, ki nam 
je polepšalo garderobo. Obesili smo prav posebne okraske, 
ki smo jih izdelali iz naravnih materialov z našega igrišča. 
Veliko smo rajali, peli in plesali ter se veselili bližajočih se 
praznikov in počitnic. Še bolj pa smo se razveselili, ko smo 
si neko popoldne v gasilskem domu ogledali predstavo Pika 
Nogavička išče Dedka Mraza v izvedbi KU Franca Žiber-
na Povir. Presenetil nas je tudi Dedek Mraz, ki je vsakega 
otroka posebej obdaril. Vsem nastopajočim in staršem se 
zahvaljujemo za lepo preživeto popoldne. 
Pošiljamo vam lepe pozdrave iz Materije ter želimo srečno 
novo leto 2018! 
Strokovne delavke Vrtca Materija

UTRINKI PRAZNIČNEGA  
DECEMBRA V VRTCU MATERIJA
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Rastemo s knjigo -  
Zvezde vabijo
5. decembra 2017 smo se učenci 7. razreda odpravili v 
Sežano v Kosovelovo knjižnico. V njej smo si ogledali 
predstavitev oziroma izvedeli nekaj informacij o Koso-
velovi knjižnici. Ogledali smo si tudi, kako si lahko sami 
rezerviramo knjigo na spletu. V sklopu projekta Rastem 
s knjigo smo prejeli v dar vsak svoj izvod knjige avtorja 
Mihe Mazzinija z naslovom Zvezde vabijo.
Nato smo pomalicali in se odpeljali v Postojno. Tam nas 
je poleg muzeja čakalo še malo snega. Šli smo v muzej 
Kras. V njem smo spoznali vse o zgodovini krasa. Po-
gledali smo tudi nekaj krajših filmčkov. Nato smo zložili 
okostje jamskega medveda in poimenovali vse kosti. Šli 
smo pogledat, kako narediti izdelek v obliki prave kosti. 
Vsak je lahko domov vzel en izdelek. Izdelke smo hoteli 
še pobarvati, a nam je žal zmanjkalo časa.
Mia Dekleva, 7. b

SPREJEM UČENCEV  
MAKEDONŠČINE NA  
VELEPOSLANIŠTVU

V ponedeljek so učenci, ki obiskujejo pouk make-
donskega jezika pri profesorju Zekiriji Šainoskem, in 
predstavniki šole obiskali prednovoletno srečanje na 
veleposlaništvu Republike Makedonije v Ljubljani. 
Predpraznično druženje ob novoletni jelki in s krajšim 
kulturnim programom v makedonskem jeziku je gostil 
veleposlanik Republike Makedonije, gospod Tomi Di-
mitrovski. Naša učenka 8. razreda Belmina Ravmano-
ska je zbrane nagovorila v uvodnem nagovoru. Učen-
cem je veleposlaništvo podarilo sladka darila.
OŠ DBB Hrpelje

USPEH ŠOLSKE  
NOGOMETNE EKIPE

V sredo, 13. 12. 2017, je nogometna ekipa naše šole nastopi-
la na šolskem medobčinskem tekmovanju Krasa in Brkinov. 
Tekmovanje je organizirala OŠ SK Sežana. Sodelovalo je 5 
šol: OŠ DBB Hrpelje, OŠ Sežana, OŠ Divača, OŠ Dutovlje in 
OŠ Komen. 
Naša ekipa je v uvodni tekmi remizirala 1 : 1 proti OŠ Divača. 
V nadaljevanju turnirja je odigrala bolj uigrano ter si z zma-
gama proti OŠ Komen in OŠ Sežana že pred zadnjo tekmo 
zagotovila zlato medaljo. Z uvrstitvijo na 1. mesto na medob-
činskem prvenstvu OŠ Krasa in Brkinov si je priigrala nastop 
na področnem tekmovanju v Kopru. Poleg naše ekipe gre na 
področno prvenstvo še drugouvrščena ekipa OŠ Divača.    
OŠ DBB Hrpelje

IME IN PRIIMEK: SOFIJA ZADNIK 
ROJENA: 15. 3. 2017 v IZOLI 
DOLŽINA IN TEŽA: 58 cm in 3905 g 
STARŠA: NIKA RACE in VLADIMIR ZADNIK 
SESTRICA: EMA ZADNIK
DRUŽINA STANUJE V: TUBLJAH

MOJA PRVA OSEBNA IZKAZNICA

MOJA PRVA OSEBNA IZKAZNICA
IME IN PRIIMEK: ERVIN KRLIČEVIĆ 
ROJEN: 16. 10. 2017  v POSTOJNI 
DOLŽINA IN TEŽA: 53 cm in 3540 g 
STARŠA: PETRA ČREŠNJOVNJAK in NIHAD KRLIČEVIĆ
BRATEC: ERIK KRLIČEVIĆ
DRUŽINA STANUJE NA: GOLCU

ME IN PRIIMEK Maja Pečar Cergol
ROJENA: 2. 9. 2017 v Postojni
DOLŽINA in TEŽA: 48 cm in 3070 g
STARŠA: Martina Cergol in Matjaž Pečar
SESTRA: ŠPELA
DRUŽINA STANUJE V PREŠNICI

MOJA PRVA 
OSEBNA  
IZKAZNICA

V trenutku, ko je mala Sofija privekala na svet, je neizmerno osrečila svoje starše in starejšo 
sestrico Emo ter jim pričarala nepozaben trenutek v njihovem življenju. Sofija je zelo vesela 
in razigrana dojenčica, rada se smeji in opazuje svojo sestrico pri igri. Z radovednostjo opa-
zuje svet okoli sebe ter raziskuje in odkriva sebi še povsem nove stvari. Pozorno posluša, ko 
mama pripoveduje pravljice in poje pesmice. Takrat bi še sama kaj zapela. Rada se sprehaja 
ob morju s svojo družino in zelo uživa, ko je v maminem ali tatijevem naročju. Včasih jo 
pestuje tudi sestrica in takrat jo zvedavo gleda s svojimi velikimi očmi. Je mamina in tatijeva 
princeska, pravi mali sonček, ki ju vsak dan posebej razveseljuje in nasmeji s svojimi vragoli-
jami. Nedvomno pa se z njo veselijo prav vsi, ki jo imajo radi.

Družina je že pred rojstvom vedela, da bo drugorojenec fantek. Pri 
porodu je mamici ob strani stal tudi tatko, čeprav je bil v skrbeh, 
kako bo, saj so že vnaprej vedeli, da bo carski rez. Ime sta starša 
dolgo izbirala, saj sta nekako želela, da bi se ime novega člana 
ujemalo z bratcem Erikom. Odločitev je tako padla skoraj tik pred 
porodom. Ervin ponoči pridno spi, zbudi se enkrat na noč, da se 
nahrani in preobleče. S hranjenjem nimajo težav, saj Ervin jé na 
2–3 ure. Ob lepem vremenu se družinica odpravi na sprehod, ob 
hladnih temperaturah pa se raje zadržijo na toplem, kjer Ervin rad 
opazuje okolico iz svojega gugalnika. Uživa v kopanju, ni pa ravno 
navdušen ob umivanju glavice. Po kopanju sledi sladki spanec. 
Bratec Erik mu rad malo ponagaja in mu včasih vzame dudo, sicer 
pa ima svojega malega bratca Ervina neizmerno rad.

Kot biser sreče v trebuščku je spalo, zdaj prišlo 
je na svet to detece malo. Sreče in zdravja 
mu srčno želimo, z očkom in mamico se 
veselimo! 
(vir: internet)

Pripravili: Ana Mavrič in Mateja Zadnik

POZDRAVLJENI, 
NOVOROJENČKI!

Dobrodošli,  
Sofija, Ervin  

in Maja !

Mesec september je svoj drugi dan naštel,
ko si otrok radoveden v nov svet je zaželel.
Pa je v jutro pomežiknila ena črna bučka
in vse razveselila naša lepa punčka.

A najbolj vesela bila je sestra Špela,
saj ime Maja je ves čas pripravljeno imela.
Zdaj komaj čaka, kdaj se bo lahko s sestrico igrala,
se z njo sprehajala in jo pestovala.

Je družini mladi rojstvo Maje spremenilo vso rutino,
skrbi in dela mami naložilo kar obilo.
Očka vso pozornost pridno vlaga v to družino,
vse prežeto z ljubečo je milino.

A mi ti, draga Maja, iz srca želimo,
naj ti sonce zdravja, sreče trosi z vso toplino.
Zrasti v punco pridno in zvedavo,
da bomo vsi ponosni na našo Majo.
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LEVI IN DESNI ZAVOJI  
PO SNEŽNI STRMINI

Učenci 5. razreda so zadnji predpraznični teden preživeli v 
zimski šoli v naravi v Cerknem. 
Že drugi dan so bili vsi smučarji na dvosedežnici, nekateri 
že na štirisedežnici. Pred večerjo so začeli z igro Skriti pri-
jatelj, nato so reševali delovne liste. Pridni so bili tudi pri 
pospravljanju sob, čeprav so bili ocenjevalci zelooo strogi. 
Vse dni so na smučišču uspešno trenirali leve in desne za-
voje, v bazenu pa so pokazali svoje znanje plavanja. Zvečer 
so se zabavali s plesom in petjem. Zadnji dan so se pogu-
mno spustili po dokaj težki veleslalomski progi. Čisto vsi 
so uspešno vijugali med količki in zmagoslavno prečkali 
ciljno črto. 

POUK V STRUNJANSKIH 
SOLINAH

V ponedeljek, 27. novembra 2017, smo se sedmošolci z 
učiteljicami odpravili v Strunjan. Ko smo prispeli, smo se 
razdelili v dve skupini. Učenci 7. a  smo se z vodičem Fran-
cijem odpravili pogledat soline, učenci 7. b pa so si ogleda-
li klife z vodičko Violeto. Med hojo po solinah smo posku-
sili sol, spoznali tradicionalni način pridobivanja soli ter si 
ogledali pripomočke, s katerimi solinarji nabirajo in vozijo 
sol. Nato smo preizkusili rastline, ki rastejo v solinah in so 
zaradi svojega rastišča slanega okusa. Podali smo se tudi k 
cerkvi Marijinega prikazovanja. Ogledali smo si notranjost 
cerkve, ki je v Strunjan pripeljala romarski turizem.
Nato smo odšli do bližnjega lokala in pomalicali. Skupi-
ni sva se zamenjali. Mi smo se z vodičko Violeto odpra-
vili spoznavat morsko obalo, paralelka pa se je spustila v 
soline. Povzpeli smo se do strunjanskega križa, kjer se je 
nekoč pojavila Marija. Nato smo si ogledali bunker, ki so 

ga zgradili nemški vojaki, in mimo zdravilišča prišli nazaj 
do morja. Ogledali smo si prepadno steno, določili kamni-
no – fliš ter opazovali, kako morje spreminja pokrajino in 
obalo.
Po ogledu solin in klifov smo se skupaj odpravili po poti žele-
zniške proge »Porečanke« iz Strunjana v Portorož. Med hojo 
skozi predor smo si čas krajšali s štetjem korakov in določa-
njem dolžine predora. 
V Portorožu smo počakali avtobus, ki nas je odpeljal nazaj v 
šolo. Naučili smo se veliko novih stvari in se imeli zelo lepo.
Tara Miklobušec, 7. a

»Če si želimo, da bi na svetu zavladal 
mir, zlasti med pripadniki različnih 
veroizpovedi, se moramo naučiti pri-
sluhniti. Poudarek pri sveti umetnosti 
poslušanja je moj odgovor na to potre-
bo po miru. Naučiti se, kako prisluh-
niti in se pogovarjati drug z drugim, je 
nepogrešljiva veščina pri tkanju odno-
sov, ki porajajo vzajemno spoštovanje, 
dialog, razumevanje in mir. Bolj ko 
raziskujem duhovni pomen posluša-
nja, bolj razumem, kaj dejansko po-
meni poslušati. Poslušati še zdaleč ne 
pomeni prisluhniti le golim besedam. 
Poslušanje je način bivanja v svetu. Ti 
razmisleki govorijo o tem.«
Pa smo tam! Kolikokrat na dan ali te-
den ali mesec poslušate kaj podobnega 
kot: »Ma sem ti rekel/rekla, ma sploh ne 
poslušaš, ma kaj sediš na ušesih, ma tu, 
ma unu«. Kolikokrat možu/ženi, prija-
telju, sodelavcu, sosedu ali znancu za-
res prisluhnete, kar vam ima povedati? 
Ga poslušate tiho, z zanimanjem, z vso 
pozornostjo? Ali komaj čakate, da neha 
govoriti, čeprav si nadenete masko ši-
rokega nasmeha in razumevanja, in se 
umaknete, kolikor hitro je mogoče, ne-
kam drugam, ker se vam ga/jo res ne da 
več poslušati, saj tako ali tako nima kaj 
pametnega povedati in … blablabla? In 
kolikokrat vam že med »poslušanjem« 
misel uhaja k tistemu, kar bi vi imeli 
modrega in vijoličnega in rumenega 
povedati o tem in onem  … in gotovo 
bolje in s kakšno začinjeno besedo več? 
Poslušanje, zatrjuje avtorica, je ustvar-
jalna sila. Če poslušamo zares in z vsem 
bitjem, se lahko v nas poraja nešteto 
zamisli. Če znamo poslušati, nam go-
vornik lahko pove vse tisto, kar je zanj 
zares živo in resnično. Nekateri ljudje 
imajo pač veliko potrebo po govorje-
nju. Poznam jih veliko, nekaj jih imam 
v bližini, z enim takšnim tudi živim. 
Morda jim še nihče ni zares prisluhnil 

in imajo zato takšno potrebo in zato 
potrebujejo tudi naš čas in našo pozor-
nost. S strani poslušalca se potemtakem 
zahteva veliko potrpežljivosti. Posluša-
nje je vsekakor umetnost, velika ume-
tnost empatije in odgovornosti. Kako 
pa vemo, da nas nekdo zares posluša? 
Preko govorice telesa, s tehniko gleda-
nja v oči in z osredotočanjem na me-
haniko poslušanja, uporabne spretnosti 
in ostale informacije. Pomembno je 
seveda tudi zavedanje, da je poslušanje 
nekaj svetega. In svetost zahteva tišino, 
razmislek in prisotnost, to je nedvo-
mno. Razmislek odpira vrata k notra-
njim glasovom. Ampak ja, v naši druž-
bi in kulturi tišina vzbuja nelagodje. In 
potem postanemo v trenutku pravi pol-
nilci praznin s poplavami nesmiselnih 
besed ali floskul, samo da se »ropota«. 
Poslušanje se umika ihtavemu besedi-
čenju. 
A kako najti prostor tišine? Eden iz-
med načinov je poiskati svoje notranje 
središče. Preden spregovorite, nekaj-
krat globoko vdihnite in izdihnite. Ko 
obvladate moč tišine, upočasnite tok 
dogodkov. Vzemite si torej čas za raz-
mislek, ki nas lahko nauči bolje poslu-
šati predvsem sebe, nato druge. Je pa 
za današnji, moderni čas zanimivo, da 
večina sporazumevanja poteka, ne da bi 
se osebno srečevali. Zato je proces po-
slušanja nujno povezan z upočasnitvijo, 
umiritvijo, s prisluhom. »Predstavljajte 
si svet, v katerem bi se vsak dan spora-
zumevali s srcem. Srčna komunikacija je 
lahko preprosta kot nasmeh ali nedelje-
na pozornost drugemu. Mar ni to dar in 
pol?« ugotavlja Lindahlova. 
Črta med družbenim in svetim časom 
za navezovanje stika bi morala biti lo-
čena tako, da bi lahko vsak posameznik 
poglobil lastno duhovnost. Beseda di-
alog izhaja iz grške besede dia, kar po-
meni skozi, ter logos, kar pomeni tudi 

besedo, dialog torej pomeni »besede, ki 
tečejo skozi«. Razprava ali dialog torej? 
Poslušanje ali »čebrnjuljenje« v tri dni? 
Če obvladamo vrsto pogovora, smo de-
ležni večjega razumevanja. 
»V vsakem pogovoru je tisto, kar ima-
ta sogovornika skupnega, močnejše od 
tistega, kar ju razdvaja. Včasih to zelo 
težko vidimo, ker se preveč energije in 
čustev suče ravno okoli tega, kar nas lo-
čuje. Prisluhnimo tistemu, kar nas pove-
zuje, in cenimo to, kar nas razlikuje. To 
pomeni vaditi sveto umetnost,« dodaja 
pisateljica. 
Sama pa lahko pridodam še to, da bi 
bilo dobro opustiti predsodke, biti pri-
sotni in si znati vzeti čas, bivati v ZDAJ, 
poiskati priložnost za navezovanje pri-
stnih in srčnih stikov, kar je osnova za 
dober pogovor in seveda za dobro po-
slušanje. Ko razmišljujoče poslušamo, 
lahko razlikujemo odziv od odgovora. 
Prisluhnimo torej, s časom in potrpe-
žljivostjo, morda tudi zato, da bi pri sebi 
našli človečnost. Morda predvsem zato, 
saj se vse poti začenjajo v nas samih. 
Srečno še dihljaj do novega,  
Patricija Dodič

SVETA UMETNOST POSLUŠANJA,
40 razmislekov o tem, kako negovati duhovno vajo
Kay Lindahl, Založba Govindo, 2008 

Za ljube knjigoljube

ROKOMETAŠICE OŠ DBB HR-
PELJE ODLIČNE NA ŠOL-
SKEM TEKMOVANJU
V četrtek, 4. 1. 2018, je ekipa starejših deklic naše šole na-
stopila na področnem šolskem tekmovanju v rokometu. 
Tekmovanje je organizirala OŠ Koper na Bonifiki. Sode-
lovalo je 7 šol: OŠ DBB Hrpelje, OŠ SK Sežana, OŠ Lucija, 
OŠ VŠ Izola, OŠ Livade, OŠ Dušana Bordona in OŠ Koper.
Naša ekipa je uvodni del turnirja odigrala zelo dobro in 
zmagala proti OŠ Lucija, OŠ Dušana Bordona in OŠ VŠ 
Izola.
Polfinale proti OŠ Koper je bilo v prvem polčasu izenače-
no, v 2. polčasu sta dobra obramba in hitri protinapadi pri-
nesli zanesljivo zmago.
Finalna tekma proti OŠ SK Sežana je bila izenačena do 
konca, v zadnjem napadu je naša ekipa zadela 10 sekund 
pred koncem in veselje po zadnjem sodnikovem žvižgu je 

bilo nepopisno. V četrtfinale Slovenije sta se uvrstili prvo- 
in drugouvrščena ekipa OŠ DBB Hrpelje in OŠ SK Sežana.
ČESTITKE!  OŠ DBB Hrpelje 

OŠ DBB Hrpelje
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OMARA

Zdaj sem popolnoma prepričana, da je kriva ona. Omara. Ne pralni stroj, on ni kriv. Nočem biti 
krivična do nikogar, zato sem dolgo časa opazovala vsakega posebej. Najprej pralni stroj. Vse, kar 
sem dala vanj, sem temeljito pregledala, ocenila velikost kuhinjskih brisač in vsakega posame-
znega perila. Vse je pod strogim nadzorom in pralni stroj ni storil nobene napake. Gretje v redu, 
ožemanje tudi. Kakšen madež sicer pusti na kuhinjski brisači od bučnega olja, na drugi pa malo 
manjši od sadja, ampak to mu ne štejem v slabo, ker so današnji praški vse manj učinkoviti. O tem 
bi veliko imela povedati moja mama, ki še danes prisega na oni Dash iz Trsta, ki ga je dolga leta 
uporabljala. Nikoli ni opazila madežev niti od bučnega olja, ne, tako dober je bil. Pozabila pa je 
omeniti nepomemben podatek, da bučnega olja ni uporabljala. Pa pustimo malenkosti. Torej pral-
ni stroj bom črtala s seznama. Sušilec. Deluje brezhibno, vedno na najmanjši toploti in on spada 
med sezonske delavce, ker v obdobju od pozne pomladi do sredine jeseni zanj v našem gospo-
dinjstvu ni dela. Sušilec je izključen tudi zato, ker vanj ne dajem puloverjev, hlač, kril, plaščev in 
boljših tkanin. Seznam se je skrajšal na edinega krivca – to je omara. Zadnjih nekaj let ugotavljam, 
da se vsa moja oblačila, ki jih spravljam v omaro, naslednjo sezono zmanjšajo za dve konfekcijski 
številki. Morala bom večkrat preveriti, kaj počne omara z mojimi oblačili, da se čisto neopazno 
zmanjšajo. Rokavi in dolžina pa ostanejo enaki. Res je ta moja omara nekaj posebnega. Sklenila 
sem, da jo bom ponudila v kakšno krojaško delavnico, tam se jo bodo prav gotovo razveselili. Pri 
nakupu nove omare bom morala biti bolj previdna in se pozanimati o marsičem, da se ne bom 
spet tako nasmolila. Zložila sem vse obleke, hlače, jakne in krila v veliki vreči in ju odpeljala v 
kontejner za rabljena oblačila. Kar malce nejevoljna sem bila, ker bom morala kupiti skoraj vso 
zimsko garderobo. To ne bo majhen strošek, in če prištejem še nakup nove omare, bo kar velik 
finančni zalogaj. In to ravno sedaj, ko je treba kupiti kurjavo in nove gume za avto. ''Omara, zelo 
si neprijazna, pa na tako lepo mesto v hiši smo te postavili,'' sem se hudovala nanjo in z nogo 
zaloputnila njena vrata. Resnično sem bila jezna nanjo. Da bi si ohladila jezo, sem poklicala prija-
teljico Milico. Odšli sva v bližnji bife na kavico, ki ji je sledil še aperitiv, no dva, če sem poštena. Pri 
drugem aperitivu sva ugotovili, da ima ona enake probleme kot jaz. Omaro. Iskali sva rešitev. Da 
bi prišli prej do rezultatov, sva naročili vsaka po eno tortico in zraven še kepico sladoleda. Milica 
je naročila še ''čisto malo'' smetane na čokoladno tortico. Ugotovili sva, da se bova morali večkrat 
dobiti na kavici, aperitivu in tortici, saj potem rešitve kar dežujejo. Da bi se prepričali o verodo-
stojnosti enakih težav z omarami, sva zavili še k njej domov. Odprla je eno omaro, oblekla temno 
rdeč plašč, ki sem ji ga tako zelo zavidala, in, glej ga zlomka, enako kot moj moder plašč, ki sem 
ga nosila le za ''ta boljšega''. Ni mogla zapeti gumbov. Moja zloba si je dala duška in pri sebi sem 
bila vesela, da je ne bo treba več gledati v tistem lepem plašču. Malo me je pekla vest, zato sem 
doma vzela belo poletno majico, ki mi je bila začuda prav še od lani, poiskala barve za tkanino in 
napisala nanjo molitev – in seveda nedolžnega angelčka, ki naj bi predstavljal mene. Nedolžno, 
nezavidljivo, bogaboječo deklico pri molitvi. Čisto podobna mi je, kot izrezana jaz, samo poglejte 
njen nedolžen pogled, brez nagajivega hudička v očeh, osredotočena samo na molitev. 

MOLITEV
Bog, prosim, pomagaj mi shujšati.
Če tega ne moreš, te prosim, 
naj se zredijo vse moje prijateljice.
Amen.

  

Irina Telban

ZERO WASTE – ZA SVET BREZ ODPADKOV!
V glasilu pričenjamo z novo serijo objav na temo »zero waste«, ki bo zajemala 10 objav. Njihov namen je prebivalcem predstaviti 
načela načina življenja »zero waste« in jih spodbuditi k vsaj manjšim spremembam v vsakdanu, ki bi nato vodile k spremembam v 
načinu razmišljanja. 
PRVA OBJAVA: 

KAJ RESNIČNO POMENI ZMANJŠANJE ODPADKOV 
Smeti. Koliko o njih sploh razmišljamo? Se za nas tema kon-
ča, ko jih odložimo (vsaj v pravi) zabojnik? Torej vsaj pri lo-
čevanju, ki pa že ob pogledu v zabojnike prepogosto pokaže, 
da je kljub vsem opozorilom in navodilom prevelik izziv. 
Morda to predstavlja prevelik trud. Vendar pa naravovar-
stveniki vedno bolj opozarjajo na težavo in vplive na okolje. 
Vedeti moramo namreč, da so smeti naša težava še dolgo za-
tem, ko jih odložimo v zabojnik. Še vedno so naša odgovor-
nost, tudi ko so predelane ali uničene, saj ostajajo na svetu 
(ste že slišali za pacifiško cono smeti?) in škodujejo naravi 
pa tudi nam. Po podatkih društva Biodiva v Sloveniji na leto 
proizvedemo 451 kg smeti na prebivalca, med temi odpadki 
pa so tudi takšni, ki se še stoletja ne bodo razgradili, med nji-
mi predvsem plastični odpadki iz vsakdana. Tako pridemo 
do problema mikroplastike, ki ni nevarna le za živali, ki jo 
zamenjajo za hrano in pojedo, temveč jo z uživanjem morske 
hrane zaužijemo tudi mi (po ocenah znanstvenikov naj bi z 
rednim uživanjem morske hrane zaužili 11.000 koščkov mi-
kroplastike letno), težava pa je, da se nanjo vežejo nevarni to-
ksini. Najbolj nevarna in zdravju škodljiva pa je prav plastika 
za enkratno uporabo (lončki za kavo iz avtomatov, plastične 
vrečke za sadje in zelenjavo ipd.) – in prav uporabi te bi se 
morali čimbolj izogibati.
Zaradi navedenega se danes vedno več ljudi odloča za slede-
nje vsaj osnovnim načelom življenja po principu zero waste 
ali, kot bi lahko poslovenili, »brez odpadkov«. Sam princip ni 
novost, saj njegovi začetki segajo v leto 1970, je pa postal za-
dnja leta zelo prepoznaven in priljubljen po izidu knjige Dom 
brez odpadkov (Zero waste home), današnje »gurujke« tega 
principa, francoske Američanke Bee Johnson. Njen opis pro-
cesa, kako je svoj dom pripeljala do stanja skoraj popolnoma 
brez odpadkov, nam sicer prinese vpogled v življenje v skraj-
nosti (še sama občasno priznava, da jo je preveč zaneslo), 
vseeno pa lahko pri njej najdemo ogromno idej za drugačen 

način življenja, ki jih lahko kot neboleče spremembe vne-
semo v svoje življenje in postanemo bolj prijazni do okolja. 
Pa tudi do našega zdravja – in nenazadnje do denarnice, saj 
nam tak način prinaša občuten prihranek. Seveda se lahko 
lotimo tudi tako, da se popolnoma posvetimo in podredimo 
takemu načinu, praviloma pa je lažje, če spremembe uvaja-
mo počasi in postopno. Takrat, ko vidimo pozitivne učinke, 
pa nas hitro potegne v iskanje novih poti.
V našem gospodinjstvu je bil odnos do smeti omejen na 
(sicer zelo strogo) pravilno ločevanje in v kanto za splošne 
odpadke odvržemo res malo smeti, saj jih večinoma ločimo 
in oddamo v ustrezne zabojnike. Tema zero waste pa me je 
kot kulinarično blogerko najprej privlekla na temo zavržene 
hrane, saj so podatki o tej naravnost srhljivi. Tako sem »sre-
čala« Beo in začela spreminjati nekaj navad, pa tudi samo 
miselnost. Zero waste namreč ne pomeni le manj odpadkov, 
ki jih oddamo, ampak pomeni, da tudi v dom prinesemo 
manj potencialnih bodočih odpadkov. Ko pri vsaki stvari, ki 
jo nameravaš kupiti, pomisliš, ali jo boš res izrabil, se pogo-
sto zgodi, da jo vrneš na polico. Sem že omenila, da prinaša 
tak način življenja prihranke? 

Princip zero waste temelji na pravilu petih R (five-R):
zavrni (refuse), zmanjšaj (reduce), znova uporabi/popravi 
(reuse/repair), recikliraj (recycle), kompostiraj (rot). 

Recikliranje, ki je tako popularno pri vseh, ki poudarjajo, da 
se trudijo pri zmanjšanju odpadkov, je torej šele četrti korak. 
Kakšni so tej koraki in na kakšne načine jih lahko z malimi 
razmisleki prenesemo v življenje (ter naredimo nekaj dobre-
ga za naravo, nas in seveda naše otroke), bo opisano v seriji 
objav v tem letu. Zaključimo ga z manj odpad-
ki, kot ga bomo začeli!

mag. Martina Marušič Kos, lpp.Amelie
lpp-amelie. si
facebook/pinterest/instagram: lpp.amelie

Obletna maša  
za skladatelja  
Ubalda Vrabca in 
komemoracija na 
pokopališču

V nedeljo, 28. 1. 2018, ob 15.00 bo v Rodiku darovana maša za skladatelja Ubalda 
Vrabca. Maševal bo župnik g. Niko Čuk, pri maši bosta sodelovala združeni zbor 
Zveze cerkvenih pevskih zborov iz Trsta in domači Cerkveni pevski zbor Rodik 
pod vodstvom Edija Raceta. Izvedli bodo Kosovelovo mašo, ki jo je Vrabec revi-
diral. Mašo pa je leta 1882 ustvaril nadučitelj in skladatelj Anton Kosovel, tudi 
cerkveni zborovodja v Tomaju. 
Ubald Vrabec je bil glasbeni pedagog in skladatelj, po rodu iz Trsta. Ustvaril je 
bogato zakladnico skladb, po kateri radi posegajo zborovodje tako posvetnega kot 
tudi cerkvenega programa. V starosti 86 let je umrl 28. 1. 1992 in je pokopan na 
rodiškem pokopališču, kjer bo po maši potekala tudi komemoracija.
Jana Barba
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Pri zgorevanju polen ima največji vpliv 
na onesnaževanje in izkoristek kurilne 
naprave uporabnik.
Pri zgorevanju lesa poteka kemični pro-
ces, pri katerem poleg želene toplote, 
zaradi katere izvajamo proces zgoreva-
nja, dobimo tudi ogljikov dioksid (CO2) 
in vodno paro (H2O). Ker pa v praksi 
v kurilnih napravah ne moremo zago-
toviti idealnega oz. popolnega zgoreva-
nja, nastajajo tudi nezaželeni produkti 
zgorevanja, kot so CO, CxHy, nezgoreli 
ogljik (C) v obliki saj ipd. 
Ti produkti nepopolnega zgorevanja 
so nezaželeni tako z energetskega kot 
okoljskega vidika, v bivalnem okolju 
pa ogrožajo tudi zdravje ljudi. 
Za čim bolj popolno zgorevanje so po-
membni temperatura, količina kisika, 
čas ter les (vrsta lesa, vlažnost, velikost 
kosov). Osnovni problem zgorevanja 
lesa je, da je v njem več  kot polovica 
gorljivih komponent hlapnih. To pome-
ni, da iz lesa v fazi sušenja najprej izhla-
pi vlaga, v fazi segrevanja lesa pa hlapne 
gorljive sestavine (npr. CO, CxHy) iz-
hlapijo ne glede, ali so zagotovljeni po-
goji za njihovo popolno zgorevanje, in 
tudi ne glede na to, ali se toplota, spro-
ščena pri zgorevanju, lahko porabi ali 
ne. Osnovna naloga kurilne naprave to-
rej je zagotovitev popolnega zgorevanja 
tudi hlapnih gorljivih sestavin lesa in ne 
samo lesnega oglja (C). Bolj vlažen ko je 
les, težji so pogoji zgorevanja.
Popolnost zgorevanja se lahko presodi 
po velikosti in barvi plamena ter bar-
vi dimnih plinov. Tako rdeč  in temen 
plamen pomeni nepopolno oz. slabo 
zgorevanje, svetel plamen sprejemlji-
vo zgorevanje, rumeno-zlat plamen pa 
dobro zgorevanje hlapnih gorljivih se-
stavin. V kolikor je temno rdeč plamen 
še kratek pri na novo naloženem gorivu 
v kurišče, gre za zelo slabo in nespre-
jemljivo zgorevanje, kar se vidi tudi po 
temnem dimu, ki se kadi iz dimnika. V 
kolikor je plamen temno rdeč, pomeni 
zelo slabo in nesprejemljivo zgorevanje 
tako z okoljskega, požarnovarnostnega, 
energetskega kot zdravstvenega vidika. 
Temno rdeča barva plamena pomeni, 
da majhni delci goriva ne zgorijo zaradi 
pomanjkanja kisika ali prenizke tem-
perature. Ti nezgoreli delci pa potujejo 
z dimnimi plini v okolico, nekaj pa jih 

ostane tudi na stenah kurilne naprave, 
dimniškega priključka in dimnika.  

SLABO: Temno rdeč plamen in temen 
gost dim na vrhu dimnika sta pokazate-
lja zelo slabega zgorevanja lesa, kar po-
meni visoko vsebnost saj in škodljivih 
plinov za okolje (CO …).

DOBRO: Svetel rumeno-zlat plamen in 
neviden svetel dim (vsebuje večinoma 
paro) sta pokazatelja dobrega zgoreva-
nja lesa.

ZAVETNIKI NAŠIH 
CERKVA, KI  

GODUJEJO V JANUARJU
Hrpelje – sv. Anton Puščavnik – 17. januar
Zelo priljubljen svetnik sv. Anton Puščav-

nik je s 1. 1. 2018 zavetnik 
razširjene župnije Hrpelje 

- Kozina. Sv. Anton je oče 
menihov in puščavnikov, 
po rodu iz Egipta. Po 
smrti staršev, ki so mu 
zapustili lepo premože-
nje, se je pogumno in do-

besedno odzval povabilu 
iz evangelija: »Če hočeš biti 

popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, 
in daj revežem, pa boš imel zaklad v nebe-
sih«. Umaknil se je v samoto in molitev ter 
obiskoval pobožne puščavnike, pri katerih 
se je učil kreposti in se postopno vzgajal za 
duhovnega voditelja mnogim, ki so ga is-
kali. Življenjepis pripoveduje, da 20 let ni 
z nikomer spregovoril niti besede, zato pa 
je vedno glasneje govoril njegov zgled, ki je 
pritegoval posnemovalce. Dočakal je viso-
ko starost, v samostanu, ki ga je ustanovil v 
Egiptu in še danes deluje, je umrl v starosti 
106 let, okoli leta 356. Zunanje praznovanje 
sv. Antona bodo obhajali v župnijski cerkvi 
v Hrpeljah, v nedeljo, 21. januarja, ob so-
maševanju župnika Nika Čuka in pomoč-
nika Vida Premrla ter s sodelovanjem cer-
kvenega pevskega zbora iz Brezovice pod 
vodstvom Bogdane Hrvatin. 

Petrinje – sv. Boštjan – 20. januar
Podružnična cerkev v Petrinjah je zaupana 
v varstvo sv. Boštjanu. Za sv. Sebastjana, po 
naše Boštjana, je znano, da je bil rojen v 
Milanu, mučeniško pa je umrl v Rimu okoli 
leta 250, ko so kristjani zaradi vere umira-
li, podobno kot se to danes dogaja v Siriji, 
Iranu, Egiptu in Afganistanu. V Petrinjah 
je svetnik upodobljen na poznobaročnem 
glavnem oltarju slavoločnega tipa iz 18. sto-
letja. Njegovo telo je prebodeno s sulicami, 
ki ponazarjajo način njegove mučeniške 
smrti. Danes velja za priprošnjika zoper ku-
žne in nenadne nalezljive bolezni (ki člove-
ka zadene kakor skrivaj izprožena puščica). 
Podružnica v Petrinjah je lepo obnovljena, 
bogoslužje pa se obhaja enkrat na leto za 
poletno opasilo, tretjo nedeljo v avgustu.
Jana Barba

NA DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA
Vabimo vas na Delavnice molitve in življenja (DMŽ), ki se bodo priče-
le v župnišču v Rodiku v sredo, 31. januarja 2018, ob 18.30 (po maši). 
Več sto tisoč udeležencev programa DMŽ po vsem svetu priča o tem, 
kako so jih nova spoznanja in izkušnja molitve obogatili ter jim vrnili 
mir, upanje in ljubezen. Ustanovitelj DMŽ, br. Ignacio Larranaga, je 
močno izkusil zastonjsko Božjo ljubezen, zato je razvil program DMŽ, 
da bi izkušnjo ljubezni posredoval tudi drugim. Sedaj bo program mo-
goče obiskovati tudi v Rodiku. 
DMŽ je duhovni program, pri katerem postane udeleženec bolj domač 
s Svetim pismom in se nauči moliti na več različnih načinov. Ob poslu-
šanju razmišljanj br. Ignacia Laranage udeleženec spoznava, kdo je bil 
Jezus Kristus, in ponovno odkrije lepoto krščanske vere. 
K obiskovanju delavnic so povabljeni vsi: tisti, ki so Cerkvi blizu ali 
pa oddaljeni od nje, kristjani različnih usmeritev. Vsakemu velja po-
vabilo: vzemite si čas za pot k samemu sebi, k bližnjemu in k Bogu, to 
vam omogočajo Delavnice molitve in življenja. Br. Ignacio Larranaga 
pa vabi: »Za hip pusti svoje običajne skrbi, za trenutek pojdi vase, za hip 
se odpočij v Bogu.«
Delavnice bom vodila Jana Barba. Potekale bodo enkrat tedensko v 
skupni dolžini 3,5 meseca. Predhodne prijave niso potrebne, za več 
informacij me lahko kontaktirate na 040 754 237. 
Ko človek odkrije evangelij, njegovega iskanja nič več ne ustavi.
Jana Barba

Tereza Horvatin, 
rojena Lukač

29. 12. 1925 – 15. 11. 2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in vaščanom 
Skadanščine za izrečeno sožalje, darove, sveče in cvetje.
Hvala Komunalnemu podjetju iz Ilirske Bistrice, pevcem iz Košane za 
zapete žalostinke in gospodu župniku Vidu Premrlu. Še posebej topla 
zahvala gre osebju Bolnišnice Sežana in osebju Doma upokojencev Ilirska 
Bistrica. Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: hči Marica z družino, vnuk Sandi, vnuk Dejvid z družino, 
pravnuka Kristjan in Klemen, brat Miro z družino, brat Pepi z družino, 
sestra Marija z družino in družina Lukač

Cilj je izpolnjen, pot je dokončana
in konec upov je in hrepenenja …

A. Gradnik

ZAHVALA
V 92. letu nas je zapustila

naša draga mama, nona in 
pranona

VABILO

Za čim bolj popolno zgorevanje za-
gotovimo primerno suh les, ki naj bo 
sušen vsaj eno sezono, ter zadostno 
količino kisika pri zgorevanju. Popol-
no zgorevanje nudi najboljši energij-
ski izkoristek in je zelo pomembno 
za naše zdravo in čisto okolje. Upora-
bljajmo domačo energijo za ogrevanje 
našega doma na pravilen način!
Golea
Ustvarjamo obnovljivo prihodnost!

VABILO K 
 SODELOVANJU NA  
SVETOPISEMSKEM  

MARATONU
v soboto, 27. 1. 2018,  

s pričetkom ob 16. uri
Kristjani vse Božje delovanje razu-
memo kot utelešenje Njegove Be-
sede – in ko ta postaja »dogodek« v 
našem času in prostoru, smo dele-
žni Boga. Tak dogodek je tudi sve-
topisemski maraton – nepretrgano 
večurno branje Svetega pisma. 
»Mini-maratonsko branje« bo po-
tekalo že peto leto tudi v župni-
šču v Hrpeljah, in sicer v soboto, 
27. 1. 2018, s pričetkom ob 16. uri 
in v trajanju do 23:00 ali dlje, gle-
de na prijavljene skupine. Branje 
je razdeljeno na enourne termine, 
ki jih "pokrijejo" vnaprej dogovor-
jene skupine bralcev, vedno pa se 
jim lahko pridružijo tudi naključni 
posamezni bralci. Enega takšnih 
enournih terminov lahko prevzame 
skupina štirih bralcev, lahko tudi 
cela družina. Prijave pri kontaktni 
osebi: jana.barba@rkc.si.
Božja beseda je vsakodnevno po-
membna v življenju posameznika, 
saj je kakor luč, ki bralca razsvetlju-
je. Kot pravi psalm 119, 105: »Tvoja 
beseda je svetilka mojim nogam, luč 
moji stezi.«
Prebiranje Božje besede je hkrati 
molitev za bralca in poslušalce, zato 
na dogodek vabljeni tudi samo po-
slušalci, da pridejo, nekaj časa po-
slušajo in prosto odidejo.
Jana Barba

KAJ MORAMO VEDETI PRI OGREVANJU  
Z LESOM
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Varanje – ko slišimo o tem govoriti 
druge ljudi, smo pogosto prepričani, da 
mi tega ne bi trpeli in bi temu takoj na-
redili konec. Težko razumemo in smo 
sočutni do tega, ki je bil prevaran, še 
manj pa nam je jasno, zakaj še vztraja 
v takem odnosu …
Še nadalje imamo občutek, da si ta ose-
ba zasluži, da se mu to dogaja, ker to 
dopušča. Pa je res tako enostavno in 
enoznačno?

Koga v resnici varamo, ko skočimo čez 
plot? Na prvi pogled bi z gotovostjo 
rekli, da oseba vara drugega, torej par-
tnerja. Zdi se smiselno in logično, toda 
če pogledamo malo dlje: ali ne ta oseba 
v resnici prevara samega sebe? Sama 
sebi odvzame dostojanstvo, vrednost, 
spoštovanje in v drugega projicira 
sram, nespoštovanje, občutek manjvre-
dnosti. 

Kaj pomeni spoštovanje do samega 
sebe, se naučimo doma, v otroštvu, z 
opazovanjem staršev. Ali se spoštujejo, 
se znajo zaščititi, znajo biti ranljivi? 
Varanje je klic na pomoč, ko je človek 
v stiski in se poniža, razvrednoti v upa-
nju, da bo nekdo opazil, postavil meje 
in ga razumel. Nezavedno skuša razre-
šiti stisko in svojo slabo samopodobo 
na način, ki je rušilen tako za zvezo kot 
tudi za sprejemanje samega sebe. 
Kdor vara, je odgovoren za svoja deja-
nja –nihče ne more ničesar storiti, kar 
bi ga opralo njegove odgovornosti. 
Verjetno ste slišali koga reči, da je 
npr. žena nekaj naredila, rekla … in 
je zato on to naredil. Če bi bila žena 
drugačna, se to ne bi zgodilo in obra-
tno … In tako prevarana oseba po-
gosto celo prevzame krivdo in si oči-
ta, kaj vse bi lahko naredila drugače. 
Pomembna je odločitev, da se bomo za 
odnos trudili in da smo pripravljeni iti 

čez težave, ki se v odnosu pojavijo. 
Za boljše razumevanje si lahko poma-
gamo s to primerjavo. Vsaj 10.000 ur 
dela je potrebno, da smo v tistem, kar 
delamo, uspešni (igranje instrumetna, 
učenju jezika itd.) Pri odnosih ni nič 
drugače. Ste pripravljeni vložiti v vaš 
odnos oz. zakon 10.000 ur? Je vaš od-
nos tega vreden?
Verjemite, da se trud splača …, po tr-
dem delu bo odnos začel delati za vas, 
nanj se boste lahko naslonili, saj bodo 
okvirji trdno postavljeni. To ne pome-
ni, da ne bo več nobenih težav, seveda 
bodo, le vaš odnos bo bolj fleksibilen in 
tako se boste s tem lažje spoprijeli.

Veliko moči vam želim in trdne vere, 
da se trud za odnos splača!

VPRAŠANJA IN ODGOVORI
So otroci res lahko zlobni oziroma 
staršem zanalašč nagajajo?
Starševska nemoč se večkrat kaže v 
stavkih, ki vso odgovornost prenesejo 
na otroke. Še huje je, ko se starši od-
povejo starševstvu, v smislu »naj ga kar 
ulica navadi, kaj pomeni življenje«. 
Pa je res pametno, da damo ulici več 
pomena kot sami sebi? 
Starš je dober starš takrat, ko lahko da 
sebe na stran in da na prvo mesto otro-
ka. Vedenje je pokazatelj njegove stiske, 
na tak način sporoča, da potrebuje po-
moč. 
Pomembno je storiti korak dlje in po-
gledati, kaj bi to vedenje lahko sporo-
čalo. Naloga starša je, da to ozavesti in 
se osredotoči na čustva pri otroku, jih 
sprejeme, predela pri sebi in jih nato 
v primerni obliki vrne nazaj otroku. 
Šele takrat lahko k težavi pristopi z ra-
zumom, ko bosta tako otrok kot starš 
umirjena in se bosta počutila razumlje-
na v svojem doživljanju.

Zakaj me napake zakonca/partnerja 
tako motijo?
Pogosto se zgodi, da se ne moremo 
sprijazniti z napakami našega partner-
ja, ki so se seveda kot moteče pokaza-
le šele kasneje. V zaljubljenosti drug v 
drugemu vidimo le najboljše, je druž-
beno sprejeta norost. Lahko bi rekli, da 
gledamo skozi rožnata očala. Kasneje 
pa se zgodi, da nas stvari začnejo mo-
titi, sprašujemo se, kako smo sploh iz-
brali tega partnerja, mogoče celo doži-
vljamo, da drug drugega ne poznamo.
Če se takrat soočimo s čustvi, ki jih 
doživljamo, nam to omogoča najprej 
osebno rast, nato pa še poglobitev od-
nosa. V partnerstvu se nam prebujajo 
naše ranljivosti in bolečine iz otroštva. 
Ozaveščanje teh nam omogoči, da gre-
mo lahko naprej. Zavedanje svoje pre-
teklosti nam omogoča, da se lahko od 
nje poslovimo in svobodno zaživimo 
partnerski odnos.

NAPOVEDNIK:
Sklop delavnic »Stik s telesom«
Kje: Sežana, Ulica tankovske brigade 9
Kdaj: 17. 1. 2018
Obvezne prijave na  
tukajsem.zate@gmail.com.
Največje število udeležencev: 6

Interaktivno predavanje: Družina, 
moja popotnica za življenje
Kdaj: 25. 1. 2018 ob 18h
Kje: Kosovelova knjižnica Sežana
Brezplačno!

Vprašanja lahko pošljete na e-mail:  
tukajsem.zate@gmail.com ali pa 
preko spletne strani www.psihotera-
pijatasa.com. Odgovori ali pa tema 
bo obravnavana v naslednjem članku. 
Oseba bo ostala anonimna. 
Vse dobro,
mag. Taša Cucek

Taša Cucek, magistra zakonskih in družinskih študij, specializantka zakonske in družinske tera-
pije, relacijskega družinskega modela na Teološki fakulteti v Ljubljani in stažistka na Družinskem 
centru Sveta Gora in v zasebni praksi v Sežani.  
Foto: Polona Makovec

“PREVARE” 
Koga v resnici varamo,  
ko skočimo čez plot?

Četrtek, 2. 11. 2017, ob 07.11:  
PROMETNA NESREČA – KOZINA
Na avtocesti pri odcepu Ravne na Ko-
zini je voznica osebnega avtomobila, ki 
je vozila iz smeri Koper proti Kozini, 
zapeljala z vozišča na obcestno brežino 
in trčila v označevalno tablo. Ob trče-
nju se je voznica telesno poškodovala. 
Po pozivu ReCO Postojna so na inter-
vencijo izvozili gasilci PGD Materija 
in ZGRS Sežana, ki so protipožarno 
zavarovali kraj nesreče, pomagali pri 
zdravniški oskrbi in transportu poško-
dovane v reševalno vozilo ter na vozilu 
izklopili vire energije. Poškodovano 
voznico so reševalci NMP Sežana od-
peljali na nadaljnje zdravljenje v izol-
sko bolnišnico. Na intervenciji je sode-
lovalo sedem gasilcev PGD Materija z 
dvema voziloma, pet ZGRS Sežana z 
enim vozilom, zdravnica in medicin-
ska sestra ZP Hrpelje, reševalci NMP 
Sežana, policisti PP Kozina ter PP Ko-
per in delavci DARS.

Nedelja, 5. 11. 2017, ob 15.27:  
NUDENJE PP – HRPELJE
V stanovanjski hiši v Hrpeljah se je oseba 
zgrudila in nezavestna obležala. Po po-
zivu ReCO Postojna so na intervencijo 
izvozili gasilci PGD Materija, ki so zava-
rovali kraj in skupaj z zdravstvenim ose-
bjem izvajali temeljne postopke oživlja-
nja z uporabo defibrilatorja. Kljub trudu 
zdravstvenega osebja in gasilcev je oseba 
preminila. Na intervenciji je sodelovalo 
osem gasilcev PGD Materija z dvema 
voziloma, zdravnica in medicinska sestra 
ZP Hrpelje ter reševalci NMP iz Sežane.

Sobota, 18. 11. 2017, ob 16.21:  
POŽAR ELEKTRIČNE NAPELJAVE 
– KRVAVI POTOK
V skladišču gostinskega objekta v Krva-
vem Potoku je zaradi kratkega stika za-

gorel elektro podaljšek. Ob požaru se je 
vnela tudi cev ogljikovega dioksida, na-
menjena točenju piva, kar je požar samo-
dejno omejilo. Po pozivu ReCO Postojna 
so na intervencijo izvozili gasilci PGD 
Materija in ZGRS Sežana. Ob prihodu je 
bilo ugotovljeno, da je požar že v celoti 
pogašen, zato so gasilci v nadaljevanju le 
odstranili zgoreli električni podaljšek in 
območje požara pregledali s termovizij-
sko kamero. Na intervenciji je sodelovalo 
devet gasilcev PGD Materija z dvema vo-
ziloma. Gasilci ZGRS Sežana so bili med 
potjo preklicani.

Nedelja, 19. 11. 2017, ob 19.37:  
POŽAR V NARAVI – KOZINA
Ob glavni cesti Kozina–Divača na Kozi-
ni sta zagorela suha trava in vejevje. Po 
pozivu ReCO Postojna so na intervenci-
jo izvozili gasilci PGD Materija in ZGRS 
Sežana. Gasilci so požar pogasili in poža-
rišče zalili z vodo. Pogorelo je približno 
50 m² površine. Na intervenciji je sodelo-
valo 11 gasilcev PGD Materija s tremi vo-
zili in policisti PP Kozina. Gasilci ZGRS 
Sežana so bili med potjo preklicani.

Torek, 28. 11. 2017, ob 19.57:  
NUDENJE PP – OCIZLA
V stanovanjski hiši v Ocizli se je dojen-
ček zaradi zapore dihal začel dušiti. Po 
pozivu ReCO Postojna so na intervencijo 
izvozili gasilci PGD Materija, istočasno 
pa je na kraj odhitel tudi član PGD Mate-
rija, ki je bil v neposredni bližini. Gasilec 
je dojenčku takoj nudil prvo pomoč in 
bil pri tem uspešen, saj je dojenček za-
dihal. Po prihodu zdravstvenega osebja 
in ostalih gasilcev je bil dojenček oskr-
bljen in odpeljan na zdravljenje v izolsko 
bolnišnico. Na intervenciji je sodelovalo 
devet gasilcev PGD Materija z dvema vo-
ziloma, zdravnica in medicinska sestra 
ZP Hrpelje ter reševalci NMP iz Sežane.

Sreda, 29. 11. 2017, ob 15.55:  
POPLAVA – HOTIČNA
V Hotični je zaradi zamašene cevi hu-
dournika voda zalivala klet stanovanjske 
hiše, ki je v neposredni bližini. Po pozivu 
ReCO Postojna so na intervencijo izvo-
zili gasilci PGD Materija, ki so prebili 
cev, zamašeno z vejevjem in listjem, ter 

očistili glavne jaške. Na intervenciji je 
sodelovalo osem gasilcev PGD Materija 
s tremi vozili.

Torek, 5. 12. 2017, ob 15.59:  
RAZLITJE MOTORNEGA OLJA – 
KOZINA
ReCO Postojna je gasilce obvestil, de je 
prišlo do požara tovornega vozila, ki je 
vozilo po avtocesti iz smeri Koper proti 
Kozini in se zaustavilo približno en ki-
lometer naprej od predora Kastelec. Po 
pozivu so na intervencijo izvozili gasil-
ci PGD Materija in ZGRS Sežana, ki so 
ugotovili, da ni prišlo do požara vozila, 
ampak okvare motorja, zaradi česar je 
na vozišče iztekla večja količina motor-
nega olja. Gasilci so kraj protipožarno 
zavarovali, pregledali vozilo in poma-
gali delavcem DARS pri odstranjeva-
nju olja. Na intervenciji je sodelovalo 
osem gasilcev PGD Materija s tremi 
vozili, štiri ZGRS Sežana z enim vozi-
lom in delavci DARS.

Nedelja, 10. 12. 2017, ob 18.27:  
ISKANJE POGREŠANIH OSEB – 
GOLAC
ReCO Postojna je gasilce obvestil o po-
grešanju dveh državljanov Italije, ki sta 
se peš izgubila na poti od Markovščine 
proti Slavniku. Zaradi snega, teme in 
nizke temperature je obstajala nevar-
nost podhladitve. Po pozivu ReCO Po-
stojna so na intervencijo izvozili gasilci 
PGD Materija, ki so pregledali obmo-
čje vznožja Slavnika in po vzpostavlje-
ni komunikaciji po mobilnem telefonu 
ob 19.53 oba pogrešana ter njunega psa 
našli ob lovski preži, v gozdu med Gra-
diščem in Golcem. Pri določitvi mikro 
lokacije je gasilcem pomagal lovec Lo-
vske družine Žabnik Obrov. Pogrešani 
osebi sta bili podhlajeni, zato so jima 
gasilci najprej nudili prvo pomoč, nato 
pa ju s terenskim vozilom odpeljali v 
matarski gasilski dom. Tam sta ju zdra-
vstveno oskrbela zdravnik in medicin-
ska sestra ZP Hrpelje, gasilci pa so jima 
priskrbeli suha oblačila. V iskalni akciji 
so sodelovali tudi policisti in gorski re-
ševalci. Na intervenciji je sodelovalo 21 
gasilcev PGD Materija s tremi vozili, 
pet gorskih reševalcev GRS Ilirska Bi-

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 NOVEMBRU IN DECEMBRU 2017
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strica z enim vozilom, zdravnik in me-
dicinska sestra ZP Hrpelje, policisti PP 
Kozina ter PVSP Koper in lovec Lovske 
družine Žabnik Obrov. Še ena ekipa re-
ševalcev GRS Ljubljana in Postojna je 
bila med potjo preklicana.

Torek, 12. 12. 2017, ob 08.47:  
ODKRITA STREHA – RITOMEČE

Na stanovanjski hiši v Ritomečah je 
močan veter odkril del kovinskega 
ostrešja. Po pozivu ReCO Postojna so 
na intervencijo izvozili gasilci PGD 
Materija in ZGRS Sežana, ki so s po-
močjo dvižne platforme ostrešje pokri-
li s PVC folijo in jo pritrdili z deskami. 
Aktivirana je bila tudi občinska civilna 

zaščita, ki je gasilcem priskrbela deske 
za pritrjevanje. Intervencija je bila za-
ključena istega dne ob 12.30. Uničene-
ga je bilo približno 50 m² ostrešja. Na 
intervenciji je sodelovalo pet gasilcev 
PGD Materija s tremi vozili, dva ZGRS 
Sežana z enim vozilom in dva pripa-
dnika občinske civilne zaščite z dvema 
voziloma.

Četrtek, 14. 12. 2017, ob 03.24:  
POŽAR OBJEKTA – KOZINA
V gozdu ob glavni cesti Kozina–Divača je 
zagorel montažni kovinski objekt bazne 
postaje mobilnega operaterja. Po pozivu 
ReCO Postojna so na intervencijo izvozi-
li gasilci PGD Materija in ZGRS Sežana, 
ki so požar pogasili in z vodo ohladili ko-
vinski rezervoar z gorivom. V požaru sta 
bila poleg kovinske konstrukcije uničena 
večji elektro agregat in rezervoar za go-
rivo. Na intervenciji je sodelovalo sedem 
gasilcev PGD Materija z dvema vozilo-
ma, šest ZGRS Sežana z dvema voziloma, 
policisti PP Kozina in delavec Elektra 
Primorska.

Nedelja, 17. 12. 2017, ob 10.34:  
NUDENJE PP – RODIK
Na dvorišču stanovanjske hiše v Rodiku 
se je oseba zgrudila in nezavestna obleža-
la. Ker bolnik ni več dihal, so vaščani, ki 
so dogodek opazili, takoj pričeli s temelj-
nimi postopki oživljanja z uporabo de-
fibrilatorja, ki je na steni vaškega doma. 
Pri tem so bili uspešni, saj je po oživljanju 
in defibrilaciji bolnik zadihal. Po pozivu 
ReCO Postojna so na intervencijo poleg 
zdravstvenega osebja izvozili gasilci PGD 
Materija, ki so zavarovali kraj dogodka in 
pomagali pri zdravniški oskrbi ter tran-
sportu v reševalno vozilo. Bolnika so re-
ševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje 
v izolsko bolnišnico. Po intervenciji so 
gasilci defibrilator ponovno namestili v 
omarico ter priskrbeli in namestili nove 
elektrode. Na intervenciji je sodelovalo 
devet gasilcev PGD Materija z dvema 
voziloma, zdravnik in medicinska sestra 
ZP Hrpelje, reševalci NMP iz Sežane in 
vaščani Rodika.

Januar
Nedelja, 21. 1. 2018 
Kosovelov dom Sežana 
ob 10.00:   otvoritev festivala v Sežani
 premierna predstavitev kratkega filma KINO BONTON
 MARTIN KRPAN in DRUGI JUNAKI
ob 15.00:  film Zverinice iz gozda Hokipoki  
ob 18.00:   film Rdeči pes Modri  s pogovorom po filmu (FILMŠULcA)

Sreda, 24. 1. 2018 
Kosovelova knjižnica Sežana 
Ob 17.00:  popoldan s pesnico in pisateljico Aljo Furlan  -  
 Pesmice za male in velike.

Petek, 26. 1. 2018
Kosovelov dom Sežana 
ob 17.00:   film Sova in miška 
ob 19.00:   film Dom, ljubi dom 

Sobota, 27. 1. 2018
Kosovelova spominska soba (Ljudska univerza Sežana)
ob 10.00:   POZVEZIJA - delavnica izdelovanja knjige

Februar
GLAS – BA: rime v glasbeni preobleki
Kosovelova soba (Ljudska  univerza  Sežana) 
v  sodelovanju s Kosovelovim domom Sežana
Petek, 2. 2. 2018 ob 18.00: za mlade od 13 do 15 let: 
Sobota, 3. 2. 2018 ob 10.00: za mlade od 8 do 12 let
Mentorja: Martin Ukmar in Nastja Janžekovič; obvezne prijave

Sobota, 3. 2. 2018 
Kosovelov dom Sežana 
ob 10.00:   film  Jakec  naroči bratca 
  s pogovorom po filmu (FILMŠULcA)

Nedelja, 4. 2. 2018 
Kosovelov dom Sežana 
ob 18.00:   film Gospodična Nemitežit

2018
BOGAT PROGRAM ZA OTROKE IN MLADE
21. 1. - 8. 2. 2018

Sodelujemo:

• www.bobri.si  • www.kosovelovdom.si • www.kosovelova.si • www.lu-sezana.si/kosovelova-soba

Kosovelova soba

Kosovelov dom Sežana 
ob 10.00: kratki animirani filmi LISIČKA IN DRUGE ZGODBE 

VODEN OBISK KOSOVELOVE SPOMINSKE SOBE 
Kosovelova soba (Ljudska univerza Sežana)
ob 11.00 (za družine z otroki 7 – 14 let) in ob 14.00 (za mlade in odrasle)

Kobilarna Lipica, nacionalni kulturni spomenik - OBISK KOBILARNE
Vodeni ogledi bodo potekali od 11. do 16. ure, v katere je vključen tudi vodeni ogled 
galerije Avgusta Černigoja. Pri promociji aktivnosti nam pomaga KUKAJ D.O.O.

Slovenski kulturni praznik, četrtek, 8. 2. 2018
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Vabimo vas, da se nam v petek, 19. januarja 2018, ob 18. uri v Zadružnem domu v Slivju pridružite na 
regionalnem omizju 

Pametne vasi v Brkinih in Čičariji  
- nove tehnologije in koncepti za ohranitev podeželja. 

 
Na dogodek se, prosimo, prijavite na http://bit.ly/2BX3yON.  
Udeležba na omizju je brezplačna in odprta za širšo javnost. 

Kaj se skriva pod pojmom »pametne vasi« in kakšen bo njihov vpliv na življenje in delo na podeželju, kmetijah, vaseh 
in manjših mestih v prihajajočih desetletjih? Vpliv digitalizacije in avtomatizacije se odraža v spremembah v turizmu, 
preciznem kmetijstvu, pametnih energetskih omrežjih ter novi miselnosti v ekonomiji, mobilnosti, socialni oskrbi in 
zdravstvu, hkrati pa temeljito posega v sivo cono zakonodaje in regulativ. Kaj pomeni to za prebivalce, kmetijstvo, 
turizem in gospodarstvo? Kako lahko zagotovimo, da digitalni prepad med podeželjem in mesti ne bo povzročil 
nadaljnjega izseljevanja, revščine in propada krajine? Ali bomo te izzive izkoristili za odpiranje novih delovnih mest, 
širitev turistične ponudbe, učinkovit in hiter javni promet, čistejše okolje ali boljšo izrabo kmetijskih površin? 

Evropska komisija kot odgovor na ta vprašanja pripravlja sveženj ukrepov in razpisov pod okriljem EU akcije za 
pametne vasi. Evropski parlament pa je, na predlog poslancev Franca Bogoviča in Tiborja Szanyija, pred kratkim 
potrdil pripravljalni ukrep v višini 3,3 milijona, ki bo namenjen prav razvoju pametnih rešitev za evropsko podeželje.  

V Slivju bomo raziskovali, kako lahko Slovenija izkoristi omenjeni pripravljalni ukrep in druge priložnosti in s tem 
postane vodilna evropska država v razvoju kakovosti življenja in dela na podeželju.  
 
Na omizju bodo poleg županje Občine Hrpelje-Kozina Saše Likavec Svetelšek in evropskega poslanca Franca 
Bogoviča (SLS/EPP) sodelovali še: 
 

Andrej Bolčič, direktor občinske uprave Hrpelje-Kozina; 
Ester Mihelič, zeleni koordinator projekta Zelena destinacija; 
Astrid Prašnikar, zunanja svetovalka pri projektu »Zelena destinacija«: Naravna in kulturna dediščina 
Brkinov in Čičarije za trajnostni turizem in razvoj podeželja; 
Nataša Kolenc, vodja projekta Restaura; 
Sever Janko, pobudnik in soustanovitelj Zadruge Kraški Rob; 
Denis Goja, razpršeni hotel Padna; 
Marko Zevnik, direktor Zavoda Sopotniki. 

 
K razpravi boste vabljeni vsi sodelujoči. 
 

Na dogodek vabita županja Občine Hrpelje-Kozina Saša Likavec Svetelšek in evropski poslanec Franc 
Bogovič (SLS/EPP). 

 
Točna lokacija dogodka: Zadružni domu v Slivju: https://goo.gl/maps/PCRCttyX7nP2   
Prijava na dogodek: http://bit.ly/2BX3yON   
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Dela prosti dnevi v 2018
8. februar (četrtek) - PREŠERNOV DAN
2. april (ponedeljek) - VELIKONOČNI PONEDELJEK
27. april (petek) - DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
1. in 2. maj (torek in sreda) - PRAZNIK DELA
25. junij (ponedeljek) - DAN DRŽAVNOSTI
15. avgust (sreda) - MARIJINO VNEBOVZETJE
31. oktober (sreda) - DAN REFORMACIJE
1. november (četrtek) - DAN SPOMINA NA MRTVE
25. december (torek) - BOŽIČ
26. december (sreda) - DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

Trgovina Fama v Obrovu
je pričela z obratovanjem. Vabljeni!

Urnik: pon - pet: od 7h do 18h, sob od 7h do 13h,  
nedelja zaprto.

Koncert citrarke 

TANJE ZAJC ZUPAN
Z GOSTI

KULTURNI DOM HRPELJE
 petek, 2. februar 2018, ob 19. uri

Društvo upokojencev Hrpelje - Kozina in citrarka 
Tanja Zajc Zupan vas vabita na koncert z gosti, ki bo v 
petek, 2. februarja 2018, v Kulturnem domu Hrpelje.
Tanja, pevec Rok Ferengja iz skupine Rok 'n' band, 
pevka Teja Saksida, kitarist in pevec Sten Vrbek ter 
Ana Zupan bodo pripravili čudovit večer svetovno 

znanih evergreenov, filmske glasbe in duetov. 
Program je obarvan predvsem z ljubezensko tematiko 
ter z lepo in znano glasbo iz nostalgičnih filmov, kot 
so: Cvetje v jeseni, Edelweiss iz filma Moje pesmi, 
moje sanje, Prodajalka vijolic, Gardelin iz filma 
Petelinji zajtrk (v izvirniku poje Severina), Tretji 

človek ...
Izvajajo pesmi iz slovenske in svetovne glasbene 
zakladnice (Prisluhni mi, Pepelka, Med iskrenimi 

ljudmi, Vrača se pomlad, Vem, nekje živeti mora, Se 
še spomniš, kje je najina pomlad, Jagode in čokolada, 

Pesem vseh ljudi, Malo miru (Nicole), Love Me 
Tender (Elvis Presley), My way (Frank Sinatra), Moja 

poslednja i prva ljubavi …
Nekaj posebnega je nastop dueta Tanje in Roka, slednji 
je znan kot pevec skupine Rok 'n' band. Skupaj zvenita 
čarobno, višek koncerta pa je preplet vseh nastopajočih 

hkrati. Večer bo vodila Tanjina hči Ana. Poslušalce 
skupaj popeljeta v čudovito melodijo in besede iz filma 

Cvetje v jeseni. Tanjini koncerti so med občinstvom 
odlično sprejeti. 

Zaradi kakovosti izvajalcev in izvrstne izbrane glasbe, 
ki se dotakne duše in razveseljuje srce, je koncert lahko 

tudi lepo darilo za drage osebe. 

Prodaja vstopnic: društvo upokojencev, eno uro pred 
koncertom, info: 041 250 480

Vljudno vabljeni! 

 
 

 
 

 
 

tradicionalna 

	
	

BREZOVICA, cerkev sv. Štefana 

nedelja, 21. 1. 2018 ob 16. uri 
	
	

CPZ	Zvon	Il.	Bistrica	(dir.	Damjana	Kinkela)	
CPZ	Podgrad	(dir.	Stanko	Čeh)	

CPZ	Rodik	(dir.	Edi	Race)	
CPZ	Brezovica	(dir.	Bogdana	Hrvatin)	

MoPZ	Slavnik	(dir.	Andreja	Tomažič	Hrvatin)	
	

Program	bo	povezovala	Kristina	Gustinčič.	
	

 

21. jan. Zimski vzpon: Stari in Mladi vrh –Koprivnik Z 4–5 h Cergol
11. feb. Kraški rob – Voučarska jama L–Z 4 h Ježek
25. feb. Pet slavniških brezen in še marsikaj L 5 h Ježek
11. mar. POT (planinska orientacijska tekma) VO
18. mar. Odprta meja: Beka–Glinščica in nazaj L 4 h VO
25. mar. Zimski vzpon na Obir v Karavankah Zimski 5–6 h Cergol
8. april Skadanščina – V. Plešivica – Skadanščina L 5 h Ježek
29. april Podgorje – Rotonda – Pajanka –Podgorje L, mestoma Z 4–5 h Ježek
5.–6. maj SPOT – Državno tekmovanje v orientaciji VO
13. maj Vremščica – za mlade L 3–4h Vojko
19. maj MO MDO – Kršičevec VO
10. junij Lučki Dedec iz Podvolovljeka L 5 h Cergol
30. junij Nočni pohod na Slavnik L 4 h VO
8. julij Ratitovec s Prtovča L 4 h Vojko

15. julij in Logarska dolina – Klemenča jama –Grofička – koča na Klemenči jami,  nočitev L, 
mestoma Z 5 h Vojko

16. julij Ojstrica po ZZ Kopinškovi – manj izkušeni čez Škarje in sestop na Škarje v 
Klemenčo jamo ter v dolino 

ZZ
L

5–6 h
Ježek

4.–5. avg. Dvodnevni na Sonnblick (3.106 m) ZZ 5–6 h R

15.–17. avg. Nočitve v domu na Križkih Podih in vzponi na Planjo, Križ, Stenar in Razor L do Z in ZZ Vojko
Ježek

26. avg. Paternkopfel (2.744 m) pri Treh Cinah v Sekstenskih Dolomitih in lahka okoli ZZ
L 5 h Gergol

2. sept. Odprta meja Golac – Oštrič – Vodice L 3 h VO
9. sept. Pohod Bazoviški junakov L 4 h Trad.

16. sept. Monte Bivera (2.474 m) in Clapsavon (2.462 m) v Karnijskih Alpah Z
L 6–7 h Cergol

24. sept. Prisank z Vršiča v dveh skupinah: lažja mimo Okna, težja skozi Okno Z do ZZ 6 h Vojko
14. okt. Pohod Kostanjev praznik v Rodiku L 3–4 h VO
21. okt. Viševnik z Rudnega polja – zlati macesni L do Z 4 h Vojko
17. nov. Pot štirih nekdanjih poklicev  iz Vrhpolja na Polanšček in Videž L 4 h Ježek
25. nov. Broskvin pohod v Movražu L 3–4 h VO
9. dec. Pohod v neznano L 4–5 h VO

	  

PLANINSKO DRUŠTVO SLAVNIK VAM ŽELI VAREN KORAK V 2018!
VABIMO VAS NA POHODE VODNIŠKEGA ODSEKA 2018

Za vse informacije, vplačilo članarine in prijave na pohode ste vabljeni vsak četrtek od 18h do 19h v Vaški dom Hrpelje ali po 
e-pošti: vojko.dobrila@siol.net in telefonu 031 585 195.

ob 
18h
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  januar februar

STEAK

MESNICA

UGODNE CENE
DOMAČE GOVEJE MESO
VEČ KOT 20 IZDELKOV
BREZ KARTIC ZVESTOBE

NOVO
na 

Kozini!

Nova mesnica
ob ribarnici 
Cerkvenik! 

Miloš Marinković s.p.
Obrtniška ulica 2, 
6240 Kozina
T: 070 822 890

Urnik:
pon.- pet.: 8-18 h
sobota: 8-15 h
nedelje in prazniki: 
zaprto 

MONOGRAFIJA IN DIGITALNA RAZSTAVA O  
JOŽETU BABIČU
V mesecu kulture vas vljudno vabimo v Kulturni dom Hrpelje,
v petek, 16. 2., ob 18h,
na predstavitev monografije in digitalne razstave o Jožetu Babiču.
JSKD v sodelovanju s Kinoteko Ljubljana in SNG Nova Gorica

Slovenski filmski, televizijski in gledališki režiser, igralec ter pedagog Jože Babič (1917–1996) sodi med “najbolje varo-
vane” skrivnosti slovenske kinematografije, saj je bilo njegovemu filmskemu opusu posvečene mnogo manj refleksije, 
kot bi si je dejansko zaslužil. Čeprav je leta 1981 prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo na področju gledališke, 
filmske in televizijske režije in leta 1995 stanovsko nagrado Metoda Badjura za življenjsko delo, so zapisi o njegovi filmski 
ustvarjalnosti na straneh domačih filmskih revij redka dragocenost. Monografija Filmska ustvarjalnost Jožeta Babiča, ki 
jo je uredila Maša Peče in izdala Slovenska kinoteka, skuša vsaj deloma nadoknaditi to zgodovinsko neskladje in podati 
nekaj različnih pogledov na Babičev celovečerni filmski opus ter tako ponovno ovrednotiti in osvetliti njegov pomen ter 
prispevek k domači in širši jugoslovanski kinematografiji.
Slovenka kinoteka, dr. Andrej Šprah
Jože Babič, nemirni ustvarjalec in nenehni popotnik, je močan pečat zapustil v več gledališčih v različnih slovenskih 
mestih, zato je razstava podnaslovljena: Geografija gledališkega ustvarjanja. Poleg fotografij o gledaliških predstavah, ki 
jih je ustvarjal na Ptuju, v Mariboru, Trstu, Ljubljani in Novi Gorici, bodo predstavljene tudi fotografije z drugih postaj 
in križišč njegovih zasebnih poti z javnimi. Digitalna razstava, Jože Babič – gledališki človek, bo od 13. februarja 2018 
dostopna na portalu www.sigledal.org zavoda NOVI ZATO. Ptuj. Razstavo je zasnovala Martina Mrhar iz SNG Nova 
Gorica, pri izboru in digitalizaciji gradiva so sodelovali sodelavci iz več inštitucij, zato so partnerji razstave Drama SNG 
Maribor, SNG Drama Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, Slovenski gledališki inšti-
tut, Zgodovinski arhiv Celje, Prešernovo gledališče Kranj, Šentjakobsko gledališče Ljubljana. Gradivo sta odstopili tudi 
lastnici osebnih arhivov, Lidija Koren in Teja Glažar.
Martina Mrhar, SNG Nova Gorica
S predstavitvijo monografije in digitalne razstave o filmskem in gledališkem delu ter življenju Jožeta Babiča, rojenemu 
13. februarja 1917 v Povžanah pri Materiji,  zaključujemo mozaik dogodkov, ki smo jih posvetili 100 obletnici njegovega 
rojstva. Zahvaljujemo se številnim organizatorjem po vsej Sloveniji, ki so sodelovali pri programu prireditev. Zahvaljuje-
mo se tudi Kinoteki Ljubljana in SNG Nova Gorica za sodelovanje na dogodku v Hrpeljah.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!
JSKD Sežana, Vladislava Navotnik
Članek ni bil lektoriran.

Vsak hoče pustiti sled,
odtisniti svojo misel,

da ne bi v vsakdanjost ujet
svet izgubil svoj smisel.

(Bina Š. Žmavc)

Zahvala
Iskreno se zahvaljujemo podjetju 
MAKRO 5 GRADNJE za darovana 

osebna računalnika, ki bosta učiteljem 
omogočala puščanje sledi 

v znanju, 
ustvarjalnosti 

in rasti učencev.

Zaposleni OŠ Dragomirja Benčiča - Brkina 
Hrpelje

Brezplačno pravno  
svetovanje je omogočeno 
tudi v letu 2018!
Projekt brezplačnega pravnega svetovanja je prvenstveno 
namenjen socialno šibkejšim posameznikom, ki jim že-
limo olajšati vključevanje v družbo in dostop do pravnih 
nasvetov. 
V kolikor potrebujete pravni nasvet s kateregakoli podro-
čja prava, se oglasite v času uradnih ur oz. nas kontakti-
rajte na naslov: mario.benkoc@dobra-pot.si. 
Na svetovanju vam bo naš pravnik odgovoril na pravno 
vprašanje, vam razložil vsebino in postopke pri konkretni 
zadevi ter vam predlagal možnosti za naprej.
Vse informacije, podane na brezplačnem pravnem 
svetovanju, so informativne narave in niso nadomestilo za 
strokovni nasvet odvetnika oz. druge strokovne službe ali 
podjetja. 
Ekipa Zavoda Dobra pot

Januarja bo potekalo: 
- 20. 1. med 9. in 12. uro v Hrpeljah  
(družbeni prostori v pritličju stavbe Občine Hrpelje - Kozina).

Otroci, vabljeni na predstavo v Kulturni dom Hrpelje!

"PUST GRE NA DOPUST"
Izvaja: GLEDALIŠČE SMEJČEK

V sredo, 31. 1. 2018

Pust je ugotovil, da ljudje 
premalo spoštujejo njegovo 
delo. On je tisti, ki vsako 
leto navdihuje stare in nove 
maske. On daje kurentom moč, 
da zvonijo s težkimi zvonci. 
Zaradi njega laufarji zmorejo 
tako vztrajno teči. In kar je 
najpomembnejše, on odganja 
mrzlo zimo, da se lahko razcveti 
pomlad. Zato se je letos odločil: 
odšel bo na dopust! Ga bomo 
lahko prepričali, da kljub vsemu 
ostane in prežene zimo?
Vstopnine ni!

Otroci, vabljeni na predstavo v Kulturni dom Hrpelje:

"Peter Strah"
Lutkovno-igrani muzikal

v sredo, 21. februarja 2018
Izvaja: Gledališče iz desnega žepka

Scenograf, kostumograf, oblikovalec lutk in 
režiser: Boštjan Štorman

Igra, pleše in poje: Lucija Ćirović
Glasba: Goran Završnik

Peter, mali hišni strah, skupaj z 
dedkom Strahom, Velikim 
Bavbavom in sobarico 
Fobijo prebiva v hotelu 
Strahovlad. Od njega 
se pričakuje, da bo 
nasledil tradicijo in 
postal najstrašnejši 
potomec rodbine 
Strah. A Peter ima 
težavo; strah ga je. 
Nekega večera v hotel 
prispe dr. Korajža, ki  želi 
v svojo magično napravo 
Straholov ujeti vse strahove. 
Ko v napravo stlači dedka, Petru ne 
preostane drugega, kot da premaga svoj 
strah in dr. Korajži  prekriža načrte.

Vstopnine ni!
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RAZNAŠANJE GLASILA
Občinsko glasilo raznaša POŠTA SLOVENIJE. V 
primeru, da glasila ne prejmete na dom, se obrnite 
na pošto na Kozini ali v Materiji in jim sporočite, 
da glasila niste prejeli. Tako vam bodo glasilo lahko 
dostavili naknadno. Glasilo dobite brezplačno tudi  v 
kiosku na Kozini ali na občini. Glasilo je na voljo 
tudi v elektronski obliki na internetni strani občine: 
www.hrpelje-kozina.si.
Prihodnja številka za MAREC 2018 bo izšla  
v četrtek, 1. marca 2018 (uredništvo si pridržuje 
pravico do spremembe datuma izida glasila). Rok za 
članke: petek, 16. februar 2017!
Uredništvo 

KRAJEVNI URAD HRPELJE
vsak prvi in tretji torek v mesecu od 8.00 do 11.00 ure in od 12.00  
do 14.00 ure. V času poletnih počitnic, v juliju in avgustu, bo krajevni 
urad ZAPRT. V tem času lahko uredite zadeve na sedežu Upravne enote 
v Sežani.
KNJIŽNICA KOZINA
Tel.: (05) 680 30 27, pon: 8.00 - 15.00, torek, sreda in petek: 11.00 
- 18.00, četrtek zaprto, sobota - samo prva v mesecu: 8.00 - 13.00, 
nedelja zaprto.
Poletni urnik v juliju in avgustu: torek, četrtek in sobota zaprto; pone-
deljek: 8h–15h;  sreda in petek: 11h–18h
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO (Partizanska cesta 82, 
Sežana): uradne ure: ponedeljek, sreda in petek: od 8. ure do 10. ure  
Tel: (05) 73 10 141 ali po elektronski pošti: soou@sezana.si
POŠTA Kozina
od ponedeljka do petka: 8.00 - 18.00, sobota: 8.00 - 12.00
POŠTA Materija
Pon, tor, čet, pet: 8.00 - 16.00, sre: 11.00 - 18.00 (od 8.10. dalje),  
 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
Kontakt za info za zimsko službo: 05 6800 620 
Zdravstvena postaja Hrpelje: (05) 689 04 90 
Splošna ambulanta dr. Miljen Vidaković: (05) 6890 498
Splošna ambulanta dr. Desanka Galamić: (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 četr-
tek 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 
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)
OU Koper, Ferrarska ulica 7, 6000 Koper
tel: (05) 663 45 00
OU-Koper.UVHVVR@gov.si
gp.uvhvvr@gov.si (to je e-naslov glavne pisarne v Lj)
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 na-
slov: glasilo@hrpelje.si ali pokličite na telefon: (05) 6800 150 ali pošljite po 
pošti na naslov: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška c. 14, 6240 Kozina.
Info za glasilo: Ester Mihalič, 051 677 017 in glasilo@hrpelje.si 
Info za prireditve in drugo: Občina Hrpelje - Kozina, Ester Mihalič,  
tel.: (05) 6800 150, e-pošta: ester.mihalic@hrpelje-kozina.si

POTUJOČA KNJIŽNICA
Potujoča knjižnica  bo v februarju 2017  
obiskala Občino Hrpelje - Kozina po naslednjem 
razporedu:

Kraj Ura Datum obiska 

Rodik 9.00–9.30 25. januar
Materija 13.30–13.50 15. februar
Velike Loče 14.05–14.40
Gradišče 14.55–15.25
Markovščina 15.35–16.00
Slivje 16.10–16.40
Hotična 16.50–17.10
Brezovica 17.20–17.40
Rožice 17.50–18.10

Za potujočo knjižnico: Nevenka Gropajc 

Urnik: 
PONEDELJEK   7.00–14.00, TOREK   12.00–18.00,  
SREDA in PETEK   10.00–17.00,  
1. SOBOTA V MESECU   8.00–13.00

razstavE:

��Rafael Vončina: Odsevi 2, fotografska razstava, 
otvoritev je bila 5. 1., avtorja je predstavila kraška 
umetnica Mojca Senegačnik, za glasbeni insert pa 
je poskrbela Fanči Klobučar.

��Marja Panker: Koščki mojega sveta, patchwork 
– krpanka, otvoritev: 2. februar 2018 ob 18.00, 
glasbena spremljava: ženski učiteljski zbor Dotik

PRIREDITVE 

��19. januar, petek, ob 18.00: 4. Srečanje ŠK 
Zgodbarnica

��24. januar, sreda, ob 18.00: pravljično-ustvarjalna 
urica s Tjašo Vilotič: Zgodba o pošasti Nian. Na 

pravljično ustvarjalni urici bomo izvedeli več o 
praznovanju kitajskega novega leta in ustvarjali 
pošasti. 

��31. januar, sreda, ob 18.00: Karmen Pribac: 
Smehoterapija, predavanje

��7. februar, sreda, ob 18.00: pravljično-glasbena 
urica s Tinkaro Kovač: Tinka Tonka Flavtofonka

��14. februar, sreda, ob 18.00: srečanje ŠK 
Zgodbarnica

��21. februar, sreda, ob 18.00 v počastitev meseca 
kulture: SK Društvo Lipa Bazovica (Italija): Dogodki 
in doživljaji tekom strašne sv. Vojske, zapisal Mihael 
Žagar, predstavitev knjige 

KNJIŽNICA
PROGRAM KNJIŽNICE  
KOZINA v januarju in  
februarju 2018

PUSTNA POVORKA
Vabljene vse maškare, pustarji, šeme in ostali,
da se pridružite malim in velikim pustarjem
iz osnovne šole in vrtca na pustni povorki na

pustni torek, 13. februarja!

Start ob 10.00 izpred šole v Hrpeljah po pločniku do knjižnice na Kozini,
ob 10.30 pa skupno rajanje z Malim Bujem pri knjižnici.

Organizirane pustne skupine in vozovi ste vabljeni, da se nam ob tej 
priložnosti predstavite!

Info: Ester Mihalič, 051 677 017



Koledar aktualnih dogodkov v Občini Hrpelje - Kozina

PLANINSKO DRUŠTVO Slavnik: vsak četrtek od 18h do 19h, v planinski pisarni v Vaškem domu v Hrpeljah.
Prijava prireditev: glasilo@hrpelje.si

Razstave    
Knjižnica Kozina:   
Rafael Vončina: Odsevi, fotografska razstava, na ogled cel mesec januar    
Marja Panker: Koščki mojega sveta, patchwork-krpanka, otvoritev 2. 2., ob 18h, na ogled cel mesec februar  

Datum in ura Kraj Dogodek Organizator Kontakt

19. 1., ob 18h Knjižnica Kozina 4. srečanje ŠK Zgodbarnica Knjižnica Kozina 05 / 6803 027

19. 1., ob 18h Zadružni dom Slivje Okrogla miza Pametne vasi
Občina Hrpelje - Kozina in 
evropski poslanec Franc 
Bogovič

www.hrpelje-kozina.si

20. 1., med 9 in 12h Občina Hrpelje - Ko-
zina Brezplačno pravno svetovanje Občina Hrpelje - Kozina mario.benkoc@dobra-

-pot.si

21. 1., ob 9h Cerkev sv. Antona, 
Hrpelje

nedeljska maša s slovesnim 
praznovanjem sv. Antona v 
Hrpeljah

Župnija Hrpelje - Kozina

21. 1., ob 16h Cerkev sv. Štefana v 
Brezovici

Božičnica - koncert cerkvenih 
pevskih zborov Župnije v OHK

23. 1., ob 18h Kulturni dom Hrpelje Športnik Krasa in Brkinov Občine: Divača, Hrpelje - 
Kozina, Komen in Sežana www.hrpelje-kozina.si

24. 1., ob 18h Knjižnica Kozina Pravljično-ustvarjalna urica s 
Tjašo Vilotič Knjižnica Kozina 05 / 6803 027

25. 1., ob 17.59h Kulturni dom Hrpelje
Četrti četrtek z Markom Bre-
cljem, gost: minister za kulturo 
Anton Peršak

Društvo prijateljev zmer-
nega napredka in Kulturni 
konzorcij Prvi na vasi

dodogovor.org

31. 1., ob 18h Knjižnica Kozina predavanje Karmen Pribac: 
Smehoterapija Knjižnica Kozina 05 / 6803 027

31. 1., ob 17h Kulturni dom Hrpelje Predstava za otroke Občina Hrpelje - Kozina www.hrpelje-kozina.si

2. 2., ob 19h Kulturni dom Hrpelje Koncert Tanje Zajc Zupan z 
gosti Društvo upokojencev 041 250 480

7. 2., ob 18h Knjižnica Kozina pravljično-ustvarjalna urica s 
Tinkako Kovač Knjižnica Kozina 05 / 6803 027

13. 2., ob 10.30h Pri knjižnici na Kozini Pustna povorka in rajanje z 
Malim Bujem

Občina Hrpelje - Kozina in 
osnova šola DBB Hrpelje www.hrpelje-kozina.si

14. 2., ob 18h Knjižnica Kozina 5. srečanje ŠK Zgodbarnica Knjižnica Kozina 05 / 6803 027

21. 2., ob 18h Knjižnica Kozina
ob mesecu kulture: SK Društvo 
Lipa Brezovica - predstavitev 
knjige 

Knjižnica Kozina 05 / 6803 027

21. 2., ob 17h Kulturni dom Hrpelje Predstava za otroke Občina Hrpelje - Kozina www.hrpelje-kozina.si

22. 2., ob 18h Kulturni dom Hrpelje
Četrti četrtek z Markom 
Brecljem, gost: Peter Tomaž 
Dobrila

Društvo prijateljev zmer-
nega napredka in Kulturni 
konzorcij Prvi na vasi

dodogovor.org


