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»Spominski dan Občine Hrpelje - Kozina«, 21. julij.
Info: Občina Hrpelje - Kozina, (05) 6800 150, www.hrpelje-kozina.si
21. julij – V SPOMIN

OBRAZLOŽITEV SPOMINSKEGA DNEVA
Upor v letih 1941-1945 je zahteval veliko neprecenljivih življenj in je s svojo ostrino zarezal in
zaznamoval zgodovino slovenskega naroda. Hudi pritiski nemške vojske so se še stopnjevali v
letu 1944. Brkini so goreli. Posebna diverzantska partizanska skupina je 19. julija minirala
nemški vlak v Rodiku. 20. julija so na Kozini ustrelili aktivista Stojana Šturma, v Hrpeljah pa je
pod njihovimi streli padel partizan Jože Dobrila, v Rodiku so obesili aktivista Andreja Godino.
Naslednji dan se je specialna nemška enota ponovno vrnila v vas s spiskom mladinske
organizacije in iskala glavne. Prišli so po Marijo in Olgico Ivančič, ju skupaj s Pepco Bernetič,
sestre Tončke Bernetič niso našli, odpeljali nad vas, Olgico ustrelili, Marijo in Pepco pa odpeljali
v Nemčijo. Iz Rodika so se umaknile mladinke in mladinca v postojanko Istrskega odreda na
Artviže in se 21. julija vračali proti Rodiku. Zajela jih je SS grupa iz 137. polka 118. nemške
divizije. Nad njimi so se nečloveško znesli. Na Artvižah so požigali in ropali, odpeljali Alojza
Slugo in ga na Kozini ubili. Vsi padli iz Rodika, Olgica Ivančič, Silva Babič, Albina Race, Sabina
Race, Slavko Sergej, so pokopani v skupnem grobu, Joško Bradač iz Kačič pa v svoji vasi.
Rodik je izgubil generacijo mladih.
Dogodki tistih dni neposredno povezujejo Kozino, Hrpelje, Rodik, Kačiče in Artviže. To so bili
mladi ljudje, brez političnih ambicij, le svoj narod in slovensko besedo so tako zelo ljubili. Že
takrat so nastajali temelji za uresničitev dolgoletnega sna po lastni domovini, pa čeprav smo
Slovenci zapisali svojo samostojnost v knjigo narodove zgodovine šele pred 15. leti.
KRAJEVNA SKUPNOST RODIK
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TURISTIČNO DRUŠTVO RODIK

»Češpovi dnevi« v Slivju, tretji vikend v septembru.
Info: TD Dimnice Slivje, www.slivje.si kulinarično ponudbo s češpovimi njoki, rekordno češpovo
pito, sadnimi žganji in drugim že tradicionalno spremlja tudi bogat program za otroke in odrasle.
Nedelja popoldne je rezervirana za vozove, ki jih tematsko in etnološko okrasijo bližnje vasi.
Prava brkinska prireditev za etno sladokusce.

»Nočni pohod na Slavnik«, sobota ob prvi polni luni v juniju.
Info: PD Slavnik, 031 585 195, http://pdslavnik.blog.siol.net
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»Opasilo v Prešnici«, tretji vikend v juliju.
Info: KŠTD Prešnica, 041 821 071, www.presnica.si

»Kostanjev praznik«, oktober, Rodik.
Info: TD Rodik, 041 621 674

« Kostanjev praznik » je praznik jeseni.
Domačini v Rodiku so obudili oziroma nadaljevali navado peke kostanja na vročem « špargetu »
- štedilniku na drva, ki je bil pravi družabni dogodek med sovaščani in na sploh v Brkinih. Da si
pripraviš pečen kostanj, je potrebno vložiti trud in čas, zato je kostanj slasten in njegov okus v
ustih odzvanja še dolgo.
Kostanj je v naših krajih doma in ni ga težko nabrati, potreben je le sprehod v naravo in košara.
Ko večeri postanejo dolgi, se prijatelji ali družina zberejo okrog ognja, zarezujejo v kostanje in
pečejo dolgo v noč. Še vročega mencaš med rokami med pogovorom o tem in onem. Vse to so
nam v Rodiku znova približali. Dogodek vedno pritegne veliko ljudi.
Domače žene vsako leto pripravijo dobrote iz kostanja, pri tem pa v stare navade uporabe tega
priljubljenega godznega sadeža dodajajo svojo inovativnosti in domišljijo. Razstava dobrot in
seveda kasneje pokušnja, je prava paša za oči in usta.
Možje zarezujejo v kostanje in jih pečejo. Pri tem je treba bobne vrteti, da se kostanji popečejo
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enakomerno. Vrst

e za kostanj so vedno dolge. Turistično društvo privabi tudi veliko rekreativcev na tek ali s
kolesom, sodelujejo pa tudi druga društva in turistične kmetije iz občine, ki v kotličkih nad
ognjem pripravijo najrazličnejše enolončnice, ki jih obiskovalci ob koncu tudi poskusijo. Od
golažev, tistih pravih divjačinskih, do jote, obar, pasulja in drugih minešter. Ekipe, ki jedi
pripravljajo, prav tekmujejo v sestavinah in postopkih.
V praznik je vedno vpeto tudi tekmovanje v « metu na škrabe », to so manjši kamni, ki jih
obklesajo v okrogle ploščice. Starejši možje, zadnje čase medse spustijo tudi mlajše, so za to
igro zelo zagreti. Pravilna drža, met, točke, vse je natančno določeno.
»Opasilo v Ocizli«, zadnji vikend v avgustu.
Info: ŠKTD Zveza Ocizla, 041 242 555

»Opasilo na Tatrah«, zadnji vikend v juniju.
Info: ŠKD Tatre, 041 280 276
»Opasilo v Vrhpoljah«, prvi vikend v juliju.
Info: ŠRD Vrhpolje, 031 321 324, in KŠTD Lipa Vrhpolje, 041 430 420

»Opasilo v Rodiku«, tretji vikend v juliju.
Info: TD Rodik, 041 621 674
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»Zbijanje
koze na Kovčicah«, zadnja nedelja v avgustu.
Info:
Kovčice
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