7. tek čez Veliko Gradišče za pokal PGT pikado preizkus
telesne zmogljivosti na 2 km
balinarski turnir pohodništvo
kolesarjenje Nordijska hoja
Cooperjev test 38. turnir v malem
nogometu footgolf namizni
tenis odbojka na mivki AŠP in
PNP 19 let footsala 19 let
zimske lige v malem
nogometu
14. aktivne
športne
počitnice

2008
-

2017
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VSEBINA
Po poti Vrhpoljade
Beseda predsednice KS Vrhpolje
Beseda »očeta« Vrhpoljade
1 PRED VRHPOLJADO

Vrhpoljada
je športno rekreativni dogodek, ki že 10 let združuje,
povezuje in ohranja rekreacijo v naravi, ki ponovno
postaja vse pogostejši način preživljanja prostega časa
ljudi vseh starosti.
Počitnice za najmlajše, pohodništvo, kolesarjenje,
balinanje, tek, nogomet so le nekatere od aktivnosti,
ki jih en teden vsako leto organizirata Športno
rekreacijsko društvo Vrhpolje in Krajevna skupnost
Vrhpolje.

AKTIVISTI ali VRHPOLJCI
Športno rekreacijsko društvo ŠRD Vrhpolje
KTŠD »Lipa«
Domače ekipe
OD ŠPORTNO REKREACIJSKIH DEJAVNOSTI DO VRHPOLJADE
Tradicionalni turnir v malem nogometu
Balinarji
Aktivne športne počitnice za mlade že od leta 2006
Zimska liga v malem nogometu
2 VRHPOLJADA

Ob 10. Vrhpoljadi smo skozi drobnogled pogledali vse,
kar ta prireditev povezuje in nastala je publikacija, ki je
ne samo spomin, ampak predvsem bogata predstavitev
in promocija ljudi, kraja in širše lokalne skupnosti. Pa
tudi primer, kako lahko mali kraj razvije veliko delo.
In pusti pečat.
Nevenka Ražman
Predsednica Športne zveze občine Hrpelje - Kozina

2008 - 2017

VRHPOLJE
Vas
Krajevna skupnost
Športna infrastruktura v Vrhpolju

VRHPOLJADA SKOZI ČAS
Od 2008 do 2017
Program (šport, kultura, turizem)
Organizacijski in strokovni kader
Sodelujoči in zmagovalci
ZAKULISJE
SPONZORJI in SOFINANCERJI PROGRAMA
3 PO VRHPOLJADI
ŠPORTNI PARK VRHPOLJE
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Po poti Vrhpoljade
Beseda predsednice KS Vrhpolje, Dalje Čeranič
Ko zaviješ iz Krvavega potoka na desno proti Vrhpolju, se ti na vrhu klančka odpre pogled na
prečudovito pokrajino. Kot na dlani pred teboj leži Vrhpoljsko polje obdano z leve strani Golič, na
desni pa Videž. Na vrhu polja pa se v vsej svoji lepoti skriva vasica Vrhpolje, dom skromnih, delovnih,
prijaznih ljudi, ljudi, kateri so skozi zgodovino veliko pretrpeli, se borili za vsako ped zemlje, čakali
vsako drevo in ostajali kleni. Zavedali so se, kaj pomeni biti svoboden, prost, med seboj povezan.
Uspešno so se upirali tujcu, kateri so lakomno stegovali prste po njihovi zemlji. V nenehni borbi za
preživetje so bili mnogokrat lačni. Zaradi lakote so mnogi zboleli in zaradi pomanjkanja denarja niso
mogli poiskati zdravniške pomoči in zato umrli. Danes ni več tako, hudi časi so minili, vas je dobila
novo podobo, življenje gre svojo pot.
Vrhpolje, najbolj športna vas na Z Primorskem, je že pred leti napisal novinar PN Venčeslav Japelj.
V vasi deluje športno društvo, katero je zelo aktivno in v sodelovanju s KS in vaščani organizira več
športnih dejavnosti pod skupnim imenom Vrhpoljada.
V maju se začnejo dejavnosti na prostem: tek za PGT otvori sezono, nadaljuje pa se v sklopu
nekdanjega opasila zadnji teden v juniju. Dejavnosti se odvijajo v prečudovitem ambientu na Gorici,
kjer v objemu treh lip stoji vaški dom, katerega so vaščani dolga leta sami gradili. Potrebno je bilo
veliko dela, da je ta naš domek zrastel. Pred kratkim je občina zgradila balinišče in otroško igrišče,
tako da je kompleks popoln. Dom je shajališče vaščanov, tu so se pred leti predvajala »opasila«
najbolj znana daleč naokrog.

1 PRED VRHPOLJADO

VRHPOLJE
Vas
Vrhpolje je ena od 39-ih naselij Občine Hrpelje
- Kozina. Šteje okoli 80 prebivalcev.
Vas leži ob slovensko-italijanski meji, kjer Kras
prehaja v Tržaški zaliv, na nadmorski višini
497 metrov. Ob vznožju mnogih pohodniških,
gorskih tekaških in kolesarskih, ter jahalnih
poti čez Kokoško, priljubljeno destinacijo za
vse rekreativce s te in one strani meje.
Slika 1: Kje leži Vrhpolje na slovenskem zemljevidu

Ko pogledaš od doma proti JZ se pred tabo odpre čudovit pogled na polje pa tja do morja. Mir,
tišina, nežno šelestenje lip, če se hočeš odpočit, pridi posedet v ta čudoviti kraj!
S seboj pripelji otročke, vnučke, prijateljico, vsak bo tu našel nekaj zase. V sklopu Vrhpoljade se
odvijajo organizirane počitnice za otroke, kateri preživijo teden dni v naši vasi. Ogledajo si vse
zanimive točke okrog vasi, udeležijo se pestrih dejavnosti. Vsak dan otrokom prinese nekaj novega.
Najbolj zanimiv del počitnic je dan - noč, ko otroci s svojimi vaditelji prenočijo na travniku nad
vasjo. Tu je tudi nogometno in odbojkarsko igrišče. Noč nad šotori ima svoj čar. Še danes, po toliko
letih srečujem zdaj že odrasle učence, ki me pocukajo za rokav in mi pripovedujejo o počitnicah v
Vrhpolju.

Slika 2: Ob vznožju gorskih, pohodniških in tekaških poti

Otroci si ogledajo vse predstave, katere se izvajajo vzporedno z njihovimi počitnicami - nogometni
in balinarski turnir, odbojka na mivki, udeležijo se pohoda, najbolj korajžni kolesarijo…
Tudi za zabavo je poskrbljeno - v večernem delu nastopajo plesne, dramske, akrobatske skupine,
pevski zbor, na koncu pa še ples z ansamblom… Pridite, ne bo vam žal! Ob 10. obletnici Vrhpoljade
se zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli prispevali in podpirali športno dejavnost v KS Vrhpolje!

Beseda »očeta« Vrhpoljade, Zdenka Benčiča
Ob takih dogodkih, ko se obrnejo okrogli jubileji in praznujemo še bolj slavnostno, razmišljamo, kdaj
in kako se je sploh začelo. Včasih se zdi, da sploh ne vemo ne kdaj, ne kako. Aktivnosti so potekale
že mnogo prej, kot tudi ideje, ki so prehajale v dejanja. Pridobitev »zjoga« - novega balinišča in nove
plošče - plesišča pred Vaškim domom so nam dale nov zagon - možnost in pa tudi priložnost, da
vse to povežemo v športni praznik, ki smo ga poimenovali Vrhpoljada. Vsako leto dodajamo nove
programe, športne panoge in dodajamo možnost sodelovanja različnim starostnim kategorijam ljudi.
In ko se ti ljudje vračajo, dobimo potrditev, da je naše delo doseglo namen, da je naša Vrhpoljada
nekaj več, kot le vaški praznik ali opasilo.
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem prostovoljcem za nesebično pomoč pri organizaciji. Brez
njih ne bi bilo Vrhpoljade.

2008 - 2017

Krajevna skupnost
Krajevna skupnost Vrhpolje šteje prebivalce, ki živijo na obrobju občine, pa tudi Slovenije,
na obrobju obmorskega pridiha in začetka naravnih danosti, ki nas usmerjajo v pohodništvo,
kolesarjenje, jahanje in druge oblike rekreacije. Zato verjetno ni čudno, da se domačini,
imenovani Vrhpoljci intenzivno ukvarjajo z vsemi oblikami športa in gibanja na prostem.
Krajevna skupnost ima poleg naravnih danosti še Vaški dom in ljudi, ki si želijo organizirati
in aktivirati vse prebivalstvo k gibanju in aktivnem preživljanju prostega časa v naravi. Tu
se šport in turizem odlično ujameta v skupno dobro, tako za krajane, kot obiskovalce, ki se
radi vračajo.
Predsednica Krajevne skupnosti Vrhpolje Dalja Čeranič je tako velika podpornica vsega,
kar je za skupnost dobro in primerno. Kljub malemu številu prebivalcev, jim volje in elana ne
zmanjka. Zato pa se je vse to tudi ohranilo in okrepilo.

2008 - 2017
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Športna infrastruktura v Vrhpolju
Športna infrastruktura je nedvomno eden temeljnih pogojev za uresničevanje Letnega
programa športa in posledično doseganje rezultatov na področju športa. Pod tem razumemo
zlasti športne objekte, ki jih športniki uporabljajo za vsakdanje delo, rekreativni športniki pa
za vse oblike rekreacije - organizirane in neorganizirane.

Ime objekta
Igrišče za mali nogomet
Odbojkarsko igrišče
Balinišče
Ploščad za košarko

Dimenzije
40x30
18x9
1-stezno
mala - 1 koš

Podlaga
trava
mivka
pesek
asfalt

V društvu so aktivni posamezni prebivalci, ki skrbijo za eno od športnih panog ali rekreacijskih
skupin. Za Vrhpoljado pa se povezujejo tudi dejavni na področju kulture in turizma.

Slike 3-5: Logotipi znak kakovosti ŠUS, ŠRD Vrhpolje in Lipe

Tabela 1: Seznam športne infrastrukture, Vrhpolje

KTŠD »Lipa«

Objekti so v lasti Krajevne skupnosti oziroma krajanov, ki so odstopili zemljišča za ta namen.

Društvo »Lipa« je bilo ustanovljeno že leta 1990. Povezovalo je kulturne, turistične in športne
dejavnosti. Društvo je po dvajsetih letih delovanja zamrlo. So pa nekateri člani »Lipe« aktivni
v Vrhpolju in Vrhpoljadi.

V Vrhpolju se poslužujejo aktivnosti v naravi: pešpoti, gorske poti, ki so odlična priložnost za
razvoj športnega turizma: pohodništvo, kolesarjenje, gorski tek in jahanje s konji.
Ob tem pa ni zanemarljivo vedeti, da je potrebno te poti vzdrževati, čistiti, označevati in
vpisati, kot turistične in športno rekreativne poti in točke.

Domače ekipe
K'NT - domača malonogometna ekipa

AKTIVISTI ali VRHPOLJCI
Predsednico Krajevne skupnosti Daljo Čeranič smo že omenili, vendar jo bomo še velikokrat,
saj je pomemben člen med aktivnimi Vrhpoljci in lokalno skupnostjo.
Idejni vodja in največji aktivist je vsekakor Zdenko Benčič. Svojo ljubezen do športa ima od
otroštva, verjetno se je rodil z njo. Nenehno je rastla z njim in Zdenko organizira, spodbuja
in vodi vse aktivnosti, ki so danes poznane pod imenom Vrhpoljada. Je predsednik društva,
ki stoji za vso organizacijo.

Športno rekreacijsko društvo Vrhpolje
Ustanovil ga je Zdenko Benčič, katerega predsednik je še danes. Društvo je bilo ustanovljeno
4. decembra leta 2002 in je najbolj aktivno rekreacijsko društvo v občini. Vse od ustanovitve
pa do danes vodi in razvija različne programe in oblike aktivnosti, ki preko različnih športnih
panog povezujejo in spodbujajo k gibanju v naravi. Ni zanemarljivo tudi to, da se v društvu
s svojimi programi približajo ljudem vseh starosti in različnih gibalno - telesnih zmogljivosti.

Slika 6: stojijo: Gaber Luka, Veseli Isem, Ercigoj Sebastjan, Čeranič Dejan, Baruca Aleks
čepijo: Debevc Martin, Kapun Boštjan, Benčič Ian
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Stojijo: Zdravko Debevc, Zvonko Benčič, Robert Mavrič, Stanislav Vatovec, Zdenko
Benčič, čepijo: Boris Ercigoj, Aljoša Humar, Darko Krajnc, Sandi Korošec

Sliki 7 in 8: Domača pomlajena ekipa Vrhpolj zmagovalka 37. malo nogometnega turnirja
in Tim Matkovič, najboljši strelec turnirja, 2016
Sliki 9 in 10: Veterani na turnirju, 2006 in borbenost na 30. turnirju 2009
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Balinarska ekipa

OD ŠPORTNO REKREACIJSKIH DEJAVNOSTI DO VRHPOLJADE
Vse te dejavnosti, ki se odvijajo skozi celo leto, so pripomogle k sodelovanju ŠRD Vrhpolje
v programih ŠUS, kot je »Slovenija v gibanju«.

Slika 13: Logo ŠUS, Slovenija v gibanju 365 dni v letu

Tradicionalni turnir v malem nogometu
Turnir v malem nogometu ima zelo dolgo zgodovino. Je ena najstarejših nogometnih
prireditev na primorskem. Odvija se že od 80-ih let prejšnjega stoletja in je tradicionalni del
bogatega športno rekreacijskega programa v Vrhpoljah. Letos, ob 10. jubileju Vrhpoljade,
bo potekal že 38. tradicionalni turnir. Ekipe se pomerijo med seboj v treh kategorijah:
člani, veterani 35+ in veterani 50+. Vsako leto sodeluje po 15 - 18 ekip, kar predstavlja tudi
prijetno druženje s prijatelji.
Slika 11: Domača balinarska ekipa »treh src«, treh bratov Kastelic: (z leve) Silvo, Karlo,Dalja predsednica KS, Rado in predsednik BK Jadran Hrpelje - Kozina, Andrej Čepar, 2015

Balinarji
Balinanje ima v naših krajih pomembno mesto. Je najbolj razširjena prostočasna dejavnost
ruralnega okolja. Ne samo moški, tudi ženske balinajo, tekmujejo v balinarskih ligah in
parirajo moški konkurenci. Tudi Vrhpoljci imajo svojo ekipo. Nekoč športniki in športni
delavci so danes balinarji. Tudi v Vrhpolju.

Zimska liga v malem nogometu
Z zimsko ligo so začeli leta 1998, vedno v organizaciji Zdenka Benčiča. Nameravali so jo
speljati že nekaj let prej, vendar niso dobili termina v telovadnici. Do nje je prišlo spontano.
V zimskem času je nogometno mrtva sezona in tako je prišla ideja sama po sebi, da se tudi
pozimi nekaj dogaja.
Leta 2018 bo Vrhpoljska zimska liga v dvoranskem nogometu praznovala 20 let obstoja.
V zimskem času Zdenko vodi in organizira rekreacijo footsal, da so lahko domače ekipe in
njihovi igralci pripravljeni na zimsko ligo. Zaradi prostorskih težav se zadnje leto ponovno
selijo v šolske telovadnice sosednjih šol, v Divačo in Podgrad.

Aktivne športne počitnice za mlade že od leta 2004

Slika 12: Leta 2007 so na Aktivnih športnih počitnicah otroci igrali odbojko na mivki; za nekaj
let igrišča ni bilo več; danes je spet v načrtu za obnovo, za igro

2008 - 2017

Ideja se je rodila, ko je Zdenko Benčič treniral nogomet mlajše dečke. Otroci so mu sami
rekli, kaj bodo počeli poleti, ko ne bo šole (pouka), treningov…, sami so se potožili, da se
bodo samo dolgočasili. Kot »strela z jasnega« je Zdenka prešinila ideja o aktivnih športnih
počitnicah (AŠP). Pri Zdenku, ko se rodi ideja, je realizacija naslednji korak, zato je takoj
2008 - 2017
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uresničil »potrebo« in organiziral počitniških dejavnosti. Z organizacijo AŠP želijo otrokom
skozi šport nuditi kvalitetnejše preživljanje prostega časa, živeti z naravo, jih odvrniti od
televizije in računalnika.

Slika 14: AŠP 2006, nogometni dan

Aktivnim športnim počitnicam so se poleg športnih dejavnosti priključile tudi druge, ki so
povezane z naravo, odkrivanjem njenih lepot in danosti, od čebelarstva do zeliščarstva.

Slika 16: AŠP 2009 - taborjenje

Zato sta se kmalu razvili dve obliki počitnic: za športne navdušence Aktivne športne počitnice
- AŠP in za »bolj naravoslovce« Počitnice na podeželju - PNP.

Slika 17: AŠP leta 2013
Slika 15: AŠP 2008 - vodni dan
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2 VRHPOLJADA

VRHPOLJADA SKOZI ČAS
Vse te športno rekreativne dejavnosti potekajo v Vrhpolju ob zaključku šolskega leta, ko
poletje na stežaj odpre vrata in kar kliče k zasluženemu prijetnemu in s športom obarvanemu
druženju vseh generacij. Pestro dogajanje vabi pohodnike, kolesarje, balinarje, tekače,
nogometne navdušence in druge rekreativce vseh starosti. Ob tem pa je malo tekmovalnega
duha vedno zdravo in dobrodošlo. Vrhpoljada je le skupno ime za vse to. Ime, ki pomeni, da
sta le volja in zagnanost ljudi dovolj, da se nekaj začne, prime in ohrani.

Prva Vrhpoljada 2008

Slika 19: Na stežaj odprta vrata… Vstopite!

Slika 18: Plakat in vabilo na AŠP in PNP, sestavljeno iz utrinkov iz resničnih počitnic v Vrhpolju in okolici
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Slika 20: Kot se za vsako prireditev spodobi: otvoritveni ples predsednice krajevne skupnosti in
predsednika ŠRD Vrhpolje in »očeta« Vrhpoljade

Slika 22: Kolesarji na 1. Vrhpoljadi, 2008

Slika 21: Pomembna pridobitev zasluži slavnostno otvoritev: balinišče

Slika 23: Pohodniki na 1. Vrhpoljadi, 2008
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In sosedova (danes že preminila) psička, ki se ne more odločiti ali naj gre med pohodnike ali
kolesarje… Oboji imajo posebno opremo. Odločitev ni lahka. A ker Vrhpoljada ponuja vse in
je ni konec, si lahko oboje: pohodnik in kolesar.

Vrhpoljada 2009
Vrhpoljci so naslednjo prireditev že poimenovali praznik. Bogata športno-rekreativno
prireditev Vrhpoljada 2009 si vsekakor to tudi zasluži. Praznik za združene moči vseh
organizatorjev in predstavnikov društva Lipa, ŠRD Vrhpolje, podjetja Bluemarine in Občine
Hrpelje-Kozina.
Vrhpoljada je tudi kulturna prireditev, saj so se športniki, rekreativci in obiskovalci med
spremljajočimi aktivnostmi lahko nasmejali dramski skupini KETŠD Alojz Mihelčič s skečem
Zdrava prehrana in Brštulin bandi.

Slika 24: Gledališče na prostem

Za ljubitelje risanja (slikanja) pa so bile organizirane ex-tempore.
Aktivne športne počitnice za otroke so se odvijale ves teden. V tem času so v Vrhpoljah
izpeljali tudi zanimivo izletniško rekreativno kolesarko turo: Vrhpolje - Grad Socerb Beka - Botač - po stari železniški trasi skozi Mihele - Vrhpolje, speljano mimo naravnih
znamenitosti, kjer so si ob krajših postankih kolesarji ogledali Grad Socerb, dolino Glinščice
in Botač.
Glavni dogodek je bil štiridnevni, leta 2009 že 30. jubilejni malo nogometni turnir
(slika 25: plakat/vabilo na naslednji strani).
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Slika 26: Jubilejni 30. malonogometni turnir Vrhpolje
Slika 27: Balinarski turnir

Pohodniki so se povzpeli na hribe okrog Vrhpolj: Videž, Polanšček, Vroče, Gradišče in
Kokoška, skupaj z udeleženimi otroci na športnih počitnicah.
V balinarskem turnirju so zmagali Lokavci pred Vrhpoljci in žensko ekipo na čelu z državno
prvakinjo Heleno Ludvik. Balinarji so tudi predstavili in demonstrirali hitrostno zbijanje,
zbijanje v krog, precizno zbijanje in bližanje.
Ob zaključni slovesnosti so Vrhpoljci podelili plaketo županu občine Hrpelje - Kozina Zvonku
Benčiču - Midretu za vsa prizadevanja, ki jih je vložil v krajevno skupnost.

Vrhpoljada 2010
Poleg tradicionalnih dejavnosti: turnir v malem nogometu, kolesarjenje, pohodništvo, aktivne
športne počitnice za otroke, balinarski turnir trojk, v zbijanju in bližanju balinčka, so dodali
še turnir dvojk - škrabe, ter premierno svobodno skakanje ali parekure.
V kulturnem delu programa je bila gledališka predstava z naslovom »Južić in Juća« - skeč v
izvedbi KD Šavrini in Anka Šavrinke iz Gračišča. Še posebej slavnostna pa je bila zaključna
prireditev, na kateri so praznovali 20. obletnico delovanja KTŠD »Lipa« Vrhpolje.
Že sredi tedna pa so se predstavili člani Kik boks kluba iz Kopra, kjer se je lahko vsakdo
preizkusil v borilnih veščinah.
Slika 28: Akrobat Sandi Banović
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Da je vedno kaj novega, da se udeleženci vračajo, poskrbijo organizatorji z vsako leto
zahtevnejšimi in privlačnejšimi disciplinami. Tako so za kolesarje pripravili dve turi. Vse to pa
zahteva več dela, več prostovoljcev, zahtevnejšo organizacijo in več pripravljenosti na samo
prireditev. A nič jih ne ustavi. Niti organizatorjev, niti udeležencev, saj so se kolesarji odločili
za daljšo in zahtevnejšo turo, dolgo 35 km, z 800 m višinske razlike po gozdnih poteh
in stezicah, z vzponom preko rodiškega Boršta, Prelož, Vroč, vse do Kokoši. Po kratkem
postanku so se kolesarji, polni vtisov in užitkov ob čudovitem razgledu, spustili do Lipice,
Bazovice in doline Glinščice, ter se po stari železniški progi vrnili na izhodišče v Vrhpolje.

Vrhpoljada 2011
Že osmo leto zapored so vabili na Aktivne športne počitnice, z geslom Šport in zabava
na vsakem koraku! Potekale so vse že tradicionalne aktivnosti, s kulturnim programom in
zabavo z ansamblom Zvita feltna. Nastopila je dramska skupina Kraški komedjanti z dvema
enodejankama: Bejži zlodej, baba gre! in Dežurna služba.
Novost Vrhpoljade 2011 je gorski tek čez Veliko Gradišče.

Slika 30: Na startu 1. gorskega tega čez Veliko Gradišče

Tek je rekreativno - tekmovalnega značaja. Proga je krožna, speljana po gozdnih poteh čez
Veliko Gradišče (741 m), nazaj v Vrhpolje. Dolžina proge je 8,1 km, višinska razlika 240 m.
Slika 29: Zdenko Benčič s stojnico v Rodiku, kostanjev praznik oktobra 2009 - Vrhpoljada
2010 že v planu!
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V sredo, 6. julija 2011 je novinar in ljubitelj športa, sam pa tekač in urednik Ljudstva tekačev
Venčeslav Japelj v Primorskih novicah objavil več kot zgovoren članek o Vrhpoljadi,
Vrhpoljcih in Vrhpolju, pod naslovom, ki v vprašanju ponuja odgovor:

Je Vrhpolje najbolj športna vas na Primorskem?
Vaščanov Vrhpolja, ki je tudi krajevna skupnost, je samo 76, pa vendar si upajo izpeljati serijo športno-rekreativnih dogodkov ter z njimi razgibati ne samo
sebe, temveč tudi sosede - in še koga.
VRHPOLJE Vaščani vasice Vrhpolje pri Krvavem Potoku oziroma Kozini (da jih
ne bi zamešali z Vrhpoljem pri Vipavi) so prejšnji teden pripravili serijo športnorekreativnih dogodkov, združenih pod imenom Vrhpoljada. To je bila že četrta
Vrhpoljada, kar je za zgolj 76 prebivalcev, kot nam je povedal eden od organizatorjev, Karlo Kastelic, zelo lep dosežek.
>

Zmagovalci 32. malo nogometnega turnirja so bili igralci domače ekipe K'nt, ki so
v finalu s 3:1 premagali večno drugi Bizi Team. Izpeljali so kolesarski izlet, kolesaril
je tudi 72-letni gospod, pohodnikov je bilo približno toliko kot tekačev, v balinanju
je zmagala ekipa s Kozine, kot običajno pa so se zabavali tudi z metanjem škrab, kot
imenujejo kamnite ploščice, ki nadomeščajo balinarske krogle. Vaškim otrokom so
ob tem pripravili teden aktivnih počitnic v naravi.
Pa to še ni vse. V okviru Vrhpoljade je njihovo športno rekreacijsko društvo izpeljalo tudi 32. turnir v malem nogometu. Številka pomeni, da se ponašajo z eno najstarejših nogometnih prireditev na Primorskem. Za nogomet je bil zadolžen Zdenko
Benčič, ki svoje veterane in dekliško ekipo konec leta pripelje na malo nogometni
festival na Škofijah.
Za izpeljavo tako ambicioznih rekreativnih projektov ne bi bila dovolj prizadevnost
treh učiteljev telesne vzgoje iz vasi, enega nogometnega sodnika oziroma delegata
in vodstva krajevne skupnosti (predseduje ji Dalja Čeranič), poprijeti morajo vsi.
In tako se je zgodilo, da so (letos prvič) pripravili gorski tek, na katerem je tekel ducat tekačev, za izpeljavo teka pa je skrbelo precej več kot 12 organizatorjev. Delo so
opravili odlično, in če bo šla novica od ust do ust, bo prihodnji tek že bolje obiskan.
Vrhpoljci si želijo, da bi njihov gorski tek čez Veliko Gradišče (741 m) prišel tudi v
katerega od dveh primorskih tekaških pokalov. Tako kot je bil organiziran prvi tek,
po nasvetih izkušenega organizatorja Nika Dolgana iz Divače, bi v tej resni konkurenci ne smel imeti velikih težav.
Zmagovalca prijetnega osemkilometrskega gorskega teka gor-dol po gozdnih poteh, s slabih 500 metrov višinskih razlik, sta bila Kraševec Simon Rebula (to je bila
njegova prva absolutna zmaga) in Pivčanka Kristina Bele, tačas vodilna v primorskem pokalu ravninskih tekov. Kristina je bila hitrejša celo od Simona. Zabeležili
so mednarodno udeležbo, tekla je tudi tržaška triatlonka Giulia Della Zonca, iz
Novega mesta pa je posebej za to priložnost prišel Edvard Doljak, prijatelj primorskih in vodja dolenjskih pokalnih tekov.

Slike 31 - 35: Še nekaj utrinkov
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Vrhpoljada 2012
Vrhpoljado so otvorili otroci, stari od 7 do 14 let, s sedemdnevnimi aktivnimi športnimi
počitnicami.
Nato so se zvrstili malo nogometni turnir, kolesarji s svojo gorsko kolesarsko vzdržljivostjo
med vrtenjem pedal po pokrajini med Kozino in italijansko mejo, po robu Malega Krasa oz.
kanjona Glinščice. Za tiste s slabšo kondicijo je bila na voljo nekoliko lažja proga. Prevozili
so kar 30 zahtevnih kilometrov čez Videž, Polanšček, Veliko Gradišče, Kokoško, Lipico,
Bazovico, Jezero in po stari železniški progi mimo Drage in Mihel nazaj. Vožnje je bilo za
okrog 5 ur, ob poti pa so videli vrsto naravnih znamenitosti, da o razgledu sploh ne govorimo.
Pohodniki so se istega dne, z istega mesta in ob isti uri odpravili na štiriurni krožni pohod
čez Videž, Polanšček do Vrha in nazaj v Vrhpolje.
V soboto so se pomerili tudi balinarji, predvsem v natančnosti. Sodelovalo je 8 ekip.
Pripravili so 2. Tek čez Veliko Gradišče. Po lanskem prvem teku so se odločili kandidirati
za primorski gorsko-tekaški pokal, bili sprejeti v njegovo druščino in v nedeljo že delili
točke tega pokala med 59 udeleženci - točke PGT. Proga (8-kilometrska s 300 višinskimi
metri) je gor-dol, speljana po gozdnih poteh pod krošnjami in makadamu, vrh hriba pa
odpre razgled po Krasu. Čeprav gre “uradno” za gorski tek, so na njem uživali - in zmagovali
- tudi ravninski tekači.
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Vrhpoljada 2013
Gorski tek čez Veliko gradišče je praznoval 3. rojstni dan. O njem je pisala Tina Kompare,
doma iz Hrpelj, ki je otroke spremljala tako na AŠP, kot pri različnih interesnih dejavnostih
v domeni šole ali Medobčinskega društva prijateljev mladine Sežana.
V spomladanskih mesecih je Vrhpoljska pokrajina za tekače, pohodnike in kolesarje še prav
posebno privlačna. Tako je bilo tudi v nedeljo, 5.5.2013, kjer je pod organizacijo Krajevne
skupnosti in Športnega društva Vrhpolje, potekal tretji Primorski gorski tek na Veliko Gradišče,
ki je že drugič letos štel za točke PGT (Primorski
gorski teki). Lepo vreme je bilo organizatorju
naklonjeno, tako da je prireditev potekala
nemoteno. Po teku pa so se tekmovalci lahko
okrepili in osvežili s hrano in pijačo, za katero so
poskrbeli gostoljubni domačini.
Dogajanje se je začelo ob 11. uri zjutraj, ko je
na start stopilo 69 tekmovalcev. 7,9 kilometrska
preizkušnja je vodila čez vas Vrhpolje (507
m) in se po makadamski cesti povzpela proti
Zelenemu centru (615 m). Razgibana pot se
je nadaljevala proti Kokoši na Veliko Gradišče
(741 m) in se spustila na Slemensko cesto v vas
Vrhpolje (507 m).
Slika 36: Rakovec Franc Ivančič prihaja na najvišjo točko teka, 2012

V Primorskih novicah je spet odmeval članek, da Vrhpolje sodi med najbolj športna
naselja na primorskem in tudi v Sloveniji. Šteje okoli 80 prebivalcev, vendar vsako leto, že
pet let, pripravlja športno prireditev Vrhpoljado. Predsednik ŠRD Vrhpolje Zdenko Benčič
je opisal njihova prizadevanja: “Vrhpoljada je športni vikend s kar nekaj disciplinami, od
kolesarstva, prek pohodništva, teka do balinarskega in nogometnega turnirja. Vsi športni
navdušenci tako pridejo na svoj račun. Tudi sicer smo stalno aktivni. Smo nogometna vas,
v ekipi Jadrana imamo vedno vsaj dva ali tri igralce, imamo rekreativno ekipo, ki redno igra
dvakrat na teden in se udeležuje turnirjev, ob moški ekipi se občasno zbere tudi ženska.
Negujemo tudi nordijsko hojo in za šolarje pripravljamo aktivne počitnice.”
A kot vsaka Vrhpoljada, je tudi ta imela posebnost, natančneje posebnega gosta - obiskal
jih je Matjaž Javšnik s partnerico. Bila sta zelo navdušena nad vasjo, nad domom, katerega
so vaščani zgradili sami z lastnimi sredstvi. Ogledala sta si pokale, priznanja in medalje
športnega društva. Zanimalo ju je življenje v vasi, ljudje, njihove zaposlitve in interesne
dejavnosti. Fotografirala sta balinanje, kuharja Ivota, ki je skuhal odličen lovski golaž. Nato
sta se počasi odpravila proti morju. Organizatorji in udeleženci pa na zaključek Vrhpoljade,
ki je bila spet polna uspehov in zadovoljstva, kar Vrhpoljcem daje novih moči in elana za
naprej!
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V kar močni konkurenci je bil najhitrejši Jošt
Lapajne iz KGT Papež, sledil mu je Andrej
Slika 37 prikazuje progo teka čez Veliko
Gradišče.
Lindič (TEKAČSI), tretje mesto pa je dosegel
Borut Malavašič (Etiketa Žiri). Jošt je svoja
doživljanja opisal z besedami: »Tekma je bila nekoliko lažja, saj mi vendarle bolj ustrezajo
strmejši klanci kot ravni deli in spusti. Kljub temu sem že v začetnem strmejšem delu uspel
napraviti razliko, ki sem jo kasneje še povečeval. Tekmovanje PGT mi je zelo všeč, saj so
tekme izredno lepe, predvsem pa mi je všeč vzdušje na in ob tekmovanju, zato bom točke
PGT še naprej z veseljem nabiral.« Četrti je - nekoliko razočaran, v cilj pritekel Ajdovec Aleš
Štor. Vendar se je opogumil z besedami, da je četrtih mest pač že vajen. V ženski konkurenci
zmago nadaljuje Jana Bratina (Ad-venture), drugo mesto je dosegla Julija Della Zonca (CAI
CIM TS), na tretje mesto pa je pritekla Mihaela Tušar (ŠD Nanos Podnanos). Med mlajšimi
članicami je tretje mesto dosegla Tina Kompare. Edina tekačica iz naše občine Hrpelje Kozina je tekmo komentirala z besedami: ''To je bil moj prvi gorski tek, zato mi je bila proga
kar naporna, vendar ob čudoviti in raznoliki naravi zelo lepa in sprostilna. Presegla sem svoja
pričakovanja, za kar sem zelo vesela. Ko sem prišla v cilj, so vsi navijali in mi ploskali takrat
so bili najlepši občutki. Nad dobljeno medaljo za tretje mesto sem zelo presenečena, tako
da se bom drugo leto zagotovo ponovno udeležila tega tekmovanja (smeh) in upam, da tudi
katera izmed občank. V letošnjem letu se nameravam udeležiti tekaških tekmovanj, vendar
nisem še razmišljala, katero bo naslednje.''
Novost v letošnjem letu je bila dodana športna disciplina pikado. Po napetih bojih je pršut
odromal v Lokev. Da je bil trud vsakega po napornem dnevu poplačan, so poskrbele pridne
vrhpoljske žene, saj nihče ni ostal praznih ust.
2008 - 2017
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Vrhpoljada 2014
Program na Vrhpoljadi je obogaten z Nordijsko hojo, preizkusom telesne zmogljivosti na
2 km, ter razstavo umetniških del v Vaškem domu.
V letu 2014 je bil malonogometni turnir organiziran tudi za mlajše dečke.

Slike 38- 40: Pogled na kolesarje in okolico; ter veterani na malonogometnem turnirju 2013
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Slika 41: Turnir v malem nogometu U-13, na sliki domača ekipa Jadran H-K
z zmagovalci ekipe Zarja iz Bazovice
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Podelitev pokalov v članskem delu malonogometnega turnirja najboljšim trem ekipam,
igralcu, strelcu in vratarju je prvič izvedla nova predsednica občinske športne zveze
Nevenka Ražman, ki je za občinsko glasilo napisala članek

KAJ LAHKO ŠE POVEMO O VRHPOLJADI?
Vrhpoljada ni samo enotedenska prireditev v oddaljeni in majhni krajevni skupnosti, ki nosi
ime po svoji legi: leži na vrhu polja in ponosno zre v dolino, kjer se odpočije vsako, še tako
utrujeno oko. Mogoče zato imajo prebivalci toliko volje in energije, da vedno znova presenetijo.
In tudi tokrat je bilo tako. Prijetno vzdušje, druženje, zdrav življenjski slog, predvsem pa
aktivno preživljanje prostega časa: za vse. Za otroke, za starše, za malo starejše, za športnike
in za rekreativce. Tudi za ljubitelje glasbe, domače kapljice in naravnih lokalnih izdelkov je
bilo dovolj prostora. In dovolj prostora je bilo tudi za spremljanje vseh športnih aktivnosti, ki
so se odvijale. Ponovno smo dobili dokaz, da se splača vlagati v športne dejavnosti, saj je
zadovoljstvo ob zaključku, boj za zmago in priprava strategije, kako bo drugič bolje, najboljša
potrditev, da skozi šport skrbimo za svoje zdravje, srečo in zadovoljstvo. In z vsem tem pride
tudi uspeh!
Vrhpoljada je še nekaj: je dejavnost športne zveze v malem. V tem tednu in verjetno tudi v času
priprav in organizacije pred tem, je predstavljala vse to, kar Športna zveza Občine Hrpelje Kozina predstavlja: povezovanje in združevanje različnih športnih aktivnosti za različne ciljne
skupine skozi enotni cilj: šport za vse. In pri tem ni odveč omeniti vrednote Olimpijskega
komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez, ki so rdeča nit našega sodelovanja in delovanja:
fair play, odličnost, solidarnost, zdrav življenjski slog, tradicija, prostovoljstvo ter trajnostni
razvoj in skrb za okolje. Mi smo si za to leto zadali eno vrednoto, kot rdečo nit našega dela
in ustvarjanja, a v Vrhpolju so bile te dni uresničene prav vse! Zato gre posebna zahvala
vsem prostovoljcem in krajanom, ki so Vrhpoljado uresničili, vsem udeležencem, ki so
se udeležili aktivnosti in ne nazadnje vsem, ki smo zaživeli z njimi! Hvala, da sem lahko
del tega življenja.

Pohodniki so osvojili več okoliških hribov
in opravili preizkus telesne zmogljivosti s
hojo na 2 km. Pri tem za strokovno izvedbo
skrbijo dipl. med. sr. Nataša Volk Trnovšek,
dipl. fizioterapevtka Tamara Sila in Nevenka
Ražman, predsednica športne zveze.

Vrhpoljada 2016
Slike 42 - 48: Utrinki: balinarji, rolkarji, pevski zbor,
udeleženci, priprave na več kot zaslužene medalje
in pestro plesno točko, ki smo jo poimenovali kar
»Black & White«…

Vrhpoljada 2015
Prireditev, ki poteka z bogatim športno - rekreacijskim programom, pa kulturnimi in
turističnimi popestritvami, je vsekakor v prvi vrsti in ponovno v športnem duhu.
V paleti športnih disciplin so se udeleženci lahko priključili skupini nogometašev, balinarjev,
pohodnikov, kolesarjev… Za mlajše je v sklopu Vrhpoljade ŠRD Vrhpolje organiziralo tudi
10. aktivne športne počitnice v naravi. V enotedenskem uživanju v naravi se je 22 otrok
preizkusilo v številnih športnih disciplinah. Potekal je tradicionalni nogometni turnir - 36. že
po vrsti, na katerega se je prijavilo kar 17 ekip. Med balinarji je bilo prijavljenih devet ekip.
Tekmovanje je potekalo na treh lokacijah, in sicer v Vrhpoljah, Obrovu in Bazovici.
Skupino kolesarjev je gorsko kolesarska preizkušnja vodila mimo vasi Pesek, Bazoviških
spomenikov, nadaljevali so po poti do Bazovice, Črne jame. Od tu so se odpeljali po kraškem
robu do vasi Jezero s pogledom na Tržaški zaliv in dolino Glinščice.
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»Black & White«…
Priprave na več kot zaslužene medalje
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Srečko Kapun, ki je opravil preizkus telesne
zmogljivosti in probal »po nordijsko«
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Kar pa je najbolj magično je 10. rojstni dan vseh prireditev skupaj, 10. praznik športa in
rekreacije v naravi - 10. Vrhpoljada, ki je uspela vsako leto in ki jo je vsako leto obsijalo
sonce.

Vse
najboljše,
Vrhpoljada!
51: Rojstnodnevna čestitka 10. Vrhpoljade

Slika 49: Več kot primerno in zgovorno: NA ZDRAVJE!

10. VrhpoljaDa - VrhpoljaDa 2017
Najbolj pravljična številka »7« nas je pripeljala v otvoritev 10. Vrhpoljade z najbolj resničnim
in resnim 7. gorskim tekom čez Veliko Gradišče, ki je bil 7. maja 2017. Tudi nadmorska
višina najvišje točke - Veliko Gradišče se začne s številom 7, natančneje 741 m.

Naj bo tudi v bodoče tako, zato:
Vse najboljše, Vrhpoljci! Vse najboljše vsem udeležencem! Vse najboljše vsem,
ki ste kakorkoli kadarkoli pripomogli k izvedbi in realizaciji.

Program (šport, kultura, turizem)
Program Vrhpoljade je zelo pester, sestavljen iz športno rekreativne vsebine, ki jo spremlja
kulturni program, pa tudi turistična pestrost, saj se aktivnosti odvijajo po različnih destinacijah,
ki so turistično, pa tudi zgodovinsko zanimive.
Vrhpoljada je ime Vrhpolje pri Kozini ponesla v sam slovenski in tudi čezmejni vrh
športa v naravi.
ŠPORTNI PROGRAM

KULTURNI PROGRAM

TURISTIČNE TOČKE

malonogometni turnir

skeči

grad Socerb

balinarski turnir trojk

gledališke igre

dolina Glinščice

AŠP in PNP

nastopi plesnih skupin

Botač

gorski tek

glasba/zabava s plesom

Kokoška, Videž

kolesarjenje

glasbeni nastopi

Polanšček, Gradišče

pohodništvo

koncerti

Lipica

pikado

razstave

Bazoviški spomeniki

footgolf

izdelki otrok AŠP in PNP

Črna jama

odbojka na mivki
Tabela 2: Seznam športnega, kulturnega programa in glavne turistične točke
Slika 50: Skica gorskega teka čez Veliko Gradišče, z označeno nadmorsko višino in dolžino
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Seznam turističnih točk dokazuje, da Vrhpoljada presega meje, tako obline, kot Slovenije.
Balinarski turnirji potekajo na dveh, treh lokacijah hkrati, tako da to postaja prireditev širše
okolice.
2008 - 2017
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Organizacijski in strokovni kader
Od vsega začetka, pa do danes nad vsem bdi Zdenko Benčič, predsednik ŠRD Vrhpolje. Pri
organizaciji ima pomembno mesto in odgovornost Dalja Čeranič.

Kolesarsko turo v okviru Vrhpoljade je zapisal vodja kolesarske sekcije pri PD Brkini,
Branko Dujmovič:

Za kulturo je zadolžen Silvo Sikošek. Za balinanje Karlo Kastelic, sicer športni pedagog.
Karlo je glavni organizator gorskega teka.
Pohode je vodil Vojko Dobrila, kasneje Danilo Magajna, v zadnjem obdobju Marjan Drožina.
Organizacijo kolesarjenja ima Zdenko, a po poti nas vodijo Mirjan Bernetič pa Branko
Dujmovič, ki vodi kolesarsko sekcijo in Emil Klobas.
AŠP sta strokovno vodila Dejan Čeranič (do vključno 2010) in Peter Kastelic (do vključno
2011), oba športna pedagoga. Zadnja leta vodijo in pomagajo: Jan Novak, Nataša Čeranič,
Tina Kompare, Maja Benčič, Janja Štavar in Tjaša Savkovič.

Slika 53:
Skica
kolesarske
ture na
Vrhpoljadi

Škrabe organizira Zdravko Debevc. Džemal Delalič vodi pikado.
Glavni kuhar je Ivan Fonda.

Sodelujoči in zmagovalci
Seveda temelji Vrhpoljada v udejstvovanju, gibanju, preživljanju aktivno prostega časa,
druženju, a tudi tekmovalni duh in nagrajevanje najboljših sta vrlini, ki ju rekreativci in
športniki skozi pravila Fair playa gojijo in živijo.
Zmagovalci vseh Vrhpoljad so vsi. Največji sigurno organizatorji, ki jim iz leta v leto uspeva
praznik živeti in ohraniti. Vseeno pa se posebno mesto nameni zmagovalcem posameznih
panog, ki so deležni tudi nagrad Vrhpoljade.
Balinarji imajo prehodni pokal. Ekipa s tremi osvojenimi zmagami, dobi pokal v trajen
spomin in to je uspelo balinarjem Gaje iz Padrič leta 2015. Na turnirju v malem nogometu
dobijo pokale najboljše tri ekipe, najboljši igralec, najboljši strelec in najboljši vratar turnirja.
Nagrajena je tudi najbolj Fair play ekipa. Malo nogometni turnir poteka za ekipe članskih
selekcij, ter veterane 35+ in veterane 50+. Gorski tek vsako leto nagradi najhitrejše in
sicer pokal prejmeta najhitrejši absolutno moški kategoriji
in najhitrejša ženska. Medalje prejmejo prvi trije v različnih
starostnih kategorijah. Gorski tek čez Veliko Gradišče je tek
za pokal Primorskih gorskih tekov (Slika 52: Logo PGT). V letu
2016 je gorski tek bogatejši za kategorijo otroci/mlajši.
Nagrajeni so otroci AŠP in PNP. Zahvale gredo vsem
organizatorjem in pomočnikom programov. Pohodništvo in
kolesarjenje sta športno-rekreativne narave. Pohodne poti vodijo izkušeni vodniki lokalnega
planinskega društva. Kolesarjenje zahteva primerno opremo, posebej je pomembna varnost.

2008 - 2017

Turo začnemo izpred vaškega doma v Vrhpoljah pri Kozini, kjer smo predhodno opravili vse
formalnosti za izvedbo le te. Na začetku in na koncu kolone kolesarjev - prvega in zadnjega,
označimo z vidnimi florescentnimi markirkami. Ker je pred nami kar nekaj vzponov se podamo
najprej na obrobje Vrhpoljskega polja, ki ga tudi za ogrevanje v zmernem tempu prevozimo.
Po slabih 2 km po kolovoznih poteh prispemo do Zelenega centra, sledi še 3 km rahlega
vzpona (V2) do koče na Kokoški (674m). V koči si privoščimo osvežitev in seveda malico. Sledi
spust 3,5 km (S3-S4) po utrjeni makadamski podlagi do mejnega prehoda Lipica, prečkamo
cesto in nadaljujemo po makadamu 1,5 km, na odcepu zavijemo levo, nadaljujemo še 200
m in pri informativni tabli zavijemo levo na Resslevo pot. Po 2 km lepo urejene znamenite
Ressleve poti, ki jo lahko koristijo tudi slepi, prispemo v Bazovico. Nadaljujemo do asfaltne
ceste , jo prečkamo in nadaljujemo po makadamu 800 m, kjer ponovno pridemo do glavne
ceste Kozina - Trst, jo prečkamo, nadaljujemo po asfaltni cesti 300 m, nakar zavijemo desno
na gozdno cesto. Vozimo ravno 1,5 km, ko prispemo na asfaltno cesto, zavijemo levo, po
300 m desno in prispemo v znamenito vasico Jezero (San Lorenzo) do razgledišča (394m),
od koder si lahko ogledamo dolino Glinščice. Po asfaltu se vračamo, vendar nadaljujemo
ravno do križišča asfaltne ceste, ki pelje v Drago, nadaljujemo ravno in po 400 m zavijemo
desno na enoslednico. Pot je sicer označena, vendar je potrebna pozornost, saj je oznaka
na drugi strani ceste in jo je lahko spregledati. Po enoslednici se najprej 700 m spustimo
(S3-S4), peljemo do še dobro ohranjene ledenice, na odcepu peljemo ravno in se ponovno
začnemo vzpenjati (V3-V4). Sledi 800 m sicer dobro prevozne enoslednice, vendar je zaradi
neravne podlage na dveh mestih krajše vzpone (do 50 m) potrebno prehoditi. Prispemo na
Pesek, blizu nekdanjega mejnega prehoda Krvavi Potok, prečkamo cesto, nadaljujemo po
asfaltu 1,5 km do vasice Gročana. Pri zadnji hiši zavijemo desno in preko polja prispemo do
označene planinske poti. Sledi še zadnji vzpon (V3-V4) 800 m, ki ga na dveh do treh mestih
prehodimo. Prispemo na vzpetino, kjer stoji tudi Vrhpoljska cerkev s pokopališčem, ki jo je do
dobra načel zob časa (598 m), sledi še slab km spusta po gozdni poti do Vrhpolj. Prispemo
do prvih hiš in na prvem odcepu zavijemo levo, vozimo skozi vas še 50 m in prispemo na
izhodišče.
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Tabela 3: Zmagovalci gorskega teka po letih, spolu in kategorijah

Tabela 4: Zmagovalci malonogometnega in balinarskega turnirja vseh Vrhpoljad

Naj strelec

Tim Matkovič

(Vrhpolje)

Naj vratar

Aleš Štavar

(Vrhpolje)

Sanel
Hadžiabdič

(Vrhpolje)

Aleš Štavar

(Vrhpolje)

35+
ekipe

Primorje Ajdovščina -1.
Košana - 2.
Železničar - 3.

4. Vrhpolje

50+
ekipe
bližanje/zbijanje

Naj bližalec: Livijo
Zorko
Naj zbijalec:
Igor Maslič

Bližanje: Rado
Jankovič
Zbijanje: Igor
Miljkovič

(ŠD Nanos)

starejše deklice
(2002-2004): Sara

Bližanje v krog: Erik
Čeh
Zbijanje balinčka:
Švara

Jež (AD Posočje)

starejši dečki (20022004): Pavel Kerkoč

BALINARSKI TURNIR

trojke

1. Gaja iz Padrič

- Gropade - 3.
zmaga - prehodni
pokal v trajno last
2. Vrhpolje
3. Balkan Expres

1. Lipa Vrhpolje

2. Zarja Bazovica

1. Gaja iz Padrič

Bližanje: Vojo
Panzovski
Zbijanje: Igor Maslič

1. Gaja iz Padrič

2. Lipa Vrhpolje
3. Jadran HK mladi
4. Sv. Alojz Trst

Bližanje: Boris
Bernetič
Zbijanje: Ladi Mljač

CI-CA Domžale -1.
Primorje - 2.
Lokev - 1. mesto
Vrhpolje - 3.

4. Piran

Piran - 1.
Primorje Ajdovščina - 1.,
Primorje - 2.
Luka- 2.
Team Vir - 3.
Košana - 3.
4. Vrhpolje
Vrhpolje - 4.

4. Železničar

Košana - 1.
Vrhpolje - 2.
Primorje Ajdovščina - 3.

Piran - 1.
Primorje- 2.
Team Vir -3.
4. Vrhpolje
Vrhpolje - 1.
Piran - 2.
Brkini - 3.
4.Skorba pri Ptuju

Piran - 1.
Vrhpolje - 2.
Rakek - 3.
Jadran HK

Lipa Vrhpolje

Zarja Bazovica

(Tolmin)

mlajše deklice (2005
in ml.): Gaja Leban

TRADICIONALNI MALONOGOMETNI TURNIR, že 38 let

člani
Naj igralec

Aleš Štavar

(Vrhpolje)

2012

ekipe

Flora- fair play

Erik Blokar

Gašper
Brezovnik

(Košana)

Anže
Dujmovič

2013

leto

2016

(Jadran HK)

Jan Novak

(Jadran HK)

Tadej Mihalič

4. Železničar

4. Vrhpolje

Rakek - 1.
Železničar - 2.
Košana - 3.

Košana - 1.

Košana - 1.

Primorje - 1.
Darko Krajnc Košana - 2.
Vrhpolje - 3.

(Vrhpolje)

2014

2015

(Vrhpolje)

Borut Banfi

(Bizi team)

Renato
Edvard Penko
Valenčič

(Košana)

Luka Gaber

(K'NT)

Zoran
Štanfer

(Brazil)

2015

2014

(Jadran HK)

Renato
Valenčič

(Košana)

Tadej Mihalič
(Bizi team)

Tadej Mihalič

(Bizi team)

mlajši dečki (2005
in ml.): Luka Močnik

Lokev

Levec

Lipa Vrhpolje
Iveco Petrinje

2016

2013

(Košana)

Banfi Borut

(K'NT)

Marko
Hrvatin

(Brazil)

(ŠD Smile)

2017

2012

Poženel

starejše deklice
(2002-2004): Zoja

Furlan (ŠD Nanos)

2008 - 2017

(Oljka Vanganel)

1992 in mlajše: Anja
Mikuž
Mihaela Tušar (ŠD
1991-1983: Nanos)
1982-1976: Serena Kuhar
1975-1969: Marta Švigelj
(Trst)
1968-1961: Mihaela
Marta Švigelj
Tušar
(PGT)
1960 in starejše: Tea Bajc
(Triatlon klub Ajdovščina)

mlajši dečki (2006 in
ml.): Tanej Fatur
mlajše deklice (2005
in ml.): Elizabeta Habe
starejši dečki (20022004): Natan-Maj

Obrov

1988 in mlajši: Aljaž Plevnik
M 1987-1981: Uroš Vodopivec
Uroš Vodopivec
M 1980-1974: Borut Mlakar (ŠD
(ŠD Nanos)
Šentviška gora)
Simon Strnad
M 1973-1967: Simon Strnad
(ŠD Nanos)
M 1966-1960: Tomaž Devetak (PGT,
Uroš Rozman
Ljudstvo tekačev)
(AD Olimpik)
M 1959-1952: Stanko Čufer (PGT)
M 1951 in starejši: Tine Valič (Vejtr)

1991 in ml.
Klara Lekše (Notranjskoprimorske novice)
1990-1982
Bernarda Habe (Habe
Dream Team)
1981-1975
Kristina Mamič
1974-1968
Katja Premrn Krašna
(Tekači Vipavske doline)
1967-1960 Mihaela Tušar
1959 in st.
Patrizia Ferrazzoli (Trst)

Dejan Čolić

Mihaela Tušar
(ŠD Nanos)
Urša Trobec
(ŠD Setnik)
Kristina Mamič
(Olimp)

Tratnik Petra ŠD
NANOS
PODNANOS
Čufer Ana, PGT
Tušar Mihaela
ŠD NANOS
PODNANOS

Lokev
Lipa Vrhpolje
Zarja Bazovica

1987 in ml.
Johan Habe (Habe Dream Team)
1986-1980:
Andrej Kragelj (Postojna)
Tomaž Ferjančič 1979-1973
(ŠD Nanos)
Borut Mlakar (Šentviška gora)
Simon Strnad
1972-1966
(ŠD Nanos)
Tomaž Ferjančič
Borut Malavašič 1965-1959
(ŠD Nanos)
Tomaž Devetak (GMG Gorica,
Ljudstvo tekačev)
1958-1951
Stanko Čufer (PGT)
1950 in st. Boris Žigon (DLT Filipides)

Jana Bratina
(ŠD Ad-venture)
Giulia Della
Zonca
(CAI CIM TS)
Mihaela Tušar
(ŠD Nanos
Podnanos)

1988 in ml.
Ana Čufer (TD Burja
Vipava)
1987 - 1978
Jana Bratina
1977 - 1968
/
Helena Simčič (DLT
Filipides)
1967 - 1958 Mihaela Tušar
1957 in starejše
Milič Rada (ŠD Kraški
tekači)
1988 in ml. Čufer Ana
(PGT)
1987-1978 Petra Tratnik
(ŠD NANOS PODNANOS)
1977-1968 Bele Kristina
/
(AK PIVKA)
1967-1958 Tušar Mihaela
(TD BURJA VIPAVA)
1957 in st.
Bajc Tea (TEKAČI VIPAVSKE
DOLINE)

(Oljka mladi)

1988 in ml.
Jošt Lapajne
1987-1978
Jošt Lapajne
Sandi Furlan (DLT Filipides)
(KGT Papež)
1977-1970
Andrej Lindič
Andrej Lindič
(TekačSI)
1969-1962
Borut Malavašič Andrej Kutin (ŠD Boka Žaga)
(Etiketa Žiri)
1961-1952
Stanko Čufer (PD Ajdovščina)
1953 in starejši
Zvonko Šulin (ŠD Boka)
1988 in ml.
Tratnik Marko, Anej Likar (ŠD NANOS PODNANOS)
ŠD NANOS
1987-1978 Marko Tratnik (ŠD
PODNANOS
NANOS PODNANOS)
Strnad Simon,
1977-1970 Pintar Boštjan
1969-1962 Simon Strnad (KD BRDA
ŠD NANOS
PODNANOS
DOBROVO)
Likar Anej,
1961-1954 Čufer Mirko (TD BURJA
VIPAVA)
ŠD NANOS
PODNANOS
1953 in st. Setnikar Pavel
(AVTOSERVIS SETNIKAR)

Matej Peroša Marko Hrvatin Patrik
Arnaut

/

2011

Vrhpolje - 1.mesto
Jadran HK - 2.
Bizi team - 3.

/

2010

(Oljka
Vanganel)

Kristina Bele
Jana Kotar Iljaš
Nuša Trobec
Mihaela Tušar
Polona Kopač
Jana Bratina
(Ad-venture)
Julija Della Zonca
(CAI CIM TS)
Mihaela Tušar (ŠD
Nanos Podnanos)

Miha Mevlja Borut Mahnič

Denis Guzelj
Borut Malavašič
Kristjan Ipavec
Aleš Štor
Miran Kavs
Jošt Lapajne
(KGT Papež)
Andrej Lindič
(TEKAČSI)
Borut Malavašič
(Etiketa Žiri)

/

(K'NT)

Kristina Bele

(Oljka mladi)

Simon Rebula

po starosti / letnica rojstva

2009

Jadran HK - 1.
Vrhpolje - 2.
PGD Dekani - 3.
Košana - fair play

absolutno
Ž

2008
mladi/
otroci

Vrhpolje - 1.
PGD Dekani - 2.
Jadran HK - 3.
Flora - fair play
Jadran HK - 1.
Bizi team - 2.
Vrhpolje - 3.
Košana- fair play
Košana - 1.
Bizi team - 2.
Vrhpolje - 3.
Flora - fair play
K'NT - 1.
Bizi team - 2.
Vrhpolje - 3.
Zelenci - fair play
Brazil - 1.
Bizi team - 2.
K'NT - 3.
Košana - fair play

po starosti / letnica rojstva

kategorije

Oljka Vanganel - 1.
Štuc - 2.
ŠD Smile - 3.
Polhov Gradec - fp

absolutno
M

kategorije

Oljka mladi - 1.
K'NT - 2.
Juve konti - 3.
Godina - fair play

2011 leto

Zmagovalci in zmagovalke gorskega teka čez veliko Gradišče 2011 - 2017; od 2012 s točkami za PGT

2008 - 2017

42 VRHPOLJADA, jubilejna izdaja

Zbrani utrinki in izjave udeležencev malonogometnega
turnirja v Vrhpolju
Kaj so povedali domači fantje?
Turnir je bil močnejši od prejšnjih let, ekipe izenačene. Mlajši in starejši igralci smo se
dobro ujeli. V vsakem trenutku smo vedeli kaj hočemo. Disciplina v igri je bila na visokem
nivoju kar je dalo dober rezultat. Naš izkušeni kapetan Stane Vatovec nas je dobro vodil
- mlajši igralci smo mu hvaležni za izkazano zaupanje. (Jan Novak)
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ZAKULISJE
Za vsako dobro prireditvijo stoji veliko delo priprav in ureditve, da bo vse potekalo po
načrtih. Pri Vrhpoljadi gre za sodelovanje cele vasi, od priprave prostora, čiščenja poti,
do sestave programa, pridobivanja sodelujočih spremljajočih kulturnih in glasbenih skupin,
pridobivanja udeležencev, do promocije. Na Vrhpoljadi je poleg programov in aktivnosti
poskrbljeno tudi za hrano, pijačo, vodo, predvsem na postojankah, po poteh kolesarjev in
pohodnikov. In na koncu seveda za pokale, medalje, priznanja, zahvale in druge nagrade.

Vse pohvale organizatorjem, da vztrajajo že 35 let. Organizacija turnirja dobra. V prvi
tekmi nismo bili v popolni postavi, zato nekoliko slabša uvrstitev od pričakovane, sicer
pa tudi 3.mesto je dober rezultat. (Anže Dujmovič)
Turnir je vsako leto močnejši in dobiva na kvaliteti. Veseli me, da se na Vrhpoljskem
nogometnem turnirju vedno igra fair in korektno, vse ekipe upoštevajo fair play. Navdušen
sem nad našo ekipo, saj smo igrali res dobro. Na mladih svet stoji (tekalne sposobnosti,
bojevitost), brez starih pa tudi ne gre (izkušenost, rutina) - odlično smo se ujeli in se na
koncu veselili zmage. (Aleš Štavar)
In kaj gostujoči?
Malenkosti so odločale o zmagovalcu. V naši veteranski skupini so bile vse ekipe
enakovredne. Če bi Primorje igralo v kompletni postavi, bi ostale ekipe imele malo
možnosti za uspeh. Igrišče je bilo dobro pripravljeno . (Andrej Želko, Košana)
Po dveh letih smo spet zmagali v hudi konkurenci, zato se še toliko bolj veselimo 1.mesta.
Druženje in vzdušje na turnirju odlično, prav tako organizacija. Če bomo povabljeni, se
bomo tudi naslednje leto z veseljem udeležili turnirja. V Vrhpoljah je vedno lepo! (Vaso
Lukič, Piran)
Na dobro organiziranem turnirju, ob izenačenih ekipah smo pokazali nekaj več od
tekmecev, kar nam je prineslo zmagoslavje v konkurenci 35+. Vse ekipe so pokazale
veliko nogometnega znanja, le sape nam je primanjkovalo ob popoldanski vročini. (Pavel
Žorž, Primorje)
V Vrhpolje vedno rad prihajam. Tu je pravi praznik športa in športne kulture. Druženje in
vzdušje na turnirju odlično. Večerni program kakršnega si želimo. (Davor Vitulič)
Prišli smo z namenom osvojiti turnir. Klub porazu v prvi tekmi proti Vrhpoljam, smo se ob
veliki želji po zmagi pobrali in ob ugodnem razpletu za nas z dvema zmagama zasluženo
osvojili turnir. Sojenje odlično. Z veseljem pričakujemo poziv organizatorja tudi prihodnje
leto. Zahvaljujemo se za lep sprejem in bogat program. (Kapetan Ci-ce Drago Vidic)
Na turnirju je bilo vse »od a do ž« odlično, zato vsem hvala in se vidimo prihodnje leto.
(Rok Prelc, Košana)
Hvala ekipi Košane, g. Benčiču in njegovi ekipi za odlično organiziran turnir ter ostalim
ekipam - se vidimo spet čez leto dni. (Edvard Penko, Košana)
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3 PO VRHPOLJADI
Po Vrhpoljadi so seveda zadovoljni organizatorji, pa udeleženci, še najbolj tisti, ki so domov
odnesli pokal, medaljo ali so mogoče uspeli osebni rekord izboljšati. Ostanejo zadovoljni
otroci, ki so se družili, aktivno preživljali prosti čas in se seveda naučili nekaj novega, skozi
igro, odkrivanje narave in razvijanja lastnih interesov.
Po Vrhpoljadi ostane izobražen strokoven kader.
Nataša Čeranič in Tina Kompare sta uspešno opravili izpit in prejeli diplomo za
vaditelja športne rekreacije.

Slike 54 - 56: Čiščenje in priprava Vaškega doma z okolico, ker potekajo glavne prireditve, startnine
in zbiranje udeležencev; na sliki so balinarji pri pripravi balinišča; zadnja slika je sanacija igrišča, na
katerem so svojo igro igrali divji prašiči

SPONZORJI in SOFINANCERJI PROGRAMA
(Slike 57 - 59: Logo glavnih sponzorjev)

Sliki 60 in 61: Tina z diplomo in domačinka Nataša Čeranič, zadovoljna s svojim rezultatom na
gorskem teku

Pivnica in pivovarna Flora Krvavi potok.
Od leta 2015 Športna zveza Občine Hrpelje - Kozina sofinancira društva iz sredstev
razpisa Fundacije za šport

2008 - 2017

Slika 62: Logo Za naravi prijazne športe
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Za ŠRD Vrhpolje je sigurno po Vrhpoljadi nepozabno priznanje Športne unije Slovenije
za vodenje, organiziranje in izvajanje projekta Za naravi prijazne športe na lokalni ravni
ter zahvala za vodenje, organiziranje in izvajanje projekta Zdravo društvo na lokalni ravni.
Ostanejo vezi, ki so del organiziranih oblik športnega in rekreacijskega udejstvovanja: mreža
primorskih gorskih tekov, pohodništvo, gorsko kolesarjenje, turnirji v balinanju in malem
nogometu.
Vse to pa je skupek dogodkov, dogodivščin in aktivnosti, ki so lahko minljive, spremenljive,
a predstavniki KS in ŠRD, organizatorji Vrhpoljade si želijo, da bi za vsem tem ostalo še
nekaj več. In to je njihova željena dediščina ali vizija razvoja:

ŠPORTNI PARK VRHPOLJE
•

ograjeno in zavarovano malonogometno igrišče

•

ograjeno igrišče za odbojko na mivki

•

večji vaški dom z igriščem za košarko

•

balinišče

•

vrisane, redno vzdrževane pohodniške, kolesarske in tekaške proge

Po vsem tem, kar smo na Vrhpoljadi doživeli, kar smo zapisali v tej jubilejni izdaji, lahko
rečemo le, da si to zaslužijo Vrhpoljci, predvsem pa vsi udeleženci, zaradi katerih Vrhpoljada
je, živi in bo! In to je dokaz.

Slike 63 - 65: Zadovoljstvo po prevoženi kolesarski turi, zadovoljstvo in čestitke na cilju,
zadovoljstvo branilca mreže…
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Vrhpoljska himna
Pri Kozini je vasica mala,
dom premnogim ona je postala,
tu živijo dobri le ljudje,
mir in srečo tu še najde se.
Preko polja vodi cesta bela,
na križišču pa stoji kapela,
levo,desno saj sploh važno ni,
saj med sabo se poznamo vsi.
Z griči, gozdom ona je obdana,
okrog nje neokrnjena narava,
oj Vrhpolje naša lepa vas,
lepota tvoja pa združuje nas.
Na Gorici vaški dom imamo,
v juliju vam nudimo zabavo,
Vrhpoljada smo dali ji ime,
let še mnogo naj ohrani se.
Na melodijo V dolini tihi.
Marija Hirsch Magajna
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