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ob 15. oktobru, prazniku občine Piran, vas 
vabim na osrednjo prireditev "Odprimo vsa 
okna" s podelitvijo priznanja Zlati grb Občine 
Piran, ki bo v nedeljo, 14. oktobra ob 19. uri v 
Avditoriju Portorož. 

 
Odprimo okna svojim sanjam, prijateljstvu, 

miru. Pred nami je veliko izzivov in prepričan 
sem, da jih bomo skupaj zmogli uresničiti. 

 
Drage občanke in občani, ob prazniku 

Občine Piran vam iskreno čestitam in želim 
prijetno in veselo praznovanje.

Župan Peter Bossman

in occasione del 15 ottobre, Festa del Comune di 
Pirano, ho il piacere di invitarvi alla manifestazi-
one centrale intitolata "Apriamo tutte le finestre", 
durante la quale sarà conferito il riconoscimento 
ufficiale “Stemma d'oro del Comune di Pirano”, che 
si terrà domenica 14 ottobre alle ore 19.00 presso 
l'Auditorium di Portorose.

 
Apriamo le finestre ai sogni, all'amicizia, alla pace. 

Davanti a noi ci sono numerose e grandi sfide e sono 
sicuro che insieme riusciremo a vincerle.

 
Gentili concittadini e concittadine, in occasione 

della festa comunale porgo a tutti le mie più vive fe-
licitazioni e vi auguro una festa piacevole ed allegra.

 Il Sindaco Peter Bossman
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Kazalo

Lepot naše občine ne prepo-
znajo samo v svetu, ampak jih 
vidimo tudi doma. V začetku 
meseca so nas razveselili rezul-
tati tekmovanja Turistične zveze 
Slovenije "Moja dežela – lepa in 
gostoljubna". V kategoriji turi-
stični kraji je zmagal Piran, zaradi 
urejenosti in gostoljubnosti. Torej 
prostor in ljudje.

Ljudje. So naši največji am-
basadorji. Za doprinos k širši 
prepoznavnosti Občine Piran sta 
zaslužna tudi letošnja dobitnika 
zlatega grba Občine Piran. Roza 
Kandus, ki je s prenašanjem zna-
nja in vrednot prijateljstva, soli-
darnosti, enakosti, tolerantnosti 
in spoštovanja med ljudmi, s 
svojim čutom za socialno pravič-
nost ter humanim, prostovoljnim 
in poštenim delom postala kar 
ikona Pirana. K širši prepoznav-
nosti piranskega zaledja in Istre 
nasploh pa je veliko doprinesel 

Bralke in bralci, pridružite 
se nam na praznovanju! 
Pridite in skupaj se 
poveselimo za praznik 
Občine Piran!

Župan Peter Bossman

Alberto Pucer, ki nas vedno zno-
va opozarja na bogastvo, ki nam 
je pred očmi. 

Prostor. Piran je še lepši, od-
kar so se zaključila gradbena dela 
v mandraču. Pridobili smo ribi-
ško pristanišče, ki nam je lahko 
v ponos, in ohranili kulturno de-
diščino. Za bolj udobno življenje 
v Piranu pa smo v začetku sep-
tembra zagotovili električni avto-
mobilček, ki smo ga poimenovali 
"Maestro". Razveseljuje številne 
ljudi in v dobrem mesecu dni se 
je z njim brezplačno peljalo preko 
700 ljudi. Višanje kakovosti logi-
stike mestnega jedra Pirana je bila 
ena od mojih predvolilnih obljub, 
zaradi katere sem dobil zaupanje 
Pirančanov. Zavedam se, da je 
nujna potrpežljivost skozi pogo-
vore na to temo, v smeri reševa-
nja problematike na sodobnejši 
način, kot je to bilo do sedaj. V 
začetku leta sem z lastnikom GH 
Formače dosegel dogovor glede 
ugodnejše cene abonmajev za 
Pirančane, sedaj pa iščemo vzdr-
žni finančni mehanizem, da GH 
Fornače preide v našo last, saj je 
strateškega pomena za ureditev 
prometnega režima v Piranu.

Naj zaključim z mislijo, da v 
Piranu lepo in ugodno živi le ti-
sti, ki je resnično zaljubljen vanj; 
tisti, ki upošteva vse danosti, bo-
disi da mu ustrezajo ali ne ustre-
zajo, ker skupaj tvorijo čarobnost. 
Čarobnost našega Pirana, ki bo še 
naprej imel nenehne obiskovalce, 
ki se dnevno zaljubljajo vanj.

Lokalno glasilo Občine Piran
Solni cvet - L'Afioreto 23
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Grb odličnosti v turizmu Alojzu Jurjecu
Piše · Janez Mužič

"Soline so kot barka, bog ne daj, da se potopijo!"
"Ta nagrada ni moja, je od solin," se je ob 

prejemu grba odličnosti v turizmu zahvalil 
njegov letošnji prejemnik Alojz Jurjec, dol-
goletni direktor podjetja SOLINE Pridelava 
soli, d.o.o. Grb odličnosti je najvišje občin-
sko priznanje za vrhunske rezultate, ki po-
membno prispevajo k razvoju naše občine 
kot ene najodličnejših turističnih destina-
cij, župan Peter Bossman pa mu ga je izročil 
na slovesnosti ob letošnjem dnevu turizma 
(27. september), ki je bila 29. septembra v 
Sečoveljskih solinah – na Leri. 

To je bila tudi priložnost za pogovor z 
Alojzom Jurjecem, ki je ob upokojitvi za 
seboj v sečoveljskih solinah, tamkajšnjem 
parku in v piranski občini pustil nadvse 
vidno dediščino. Tako so v obrazložitvi po-
delitve priznanja med drugim zapisali, da 
je podjetje SOLINE Pridelava soli, d.o.o., v 
času Alojza Jurjeca ponovno oživilo rek, da 
je Piran zrasel na soli, saj se je piranska sol 
po časih srednjega veka ponovno povzpela 
med ključne oziroma prepoznavne produk-
te Pirana, njegove turistične ponudbe in tu-
kajšnjega življenja.

Alojz Jurjec se je rodil v Brežicah, na 
Obalo pa ga je zaneslo, ko se je leta 1966 
vpisal v pomorsko šolo. Po izobrazbi je dipl. 
inž. strojništva in svojo poslovno pot je za-
čel na Splošni plovbi, za katero je plul 10 let. 
Bil je asistent stroja in z zadnje barke se je 
februarja 1979 izkrcal kot upravitelj stroja. 
Nato je bil na Splošni plovbi najprej vodja 
kadrovsko-socialne službe in do leta 2002 
kadrovski direktor. V tem podjetju se ga vsi 
radi spominjajo, saj je imel z vsemi dobre 
odnose in ima tam še sedaj veliko prijate-
ljev. 

Ali ni nekam neobičajno, da "štajerske-
ga" pomorca, in to strojnika, zanese med so-
linarje?

V soline me je pripeljalo res nenavadno 
naključje. Solin prej sploh nisem poznal, ni-
sem imel pojma o njih. Tja sem se hodil le 
poleti občasno kopat, pa sploh nisem vedel, 
da se tu ne smem. Nato me je nekega dne, 

spomnim se, da sem bil ravno v pisarni pri 
direktorju, poklical takratni prvi mož Mo-
bitela Anton Majzelj in me vprašal, ali bi 
prišel delat v Soline. Takoj sem rekel ne, a je 
vztrajal, da se srečava. To najino prvo sreča-
nje v Bernardinu je bilo dokaj neobičajno. 
Znan sem namreč kot točen človek in sem 
tudi takrat raje prišel kako minuto prej. On 
je zamujal. Ko je prišel, sem mu dal vedeti, 
kdaj sva bila zmenjena. Ekipa, ki je prišla z 
njim, je bila ob tem, da se kdo upa kaj ta-
kega reči njihovemu glavnemu direktorju, 
šokirana. On pa mi je prijazno ponudil pol 
sendviča in ob tem pojasnil, da je zamudil, 
ker je bil lačen in si ga je šel kupit. Takrat 
sem mu povedal, da ne morem v Soline, da 
imam šestmesečni odpovedni rok in po-
dobno, a je še naprej vztrajal z vabilom. Po 
tem razgovoru sem veliko razmišljal, kaj 
storiti, in po daljšem času sem ga na dan, 
ko sva bila zmenjena, da mu povem svojo 
odločitev, poklical. Zmotil sem ga na neki 
konferenci Mobitela in se kar malo bal, da 
sploh ne bo več vedel, kateri Alojz ga kliče. 
On pa je takoj rekel, da je škoda, da nisem 
z njimi na sestanku tam v Logarski dolini, 

in vprašal, če pridem v Soline. Pridem, sem 
odvrnil in januarja leta 2003 sem prevzel 
vodenje Sečoveljskih solin.

Soline so bile takrat, lahko bi rekli, poza-
bljene od vseh, zanemarjene in v dokaj kla-
vrnem stanju. Kako ste začeli?

Najprej smo se lotili čiščenja. Tu je bil 
velik nered, povsod kosi lesa, naplavljene 
smeti, hlodovina, kosi železa. Narava je pač 
delala po svoje. Prvo plačo smo si zaslužili 
tako, da smo prodali staro železo in sol, ki 
smo jo spravili skupaj in je v kupih ležala 
povsod okoli. Tistega leta je bila zima huda, 
mi pa smo pospravljali soline. Potem smo 
začeli s pridelovanjem soli, o čemer nisem 
kaj dosti vedel. Zato sem poiskal knjigo o 
tem in prvič zvedel tudi to, kaj je petula in 
da se jo pripravlja oktobra. Drugi dan sem 
vprašal solinarja Klavdija Žudiča, ali so že 
naredili kaj petule, a mi je odvrnil, da ne, 
ker ni dovolj ljudi. Takrat smo imeli tri so-
linarje in takoj sem odšel na zavod za za-
poslovanje. Zaposlili smo prvih 15 delavcev. 
Poiskal sem domačine z ustrezno stopnjo 
izobrazbe, saj je večina od njih celo vnukov 

Župan v družbi nagrajenca, nekdanjega direktorja Solin g. Jurjeca, in novega direktorja, g. Klavdija Godniča. 

www.hotel-tartini-piran.com
tel.: 05 67 11 600

e-mail: info@hotel-tartini-piran.com
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starih solinarjev in sem vedel, da imajo so-
line v genih. Tako so se laže naučili mnogih 
že pozabljenih solinarskih znanj in veščin. 
Večina je še danes tu in so vrhunski vodarji, 
solinarji …

Zagnati bolj pospešeno proizvodnjo soli 
gotovo ni bilo lahko, sploh ker je zelo odvisna 
tudi od vremena. 

Prvo leto smo res imeli srečo. Leto 2003 
je bilo dobro leto. Imeli smo je toliko, kot je 
že dolgo ni bilo. A je nismo imeli kam dati, 
ker nismo imeli skladišč zanjo. Celo z obči-
ne so me klicali, zakaj da je ne pospravim. 
In prav oni so dali portoroška skladišča soli 
drugim, mi pa je nismo vedeli, kam z njo. 
Vzeli smo prostore v najem, a je bilo pre-
drago, zato smo sami naredili bokse zanjo 
pred solinami, kjer jo še danes hranimo. Če 
si bil na barki, postaneš iznajdljiv, veš, da se 
da vse narediti, da to posadka zna in zmore. 
Mojim sem govoril, da so soline kot barka, 
bog ne daj, da se potopijo. Ne moreš domov, 
dokler ni vse urejeno. Ne moreš pustiti ene 
zapornice odprte, ker bo ponoči vse popla-
vilo. Spomnim se, da je nekega avgusta uda-
rilo neurje, tramontana. Pohitel sem v služ-
bo, a v razdejanih solinah ni bilo nikogar. 
Poklical sem fante domov, kje da vendar so. 
Od takrat naprej so v takih primerih vedno 
prišli, nikogar ni bilo treba več klicati.

Sečoveljska sol je torej bila spet tu, a se-
veda jo je bilo treba prodati. Zelo kmalu je 
začela prodirati v svet, ki jo vse bolj pozna in 
ceni. Kako vam je to uspelo?

Na začetku nismo imeli pakirnice, trži-
šča, vpeljane blagovne znamke in tajnica mi 
je v pisarni celo morala držati žice skupaj, 
da sem sploh lahko telefoniral. A smo ime-
li spet srečo. Prišla je neka Nemka in smo 
začeli izvažati v Nemčijo, prišel je japonski 
ambasador, se zaljubil v soline in smo začeli 
izvažati tja in nato je ne nazadnje prišel še 
Slovenec iz New Yorka, ki je poznal enega 
tamkajšnjih največjih svetovnih kuharjev, in 
smo šli s soljo tudi tja. Še najteže je bilo pro-
dreti na slovenski trg. Vsak gleda le ceno, 
a tudi tu prodaja raste. Kljub temu ni šlo 
lahko. Imeli smo težave s pakiranjem soli. 
Imeli smo pogodbo o tem z Drogo, vendar 

so jo prodali in smo ostali brez pakiranja. 
Želeli smo kupiti portoroško skladišče soli s 
pakirnico, a ker smo ocenili, da bi bilo pre-
drago, smo raje naredili svojo. Tako imamo 
danes tu v solinah svojo sušilnico in sodob-
no pakirno linijo, kakršne ni v Sloveniji.

Piranska sol s sloganom Sol je morje, ki 
ni moglo nazaj na nebo, osvaja svet. V Slove-
niji imate že kar nekaj svojih pestro založe-
nih trgovin z njo in z drugimi vašimi izdelki. 

Agencija, ki nam je naredila blagov-
no znamko, je veliko prispevala k našemu 
uspehu, a sem kmalu pomislil, da lahko 
naredimo še več. Pohvaliti moram naši so-
delavki Tatjano Cirer in Zlatko Šaletič Dol-
ničar, ki prizadevno in zelo dobro razvijata 
blagovno znamko naprej. S svojo trgovsko 
mrežo smo začeli leta 2003 v Piranu, nato 
v Ljubljani, kjer je lokal na mestnem trgu 
letos ponovno izbran za najboljšo trgovino. 
Poleg trgovine tu v solinah, v Mariboru in 
Kopru imamo še eno v Portorožu. Mnogi so 
se bali, da so tu na obali preveč skupaj, a ta 
v Portorožu ima celo več prometa od piran-
ske. Zdaj se menimo še za eno na Bledu in 
celo z avstrijskim Gradcem se spogleduje-
mo. Presenetilo me je, da tam vsi poznajo 
naše soline in za nastop tam bi se morali vsi 
za promocijo Pirana zainteresirani v občini 
povezati. 

Svet torej vse bolj prepoznava piransko 
sol in s tem soline v Krajinskem parku Sečo-
veljske soline. Kako pa je z obiskom turistov 
v njem?

S plačanimi vstopnicami ga obišče že 
kakih 32.000 gostov na leto in poleg tega 
imamo še polno promocijskih obiskov, tako 
da si ga bo verjetno letos ogledalo že pre-
ko 40.000 ljudi. Ko sem prišel sem, ni bilo 
vstopnine in vodenih ogledov, vsak je lahko 
vstopil. Moram povedati, da imamo zdaj s 
strani domačinov skoraj popolno podpo-
ro, saj ne nazadnje od solin živi kar kakih 
90 družin. Sicer pa sta proizvodnja soli in 
park eno. Eno brez drugega ne gre in tudi 
koncesijska pogodba je tako napisana, da so 
pridelava, varovanje parka in turizem med 
seboj povezane dejavnosti. 

Turizem usmerjamo tako, da ni preveč 
masoven in na sploh sem prepričan, da ima-

mo okoli tega dober program. To potrjuje 
tudi dejstvo, da obisk raste in da se je obe-
nem povečalo tudi število tukajšnjih ptic 
ter celo število njihovih vrst. Enako velja za 
rastlinje. To pomeni, da delamo pravilno. 
Pomembno vlogo pri tem ima naša ekipa. 
Zaposlenim je treba pustiti iniciativo. Vsak 
nekaj zna, nekaj prinese in imel sem srečo, 
da sem imel dobre sodelavce. Med njimi 
so strokovnjaki na svojih področjih, pa naj 
gre za pridelavo soli ali park. Sploh moram 
pohvaliti vodjo parka in namestnika direk-
torja Andreja Sovinca, ki je vrhunski stro-
kovnjak v poznavanju parkov in ohranjanju 
njihove naravne dediščine.

Brez njih ne bi bilo tega, kar soline danes 
so. Sicer pa gre razvoj naprej. Prihodnjo po-
mlad bodo soline dobile moderne zunanje 
terme, ki bodo nova ponudba in pomemb-
na pridobitev. Lahko bi bile že davno odpr-
te, a kaj, ko se pri nas birokratski postopki 
vlečejo in vlečejo. Ob tem moram pohvaliti 
župana Petra Bossmana, ki se je močno an-
gažiral, da smo terme sploh spravili skozi 
birokratske mline.

Ob tem naj omenim, da me je nedavno 
klicala evropska poslanka Romana Jordan 
Cizelj, in z njeno pomočjo naj bi prihodnje 
leto v prostorih evropskega parlamenta na 
razstavi predstavili soline. Upam, da bo ce-
lotno portoroško turistično gospodarstvo, 
predvsem pa hotelirji, znalo izkoristiti to 
enkratno priložnost. 

Mnogi si ne predstavljajo, kaj bo vedno 
aktivni Alojz Jurjec počel v pokoju. 

Včeraj sem imel poslovilno fešto. Kupi-
li so mi kolo in psička jazbečarja. Lušten je 
kot hudič. Danes sem vstal že pred 7. uro in 
ga peljal ven. Pod Krogom, kjer sem doma, 
imam oljčnik in sadovnjak sem si naredil, 
tako da bo doma kar dovolj dela. Žena mi 
pravi, da sem glede dela okoli hiše kakih 10 
let nazaj. Sem predsednik košarkaškega klu-
ba Splošne plovbe Portorož in tudi s strani 
lokalne skupnosti član odbora parka. In ker 
je lokalna skupnost pomembna varovalka, 
da soline ne zaidejo na kakšno stranpot, 
bom z njimi še naprej tesno povezan.
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Potapljaško čiščenje portoroške plaže
Piše · Janez Mužič, foto · arhiv Nemo Divers

V morju konča vse manj smeti 
"Počistili smo morsko dno ob 

štirih lesenih pomolih na kopa-
lišču in seveda tudi ob glavnem 
portoroškem pomolu, kjer smo 
lani nabrali kar okoli 1,5 tone 
smeti. Letos je boljše, smeti je 
manj, a smo jih kljub temu na-
brali precej. Težko si predstavljaš, 
kaj vse konča v morju," je povedal 
Robert Novak iz potapljaške šole 
Nemo Divers ob letošnji pose-
zonski čistilni akciji in pohvalil 
podporo s strani Občine Piran ter 
Okolja Piran.

V Portorožu in v Fiesi je pod-
vodno čiščenje že sedmič orga-
nizirala potapljaška šola Nemo 
Divers iz portoroškega Bernardi-
na v sodelovanju z DC Sharky iz 
Portoroža, BigWing Divers iz Ma-
ribora ter Divestrong iz Ljubljane, 
tam pa je bilo tudi nekaj potaplja-
čev iz Italije, Avstrije ter celo en 

Rus. Dobrih 50 potapljačev pro-
stovoljcev je predvsem v Portoro-
žu ocenilo, da se je tam čez poletje 
nabralo kar precej manj smeti kot 
pretekla leta in da se tako osve-
ščenost za ohranjanje kar se da 
neokrnjenega podvodnega sveta 
veča. Očistili so podvodni obalni 
pas do globine nekaj metrov, saj je 
bliže obali največ smeti. 

Akcija je potekala v okviru 
projekta mednarodne organiza-
cija Projeckt Aware, ki med dru-
gim promovira čisto podvodno 
okolje. Tretji vikend v septembru 
obeležujemo svetovni dan čišče-
nja podvodnega okolja in na ta 
dan potapljači po svetu izpeljejo 
številne dogodke, na katerih svoj 
šport povežejo s skrbjo za narav-
no okolje, v katerem sicer radi 
uživajo. Vanje se vsako leto bolj 
prizadevno vključujejo tudi slo-

venska potapljaška društva, ki iz 
morja, jezer in rek prinesejo na 
tone smeti. 

Potapljače je pozdravil piran-
ski župan Peter Bossman in se 
jim zahvalil za njihovo plemeni-
to dejavnost. Ob tem jim je za-

gotovil, da jim bo občina pri teh 
prizadevanjih vedno v pomoč. 
Dogodek so potapljači podaljša-
li z druženjem, na katerem so se 
poveselili tudi ob zvokih skupine 
Teddy Bars. 

Dobrih 50 potapljačev prostovoljcev je bilo zadovoljnih, da se osveščenost za 
ohranjanje podvodnega sveta veča. 

težko leseno plovilo je 83-letni 
mojster poimenoval po svojem 
pravnuku Roku, ki je bil seveda 
med prvimi potniki na krovu. 

"Ni mi žal, da sem prišel, in 
upam, da bom tudi naslednje 
leto lahko pokazal, kaj še znam 

V soboto, 15. septembra, se 
je s splovitvijo na novo izdela-
ne batane uspešno zaključila še 
ena v nizu prireditev s skupnim 
naslovom Živeti z morjem, ki že 
tretje leto od junija do septem-
bra enkrat mesečno vabi doma-
čine in obiskovalce na piransko 
Punto k druženju na prostem.

Za vrhunec letošnjih sre-
čanj so tako kot lani poskrbe-
li z obujanjem starega običaja 
izgradnje in splovitve batane. 
Batana je preprosto manjše plo-
vilo, ki je bilo nekoč nepogre-
šljivo za obmorske prebivalce 
Istre, saj je ribolov predstavljal 
enega glavnih načinov prežive-
tja. Velikokrat so jih izdelova-
li kar kmetje in ribiči v svojih 
kleteh, na dvoriščih ali njivah. 
Slobodan Simič - Sime si že leta 
prizadeva za ohranitev in obno-
vo redkih primerkov tovrstnih 
tradicionalnih plovil, saj sodijo 
med neprecenljive simbole istr-
ske ladjarske dediščine, hkrati 

narediti," je bil skromen naš 
najstarejši ladjedelec. 

Pred splovitvijo je novo lad-
jarsko pridobitev krstil piranski 
župnik Zorko Bajc, ki je pouda-
ril: "Ta blagoslov je namenjen 
zlasti vsem, ki so se osem mese-
cev trudili z izdelavo batane, pa 
tudi tistim, ki bodo to plovilo 
uporabljali." 

Številne prisotne na dogod-
ku je nagovoril župan Občine 
Piran Peter Bossman, ki je po-
hvalil prizadevanja zavoda Me-
diteranum: "To je pravi Piran, 
Piran, kakršnega imam rad in 
ki navdušuje. Piran z idejami, 
ki združujejo meščane. Takšne 
pobude bom vedno z veseljem 
podprl." Obenem je izrazil za-
dovoljstvo ob splovitvi novega 
plovila: "Veseli me, da se ba-
tana, eden najpomembnejših 
simbolov Istre, vrača k nam. Na 
Občini si bomo tudi v prihodnje 
prizadevali za oživljanje medi-
teranske dediščine."

pa s somišljeniki spodbuja tudi 
gradnjo novih batan na tradici-
onalen način. 

Letos so tako v objem valov 
predali batano, ki jo je izdelal 
Anton Jug iz Nove Gorice. Pet 
metrov dolgo in skoraj pol tone 

Živeti z morjem 
Piše in foto · Nataša Cvišič

Še ena nova batana v našem morju 

Župan Peter Bossman v družbi našega najstarejšega ladjedelca Antona Juga 
iz Nove Gorice, ki je izdelal batano Rok. 
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z brezplačnim internetnim si-
gnalom po tehnologiji WiFi. Za 
lastno realizacijo se je odločila 
zaradi bistveno ugodnejše cene, 
saj ima občina v svoji lasti veli-
ko trenutno neizkoriščene infra-
strukture. Pričakujemo, da bodo 
sinergijski učinki iz tega naslova 
ter iz naslova posebnega partner-
skega sodelovanja z lokalnim go-
spodarstvom več kot prepolovili 
začetno oceno stroškov projekta. 
S tem bo tudi Občina Piran do-
bila sodobno telekomunikacijsko 
infrastrukturo, ki bo služila tako 
občanom kot obiskovalcem.

Živimo v času, ko je dostop 
do širokopasovnega interneta 
postal nuja. Vse bolj in bolj smo 
vezani na spletne aplikacije in 
tudi naša osebna prisotnost na 
spletu je praktično danost. Inter-
net uporabljamo doma, na delov-
nem mestu, v tujini na počitnicah 
in drugje. Uporabljamo ga tako 
na namiznih računalnikih kot na 
prenosnih napravah, kot so tele-
foni in tablični računalniki, za ka-
tere sodobni trendi kažejo čedalje 
bolj eksponentno rast uporabe. 

Mobilni operaterji konstan-
tno nadgrajujejo svoja omrežja in 

Trenutno deluje poskusno že 
okrog 20 dostopnih točk, ki omo-
gočajo brezplačno dostopanje do 
interneta. Do konca leta je načr-
tovana postavitev več kot 80 do-
stopnih točk na najbolj frekven-
tnih lokacijah po celotni občini 
Piran. Prijetno surfanje!

jih prilagajajo za vedno višje hi-
trosti, vendar končne rešitve, ki bi 
ponudila dovolj veliko kakovost 
storitve na celotnem območju 
pokrivanja signala, še ni na vidi-
ku. Tudi iz tega razloga je danes 
standard WiFi prevladujoča obli-
ka dostopa mobilnih naprav do 
interneta. 

Občina Piran se zaveda iz-
jemnega pomena, ki ga imajo 
sodobne mobilne komunikacije 
in zato skupaj s hčerinskim pod-
jetjem Obalnim Tehnološkim 
Skladom izvaja projekt pokriva-
nja obalnega pasu Občine Piran 

Predvolilna obljuba župana se uresničuje 
Piše · Mitja Cestnik, vodja projekta

Brezplačni brezžični internet končno v naši občini: free Pi 

Nova generacija pomorske šole
Piše in foto · Janez Mužič

66. pomorski krst
Skozi čas se je pomorski krst, 

ki je gotovo edinstven in eden naj-
bolj atraktivnih dogodkov Pirana, 
spreminjal, a še vedno ohranja 
svoje bistvo, to je krst z morsko 
vodo. Tako je bilo tudi 8. septem-
bra, ko so na tradicionalni cere-
moniji v pomorsko šolo sprejeli 51 
dijakov prvega letnika in jih pod 
okriljem Neptuna, vladarja vseh 
voda, pometali v morje. Veličasten 
dogodek je spremljala množica 
sorodnikov prvošolcev, turistov in 
domačinov, tako da je prepričljivo 
potrdil slovensko pomorsko tra-
dicijo in piransko navezanost na 
morje. 

Ob že 66. pomorskem krstu 
velja spomniti, da so prvi pomor-
ski ali Neptunov krst izpeljali di-
jaki takratne Slovenske pomorske 
trgovske akademije ob njeni usta-
novitvi leta 1947. Zelenci so bili 
oblečeni v kopalke, dijaki višjih 
letnikov pa so se našemili v boga 
Neptuna in njegove pomočnike. 
Po Neptunovem govoru in prise-
gi, ki so jo novinci kleče ponavljali 
za njim, je bodoči pomorščak spil 
kozarec morske vode, nato so ga 
vrgli v morje.

V prvih letnikih šole je letos 
29 bodočih pomorščakov (med 
njimi 4 dekleta) in 23 elektro-

ponižne sužnje in na ramenih vle-
kli dolgo debelo ladijsko vrv ter na 
nosilih nosili Neptuna. V vlogah 
gusarjev in vojakov s helebardami 
so jih dijaki višjih letnikov strogo 
nadzorovali in jim ukazovali. Po-
nosno zadovoljni Neptun je bil na 
svojem prestolu v ospredju pisa-
ne povorke, ki je hodila v ritmih 
Brkinske godbe iz Kozine in jo je 
domiselno vodila tudi za to tradi-
cionalno prireditev vedno zagreta 
Zora Mužinić. 

V Piranu so se ustavili na 
Tartinijevem trgu pred občinsko 
palačo, kjer je zbrane pozdravila 

nikov, kar je glede na precejšnje 
povpraševanje po mlajših kadrih 
pomorskih častnikov po svetu in 
dobrih plač v tem poklicu ter v 
času svetovne gospodarske krize 
dokaj nerazumljivo.

Krst se je začel pred šolo v 
Portorožu z oblikovanjem Nep-
tunove povorke, v kateri so imeli 
dijaki različne simbolne vloge, za 
katere so se ustrezno našemili. Za 
razliko od prejšnjih let, ko so v 
Piran pripluli na barkah, so letos, 
v času suhih krav, tja krenili peš. 
Novinci so, oblečeni v vreče iz 
vrečevine in sklonjenih glav, igrali 

podžupanja Meira Hot. Na plo-
ščadi pred Gledališčem Tartini 
so sledili govor Neptuna s prisego 
dijakov prvih letnikov, nagovor 
ravnatelja Srednje pomorske šole 
Marijana Tončića, kap. d. pl., nato 
pa še atraktiven krst prvošolcev 
z metanjem v morje s pomola na 
plaži pred hotelom Piran. Dogo-
dek so letos popestrili z delavni-
cami in zabavno-glasbenim pro-
gramom. 

Tončič je ob tej priložnosti 
med drugim omenil načrtovano 
združevanje šol na Obali po ob-
činskem kriteriju in v zvezi s tem 
dogovor, ki so ga dosegli med po-
morsko šolo in Gimnazijo Piran. 
Kot kaže, bodo kmalu združili Po-
morski in tehniški izobraževalni 
center Portorož (srednja pomor-
ska šola, dijaški dom in piranski 
akvarij) z Gimnazijo Piran. S tem 
naj bi Piranu uspelo obdržati gi-
mnazijo, Sloveniji pa pomorsko 
šolo, ki je temelj naše pomorske 
tradicije in usmerjenosti. Skupna 
šola naj bi po napovedih zaživela z 
novim letom, ostala naj bi na obeh 
dosedanjih lokacijah, prvo leto naj 
bi jo kot v. d. ravnatelja vodil do-
sedanji ravnatelj gimnazije Borut 
Butinar, odpuščanja učiteljev pa 
naj ne bi bilo.

Novinci so na nosilih nosili Neptuna, vladarja vseh voda. 
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Prvi jazz festival v občini Piran
Piše · Nataša Cvišič, foto · Jani Turk

Umetniško-glasbeni festival pod piranskim obzidjem 
15. septembra se je v prenovlje-

nem parku pod piranskim obzid-
jem pričel Festival obzidja, ki bo ob-
segal različne umetniške delavnice 
in štiri koncertne večere. 

Vsestranski piranski kreativci 
iz Kulturno-umetniškega društva 
Esko se že dve leti trudijo povezati 
mlade ustvarjalce v delovanju za 
dobrobit lokalne skupnosti. S svo-
jimi aktivnostmi želijo pustiti pečat 
na področju likovne, fotografske, 
grafitarske in glasbene umetnosti. 

Tokrat so se odločili za obo-
gatitev enega najpomembnejših 
zgodovinskih znamenitosti mesta, 
tako da mu za mesec dni dajo novo 
podobo. Obzidje namreč krasijo li-
kovna dela, ki jih je skupina mladih 
umetnikov ustvarila na likovnih de-
lavnicah. 

"Preko razpisa smo dobili tri-
najst umetnikov, ki so se udeležili 
likovne delavnice. Večina jih je iz pi-

neformalno učenje. Udeleženci ob-
zidne razstave so Danijel Gregorič, 
Eros Brajko, Evgen Čopi Gorišek, 
Jani Turk, Maja Bjelica, Martin 
Belac, Martin Peca, Neda Madjar, 
Nina Mrđenovič, Noemi Zonta, 
Špela Bobič, Vasko Vidmar in Žiga 
Urdih. 

ranske občine, njihova dela pa bodo 
na ogled vse do zaključka festivala," 
je pojasnil Luka Mrdakovič. 

Projekt sodi v program Mladi 
v akciji, preko katerega Evropska 
unija nudi podporo za evropske in 
mednarodne mladinske projekte, 
ki spodbujajo mladinsko delo in 

Festival bodo vsako soboto 
popestrili koncertni večeri, katerih 
namen je Luka Mrdakovič opisal z 
besedami: "Gre za prvi jazz festival 
v občini Piran, s katerim želimo na 
neki način aktivirati novo prizo-
rišče, na katerega so vsi Pirančani 
pozabili." 

Prizorišče je vsekakor oživelo, 
saj so številni obiskovalci prvi ve-
čer uživali v jazzovskem repertoar-
ju dua Denis Beganovič & Marko 
Čepak ter zasedbe Igor Matkovič 
"Sonic Motion". Drugi večer je na-
stopil trio Momento Cigano in Jim-
my Barka Experience, tretji večer 
Špicikuc Orchestra, festival pa se je 
sklenil 6. oktobra s koncertom Žiga 
Murko Group. 

Mladi ustvarjalci so si zadali cilj, 
da bi prireditev sčasoma prerasla v 
enega bolj prepoznavnih glasbeno-
-umetniških festivalov v Sloveniji, in 
kot kaže, jim bo to zagotovo uspelo. 

Festival neodvisnega dokumentarnega filma
Piše in foto · Nataša Cvišič

V Piranu smo stopili skupaj za spremembe 
Od 13. do 16. septembra je po 

vsej Sloveniji potekal festival ne-
odvisnega dokumentarnega filma 
s pomenljivim naslovom Zdaj pa 
dost', festival za spremembe. Na 
Obali so festival priredili v Piranu, 
kjer so pri organizaciji stopili skupaj 
osrednji organizator, društvo Duh 
časa, ter piranska Društvo mešča-
nov mesta Piran in Pastoralno-kul-
turni center Georgios. 

Glavni namen festivala je bil 
spodbuditi razmišljanje o tem, da 
različne narode po vsem svetu pe-
stijo podobne skrbi in težave, ki 
vplivajo na blaginjo vseh prebival-
cev, za njihovo učinkovito reševanje 

Filmskih večerov, ki so bili na spo-
redu v dvorani PKC Georgios, se je 
skupaj udeležilo okrog dvesto obi-
skovalcev. Po vsaki projekciji je po-
tekala razprava, v kateri so prisotni 
razpravljali o vsebini filmov in iskali 
možne rešitve. Osrednja ugotovitev 
razprav je bila, da se spreminjanje 
družbe prične s spremembami pri 
sebi in boljšo medsebojno komuni-
kacijo. 

Zadnji dan festivala je bil na-
menjen aktivnemu sodelovanju in 
ustvarjanju ustrezne klime za obli-
kovanje prihodnosti, ki bo temeljila 
na trajnosti, napredku, sodelovanju, 
družbeni enakosti, skrbi za sočlo-

pa bi morali premostiti medsebojne 
razlike ter se poenotiti v skupnem 
pogledu na prihodnost našega pla-
neta. Vse to so organizatorji združili 
v osrednjem sporočilu festivala, ki 
se glasi “Stopimo skupaj”.

V društvu Duh časa so želeli s 
festivalom vzpostaviti dialog o te-
meljnih vzrokih za ključne težave, 
s katerimi se spopada človeštvo. V 
ta namen so pripravili brezplačne 
projekcije filmov, ki so ponudili 
vpogled v vzroke za globalno ko-
rupcijo, številne svetovne krize, 
revščino in pomanjkanje v mno-
gih deželah, vztrajno rabo fosilnih 
goriv, pomanjkanje pitne vode ipd. 

veka ter vsem pripadajoči skupni 
blaginji. Za razliko od ostalih dni 
so bila v nedeljo aktivna le osrednja 
prizorišča v Mariboru, Ljubljani in 
Piranu. 

Na piranski Punti so se obi-
skovalci lahko najprej seznanili z 
alternativnimi rešitvami, ki so jih 
predstavljali člani društva Duh časa 
z Obale, se nato udeležili meditacije, 
ki jo je vodil Igor Bizjan iz Društva 
Obzorje, se sproščeni okrepčali z ri-
bicami pri Davidu Keriču, zvečer pa 
se ob glasbi Jureta Lesarja zabavali 
ter postavili temelje za sodelovanje 
sorodnih društev pri zavzemanju za 
prijaznejšo družbo tudi v prihodnje.

Zahvaljujemo se vsem 
obiskovalcem in 

poslovnim partnerjem.
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Projekt Adria.MOVE IT! 
Piše in foto · Rok Humar, koordinator projekta Adria.MOVE IT!

Trajnostna mobilnost v obalnih mestih 
V sklopu 1. javnega razpi-

sa IPA Adriatic je Občina Piran 
skupaj z vodilnim partnerjem pri 
projektu Mestno občino Dubrov-
nik in drugimi partnerji Mestom 
Umag, Mestom Novigrad, Občino 
Lopar iz Hrvaške in Občino Kotor 
iz Črne Gore uspešno pridobila 
nepovratna sredstva EU za izved-
bo projekta “Podpora trajnostnim 
oblikam mobilnosti v obalnih 
mestih” z izvirnim naslovom “Su-
pport to sustainable forms of mo-
bility in the coastal towns” z akro-
nimom “Adria.MOVE IT!”. 

Občina Piran bo za izved-
bo projekta pridobila 345.508,57 
evra, vključno z DDV, pri čemer 
so bo izvedba projekta financirala 
iz naslednjih virov: 
•	 85 % iz naslova čezmejnega pro-

grama sodelovanja IPA Adriatic 
v vrednosti 280.250,54 evra, 

•	 10 % iz nacionalnih sredstev v 
vrednosti 32.970,65 evra in 

•	 5 % iz proračuna Občine Piran 
v vrednosti 32.287,38 evra. 

Osnovni cilj projekta je razvi-
ti mehanizme in rešitve, ki bodo 
omogočili trajnostno mobilnost 
in upravljanje s prometom v pri-
obalnih mestih. V okviru projekta 
so poglavitne aktivnosti usmer-
jene v pripravo Lokalnega načrta 
trajnostne mobilnosti in študij, 
potrebnih za izvedbo tega načrta, 
ter v izvedbo pilotnih investicij-
skih projektov. 

Občina Piran je v marcu pri-
čela pripravo študij trajnostne 
mobilnosti in prometne ureditve, 
za izvajalca študij je bilo izbrano 
podjetje Omega Consult, d.o.o., iz 
Ljubljane, skupaj s konzorcijskimi 
partnerji. Študije bodo dokončane 
jeseni, do sedaj je bila poleg analiz 
že izvedena tudi prva delavnica, in 
sicer 27. 6. 2012. 

Na delavnici, na katero so bili 
povabljeni upravljavec javnih par-
kirišč JP Okolje, d.o.o., izvajalec 
mestnega in primestnega prome-
ta Veolia, d.d., predstavnik taksi 
sekcije v okviru Območne obrtne 
podjetniške zbornice (OOPZ), 
predstavnik gostinske sekcije 
OOPZ, predstavniki hotelirjev, 
predstavniki Krajevne skupno-
sti Piran, predstavniki PP Piran, 
predstavniki Fakultete za po-
morstvo in promet, predstavniki 
Turističnega združenja Portorož, 
predstavnik ribičev, predstavnik 
Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, predstavniki 
društev in druga zainteresirana 
javnost, so predstavniki izvajalcev 
predstavili sedanje stanje, pričako-
van in predviden razvoj območja 
občine Piran in primere dobrih 
praks. 

V drugem delu srečanja pa 
so udeleženci delavnice v sku-
pinskem delu oblikovali skupna 
izhodišča za postavitev vizije 
trajnostne mobilnosti v Piranu. 
Udeleženci so imeli možnost, da 
podajo svoj pogled na prometno 
situacijo in njen želeni razvoj. Na 
tej osnovi bomo izdelali samo-
oceno Pirana z vidika prometa, 
problemov in priložnosti, ki jih 
promet predstavlja različnim in-
teresnim skupinam. Oblikovana 
izhodišča bodo uporabljena za 
izdelavo Načrta trajnostne mobil-
nosti Pirana.

Občina Piran načrtuje tudi 
izvedbo pilotnega investicijskega 
projekta, ki predvideva nabavo 
dveh shuttle busov, električnega 
vozila za dostavo in koles. Zaradi 
zahtevanih sprememb v izvedbi 
investicije, ki zahtevajo odobritev 
s strani Organa upravljanja pro-
grama, pa se bo ta pričela takoj po 

pridobitvi odobritve. 
Izvedba projekta bo vplivala 

na izboljšanje mobilnosti in do-
stopnosti preko trajnostih rešitev 
(optimizacija prometnih tokov), 

izboljšala bo kakovost in privlač-
nost javnega prevoza, izboljšala 
kakovost življenja ter povečala 
varnost in učinkovitost prometa v 
občini Piran.

V sklopu projekta je potekala delavnica v Dubrovniku, kjer se je s kolesom 
zapeljal tudi župan Andro Vlahušić. 
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“Delovanje Mreže idej dokazu-
je, da so mladi izredno proaktivni 
in pripravljeni prispevati svoje zna-
nje in sposobnosti k razvoju gospo-
darstva in družbe,” pravi Mark Bo-
ris Andrijanič, vodja Mreže idej, ki 
je organizirala že 3. akademijo ak-
tivnega državljanstva in podjetni-
štva. Rdeča nit letošnje akademije, 
ki je poteka med 5. in 7. oktobrom 
v Piranu, je bila tema podjetništva 
in iskanje odgovorov na vprašanja, 
kako trenutne izzive preoblikovati 
v priložnosti za mlade. Akademija 
udeležencem prvič do sedaj omo-
goča, da si z reševanjem podjetni-
ških izzivov priborijo enomesečno 
plačano prakso v najboljših sloven-
skih podjetjih. 

"Bodite bolj glasni!" je glavno 
sporočilo predsednika vlade Janeza 
Janše, osrednjega gosta dogodka, 
namenjeno udeležencem, pa tudi 
vsem mladim. "To, kar se zdaj dela 
za to, da se Slovenijo pripelje iz kri-
ze, je predvsem zagovarjanje intere-
sov vaše generacije. Če se slovensko 
gospodarstvo ne bo pobralo, lahko 
višamo starost za upokojitev, a de-
narja bo vedno manj. Vaš interes je, 
da se to ne dela," je še dodal Janša 
in mladim podal še eno sporočilo: 
"Razširite to mrežo idej!" 

"Mladi se zavedamo okolja, v 
katerem smo, toda včasih se sprašu-
jemo, ali se družba zaveda nas. Pre-
malokrat se namreč pomisli, kako 
mladim omogočiti poti za aktivno 
vključevanje. Pomanjkanje občut-
ka, da lahko nekaj doprineseš druž-
bi, v kateri živiš, je namreč tisto, kar 
vodi v apatijo mladih," oriše trenu-
tno situacijo Mark Boris Andrija-
nič, vodja Mreže idej. Andrijanič 
pojasnjuje, da Mreža idej prav zato 
organizira akademije aktivnega dr-
žavljanstva in podjetništva, okrogle 
mize ter poslovna kosila, kakršno je 
bilo na primer zadnje z generalnim 

sekretarjem OECD, nj. eks. Joséjem 
Ángelom Gurrío. Takšni dogodki 
mladim omogočajo neposreden 
stik z najuglednejšimi predstavni-
ki gospodarstva in politike ter jim 
dajo jasno priložnost, da lahko izra-
zijo svoje mnenje tistim, ki vplivajo 
na njihov vsakdanjik. 

Udeleženci so na tokratni aka-
demiji aktivno sodelovali z najbolj-
šimi slovenskimi podjetniki in poli-
tiki, ki so predstavili svoje poglede 
na razvoj podjetništva v Sloveniji 
ter izzive v času gospodarske krize. 
Na vprašanje, zakaj je letos pouda-
rek na podjetništvu, Andrijančič 
odgovarja: “Naša karierna priho-
dnost je zagotovo bolj negotova 
kot za mlade generacije pred nami. 
Mladi se danes ne moremo več 
zanesti na trg delovne sile, ampak 
moramo priložnosti zase ustvariti 
sami. In Mreža idej mladim poma-
ga ravno v tem vidiku.” 

Na podjetniški okrogli mizi so 
mlade s svojimi zgodbami navdih-
nili podjetniki Sandi Češko, sola-
stnik in predsednik upravnega od-
bora Studia Moderna, Andraž Tori, 
direktor Zemante, d.o.o., Matej To-
mažin, direktor KD Skladi, d.o.o., 
Leo Oblak, predsednik upravnega 
odbora in izvršni direktor Infonet 
media, d.d., in Matjaž Lemu, lastnik 
posestva Tilia.

"Letošnje podjetniške delavnice 
so način, s katerim želi Mreža idej 
mladim podati takojšnjo možnost, 
da odkrijejo svoje sposobnosti in 
konkurenčnost. Vsaka akademija 
namreč izmed vseh prijavljenih na 
transparenten način izbere najbolj-
še mlade študente in profesionalce. 
Ker mladi v oblikovanje svoje prija-
ve vložijo ogromno truda in časa, 
jim v zameno želimo ponuditi naj-
več. Mladi nikoli niso samo pasivni 
gledalci okroglih miz in predavanj, 
ampak so aktivni udeleženci." Na 

podjetniških delavnicah so udele-
ženci reševali konkretne izzive, s 
katerimi se podjetja danes soočajo 
na slovenskem in globalnem trgu. 
"Odziv mladih na ponujeno prilo-
žnost je neverjeten, preko 400 pri-
jav jasno kaže, da mladi potrebujejo 
dostop do tistih, ki ne bodo samo 
prisluhnili njihovim idejam, ampak 
jim lahko ponudijo tudi priložnost, 
da svoje zamisli uresničijo," pravi 
Andrijančič. 

Akademija zavzema tri temat-
ska polja. Prvi dan je bil namenjen 
razpravi o svobodi, demokraciji in 
vladavini prava ter vlogi mladih pri 
krepitvi teh pomembnih načel de-
mokratične države. Mag. Bernard 
Brščič, predsednik Sveta Inštituta 
dr. Jožeta Pučnika, je spregovoril 
o izzivu svobode in zbrane skušal 
prepričati, da je dobra družba tista, 
ki je svobodna. Nadalje so rešitve 
za pravno državo na okrogli mizi z 
naslovom Vladavina prava – koraki 
do pravne države iskali Jan Zobec, 
sodnik Ustavnega sodišča RS, doc. 
dr. Matej Avbelj, dekan Fakultete za 
državne in evropske študije, in prof. 
dr. Erik Kerševan s Pravne fakultete 
Univerze v Ljubljani. Spregovorili 
so o kvaliteti slovenskega pravnega 

sistema in o vzrokih za njegovo na-
zadovanje. Magister Boštjan Vasle, 
direktor Urada za makroekonom-
ske analize in razvoj, se je v svojem 
predavanju osredotočil na teme, ki 
najbolj zaznamujejo sedanje stanje 
makroekonomije. 

Da so mladi res zaskrbljeni za 
svojo prihodnost, za to, kje in kako 
bodo sploh lahko začeli svojo kari-
erno pot, se je odrazilo v velikem 
številu vprašanj in komentarjev 
vsebine. Kljub temu da je vodja 
Mreže idej Mark Boris Andrijanič 
udeležence pozval k sodelovanju z 
besedami "ne pozabite, neumnih 
vprašanj ni, obstajajo samo neumni 
odgovori", je bilo slišati le tehtna 
vprašanja in realne odgovore. Iz-
brani udeleženci so se namreč res 
izkazali s svojim znanjem.

Zaključni dan akademije je 
bil namenjen umestitvi Slovenije 
v evropski in svetovni kontekst. Z 
mladimi so tako spregovorili sve-
tovno znani futurist dr. José Luis 
Cordeiro, Janez Škrabec, direktor 
podjetja Riko, d.o.o., nj. eks. dr. 
Doku Zavgajev, veleposlanik Ruske 
federacije, in Boštjan Napast, pred-
sednik uprave Geoplina, d.o.o.

3. akademija aktivnega državljanstva in podjetništva z Mrežo idej 
Piše in foto · Mreža idej

Mladi, bodite bolj glasni

Akademije aktivnega državljanstva sta se udeležila tudi župan Peter Bossman 
in podžupanja Meira Hot. 
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Zmerjanje, žaljivke, udarci, 
brce, izsiljevanje glede denarja 
– žal se tovrstno nasilje dogaja 
tudi v naših domovih, skrito za 
štirimi stenami. Žrtve nasilja 
so najpogosteje ženske in otro-
ci. Včasih ni druge možnosti, 
kot da se ženska (lahko s svo-
jimi otroki) umakne v varno 
okolje in tako odpre možnost 
za spremembo sebi, otrokom 
in tudi tistemu, ki izvaja nasi-
lje.

Varna hiša predstavlja za 
ženske, žrtve nasilja, možnost 
varnega umika, čas in pro-
stor za razmislek ter iskanje 
novih poti. Varne hiše že več 
let delujejo po vsej Sloveniji, 
nazadnje pa se je odprla tudi 
Regijska varna hiša Kras na 
področju obalno-kraške regi-
je, s podporo naslednjih občin: 
Cerknica, Hrpelje - Kozina, 
Ilirska Bistrica, Izola, Komen, 
Koper, Miren - Kostanjevica, 
Piran, Pivka, Postojna in Seža-
na. V letu 2012 upamo tudi na 
podporo s strani ministrstva 
za delo, družino in socialne 
zadeve.

SPREJEM V VARNO HIŠO
Ženska, ki potrebuje umik 

v varno hišo, pokliče na nji-
hovo številko 070 754 530 in 
se dogovori za uvodni razgo-
vor. Lahko pa se zglasi tudi na 
pristojnem centru za socialno 
delo. Pomoč v obliki informi-
ranja in svetovanja dobijo tudi 
ženske, ki se še niso odločile za 
umik iz nasilja. 

tudi sodelovanje in dogovar-
janje z drugimi uporabnicami. 

Vsaka uporabnica ima v 
varni hiši svojo svetovalko, s 
pomočjo katere aktivno re-
šuje svojo situacijo. Glede na 
potrebe, zmožnosti in želje 
uporabnice izdelata individu-
alni načrt. Glede na stopnjo 
ogroženosti izdelata varnostni 

ŽIVLJENJE V VARNI HIŠI
V varni hiši vsaka upo-

rabnica dobi sobo, v skupni 
uporabi so kuhinja, jedilnica, 
dnevna soba, terasa in dvo-
rišče. Uporabnica sama vodi 
svoje gospodinjstvo ter je od-
govorna za vzgojo in varstvo 
svojih otrok. Za sobivanje v 
varni hiši pa je pomembno 

načrt, ki ga prilagajata vsem 
okoliščinam, ki vplivajo na 
varnost uporabnice, njenih 
otrok in sostanovalk. 

Zaradi varnosti je po-
membno, da je lokacija varne 
hiše tajna, kar morajo upo-
števati tudi uporabnice. Če 
uporabnica komur koli pove 
za lokacijo hiše, se mora za-
radi svoje varnosti in varnosti 
sostanovalk v najkrajšem mo-
žnem času izseliti. Iz enakega 
razloga uporabnice ne smejo 
v hiši sprejemati obiskov. V 
hiši ni dovoljeno uživanje al-
kohola, prepovedanih drog in 
nepredpisanih zdravil. V varni 
hiši ne sprejemamo domačih 
živali.

Uporabnica je lahko v hiši 
največ leto dni. Cena bivanja 
je enotna za vse uporabnice. 
Mesečni znesek znaša 30 % 
denarne socialne pomoči za 
žensko, 10 % za prvega otroka 
ter 5 % za drugega in vsakega 
nadaljnjega otroka. V prime-
ru, da se uporabnica znajde v 
hudi finančni stiski, se plačilo 
bivanja ureja v okviru njenih 
finančnih zmožnosti.

Pokličite nas, v kolikor 
potrebujete pomoč v stiski 
ali informacijo v zvezi z na-
siljem. V Regijski varni hiši 
Kras pa bomo hvaležni tudi za 
vašo pomoč v obliki podarje-
nih oblačil, pripomočkov za 
otroke (avtosedeži, didaktične 
igrače ipd.), veseli bi bili tudi 
podarjene televizije, radia in 
podobno.

Za ženske in otroke, žrtve nasilja
Pišeta · Valentina Kovač in Nataša Prelesnik Korošic, strokovni delavki VH Kras, foto · arhiv CSD Sežana

Regijska varna hiša Kras odprla vrata
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V Portorožu je sredi sep-
tembra že 18. zapored poteka-
lo nadvse množično večdnev-
no vseslovensko srečanje 
bivših internirank, političnih 
zapornic in ukradenih otrok 
nekdanjih nacifašističnih ta-
borišč ter zaporov in njihovih 
svojcev ter prijateljev. Pripra-
vil ga je taboriščni odbor Ra-
vensbruck-Auschwitz pri ZZB 
za vrednote NOB Slovenije, 
vrhunec pa je doseglo, ko je 
na proslavi nekaj sto udele-
žencem govoril predsednik 
Republike Slovenije dr. Danilo 
Türk. 

Srečanje je tradicionalno 
namenjeno obujanju spomina 
na osvoboditev vseh koncen-
tracijskih taborišč na ozemlju 
okupirane Evrope, pogovorom 
o preteklih in sedanjih časih 
ter seveda druženju. Udele-
ženci želijo, da njihovega tr-
pljenja ne bi nikoli pozabili, 
in sporočajo, da je njihova lju-
bezen do domovine ter njene 
svoboda njihova največja vre-
dnota, za katero so se borili in 
trpeli. 

Na proslavi, ki sta se je 
udeležili tudi evropski poslan-
ki Mojca Kleva in Tanja Fajon, 
kar nekaj slovenskih županov, 
številni predstavniki borče-
vskih in drugih organizacij 
ter združenj in praporščaki, 
so z minuto molka počastili 
spomin na umrle v taboriščih 

in nato z velikim zanimanjem 
prisluhnili nagovoru predse-
dnika Türka. Ta je poudaril 
pomen ohranjanja spomina 
na njihovo trpljenje, ki hkrati 
opozarja na pomen nekaterih 
večnih vrednost, zlasti resnice 
in upanja, ter ob tem opozoril, 
kako pomembno je, da gojimo 
ta spomin s potrebno skrbno-
stjo, zlasti pa z velikim občut-
kom poštenosti in odgovorno-
sti do resnice. Med drugim je 
dejal: "Slovenski narod je med 
tistimi narodi, ki so še poseb-
no trpeli v času druge svetov-
ne vojne. Med našimi ljudmi 
je bilo 63.000 ljudi odpeljanih 
v razna taborišča, kar je zelo 
veliko število glede na skupno 
število prebivalcev. To veliko 
število žrtev bi moralo pustiti 
zelo globok spomin v našem 
kolektivnem spominjanju in v 
naši kolektivni zavesti za da-
nes in prihodnost." 

Nevenka Troha je ob tej 
priložnosti predstavila pre-
vod knjige italijanskega zgo-
dovinarja in zdravnika Carla 
Partaca Capogreca z naslovom 
Fašistična taborišča in podna-
slovom Internacije civilistov v 
fašistični Italiji (1940–1943). 
Knjiga kaže, da zgodovinarji 
v Italiji niso pozabili taborišč 
pri njih, v katerih so trpeli 
predvsem primorski Sloven-
ci z območij, ki jih je zasedla 
Italija. 

Zbrane je pozdravil tudi 
piranski župan Peter Bos-
sman, ki je dejal: "Nikomur ne 
smemo dovoliti, da s potvar-

janjem zgodovine razvrednoti 
vaše trpljenje. Grozote, ki ste 
jih pretrpeli, morajo biti vsem 
v opomin!"

Srečanje bivših internirank, političnih zapornic in ukradenih otrok 
Piše · Janez Mužič, foto · Nebojša Tejić/STA

Gojiti moramo spomin na njihovo 
preteklost in trpljenje

U Ž I T E K  V  C E N T R U  P O R T O R O Ž A
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Intervju
Piše · Špela Pahor

Piranski pisatelj Jani Mlakar

Jani Mlakar se je rodil leta 1960 na Ravnah 
na Koroškem. Po končani srednji šoli je odšel na 
študij v Ljubljano. Pred skoraj 20 leti ga je pot za-
nesla v Piran, kjer se z ženo Albino ukvarjata z 
izdelavo in prodajo nakita iz poldragih kamnov. 
Jani je poleg vsega še izvrsten pisatelj, Albina pa 
se rada vsako leto odpravi na dolgo potovanje. 
Jani je doslej napisal 4 knjige: Liličev gospodar, 
Najboljša kava je pri šiptarju, O ti frdamani cigan 
ter Hladen golaž s toplim pivom. V letošnjem letu 
pa pričakujemo izid njegove pete knjige, ki bo 
prav tako kot ostale izšla v Založniškem ateljeju 
Blodnjak, katerega urednik je Bojan Meserko, še 
en odličen pisatelj.

Pred izidom nove knjige je Janiju Mlakarju 
nekaj vprašanj zastavila Špela Pahor. 

Jani, kako ste v sebi odkrili pisateljsko žilico, 
kaj vas je vleklo k pisanju in kdaj ste začeli pisati?

Želja, bolje rečeno, potreba po pisanju me je 
tiščala že v otroštvu. V osnovni šoli sem imel naj-
raje ure slovenščine, ko smo pisali esej. Pomem-
ben dogodek sem na trnih pričakoval ves teden. 
Seveda mi je najbolj godilo, kadar je učiteljica iz-
brala moje pisanje in ga prebrala pred razredom.

V srednji šoli sem se najprej do ušes zaljubil, 
hkrati pa sem postal lačen razumevanja sveta. 
Utesnjen od jugoslovanskega socializma sem 
sanjal o nekakšni svobodi, ki pa je še nisem znal 
pravilno definirati. To je vzrokovalo pisanju šte-
vilnih zasanjanih in mnogih družbeno-kritičnih 
pesmi. Nekaterih nisem upal nikomur pokazati, 
saj bi zaradi vsebine zagotovo letel iz šole.

Kmalu zatem sem se lotil pisanja romana. A z 
desnico kracam kot kura, da pogosto svojih čačk 
ne znam prebrati niti sam, pisalni stroj pa je cele 
noči nabijal in delal sosede nervozne, ker niso 
mogli spati. Za njihov nočni mir je zaspala tudi 
moja pisateljska sla. A to je najbrž slab izgovor. 
Zavrtel sem se v vrtinec vsakdanjega življenja.

Želja po pisateljevanju se je v meni pritajila 
za dolgih petnajst let. Skoraj da pisma nisem več 
napisal. Ko sem dopolnil štirideset let, sem se na-

posled za trenutek ustavil in se vprašal, kam hi-
tim; ali mislim, da bom zaradi divjaškega tempa 
življenja prej prispel na cilj. Pisanje se mi je ponu-
dilo kot idealna priložnost, da se vrnem k razmi-
šljanjem in idealom, ki sem jih zapustil nekje pri 
koncu zgodnje mladosti.

Iz vseh vaših knjig se da razbrati, da veliko 
berete in veliko veste o aktualnih dogodkih ter 
svetovnonazorskih gibanjih. Kateri je vaš najljubši 
pisatelj in ali imate med njimi morda kakega vzor-
nika?

Težko izluščim eno ime. Običajno najprej 
omenim nedavno preminulega Kurta Vonnegu-
ta. Pri njem sta me navdušila jezik in humorna 
lahkotnost, s katero se loteva zahtevnih tem. V 
mladosti sem prebedel številne noči ob razmi-
šljanjih o francoskih eksistencialistih Sartru in 
Camusu, kratka novela Richarda Bacha Jonatan 
Livingston galeb je bila svoj čas moja biblija, poži-
ral sem pesmi in romane Rabindranatha Tagore-
ja, Prešernove poezije pa so vedno nekje v dosegu 
mojih rok. Najbrž bi moral našteti še kar nekaj 
ruskih, nemških, slovenskih in drugih imen. Ne 
bi pozabil omeniti niti kultnega stripa Alan Ford, 
ki je bil v divjaškem obdobju mojega življenja 
pogosto edina prava literatura, za katero sem si 
privoščil tratiti svoj dragoceni čas.

Vsi vaši romani so nekje med ironijo, črnim 
humorjem in žalostno trpkostjo, pa tudi ravno-
dušnostjo. Ste pa tudi izredno družbenokritični. 
Dva od vaših romanov se dogajata v Piranu, naše 
mesto pa vpletate pravzaprav v skoraj vse svoje 
knjige. Kaj vam je v Piranu najbolj všeč in kaj bi 
spremenili?

V Piranu mi je najbolj všeč Piran sam. Na 
videz idilično obmorsko mestece, ki kdaj v ve-
černem sončnem žaru že meji na kič. Ko se z ro-
mantiko spoznaš pobližje, kmalu ugotoviš, da je 
to mesto številnih nasprotij, ki funkcionira brez 
zapisanih pravil. Zdi se, da je vse zgolj začasno, 
le razmetane mestne zgradbe ostajajo trdno zasi-
drane druga ob drugi. Če malo bolje pomislim, bi 
bilo treba v Piranu spremeniti vse. Samo potem 
bi mestu vzeli tisto konfuzno plemenito dušo, s 
katero se sedaj ponaša. V knjigi Najboljša kava 
je pri šiptarju sem napisal: Balkanstrdam je kdaj 
obsijan s soncem, drugič je ovit v meglo. Biča ga 
ostra burja s severa in božajo ga blage južne sa-
pice. Njegovi prebivalci so še vedno nametani iz 
vseh vetrov. Čakajo, da se bo kaj zgodilo. Pa še 
vedno ne vedo, kaj. Rojevajo se novi in stari umi-
rajo. Upajoča želja za življenjem pa ostaja zmeraj 
ista. Prav tista upajoča želja po življenju daje Pira-
nu njegov edinstven šarm.

Liličev gospodar je vaša prva knjiga, v kateri 
ste dali duška svoji domišljiji. V naši knjižnici so jo 
uvrstili celo med znanstveno fantastiko. Meni pa 

se bolj zdi filozofsko-psihološki roman z družbeno-
kritično ostjo. Na svoji spletni strani ste zapisali, da 
je ta roman plod izkušenj in spoznanj, do katerih 
vas je pripeljalo življenje. Kaj bi sami povedali o tej 
nenavadno odbiti knjigi?

Če kdo za neko knjigo pravi, da je nenava-
dno odbita, potem se mu je najbrž zdela zares 
zelo odbita. To bom vzel kot kompliment. Liličev 
gospodar je čiščenje navlake, ki se je nabrala v 
moji glavi v obdobju, ko sem bil razpet med ne-
nasitnim potrošniškim načinom življenja na eni 
strani in nenehnim iskanjem neke lastne iden-
titete globoko v svoji notranjosti. Vdajal sem se 
klišejskemu pridobitnemu življenju in hkrati is-
kal odgovore na večna filozofska vprašanje: kdo 
sem, od kod prihajam in kam grem. To dvoje pa 
ne sodi skupaj. Ob pisanju Liličevega gospodarja 
sem si skušal pojasniti, kaj mi je v življenju všeč 
in kaj me moti. Kaj bom konec kon-cev storil s 
preostankom svojih dni. Ugotovil sem, da so vsa 
moja iskanja nepotrebna. Vse kar iščem, imam že 
od nekdaj. Nič novega ne morem najti. Le sprejeti 
se moram takšnega, kot sem, in ne iskati nečesa, 
kar bi mi morda bilo všeč, da sem.

Osebno mi je bila najbolj všeč knjiga O ti frda-
mani cigan. Tudi ta je aktualna in kritična. Kako 
je bila sprejeta med bralci? Imate med Romi pri-
jatelje?

Odzivov svojih bralcev ne poznam prav do-
bro. Sorodnikom in prijateljem je običajno tako 
vse všeč, drugih bralcev pa ne srečam pogosto. 
V Piranu me je ustavilo nekaj ljudi in mi izreklo 
komplimente, nekaj sem jih dobil preko svoje 
spletne strani po elektronski pošti in nekaj sem 
jih zasledil na spletnih forumih.

Z Romi sem se srečeval skozi vse življenje, 
prav prijateljev pa do sedaj med njimi nisem 
imel. K pisanju zgodbe me je spodbudilo famo-
zno dogajanje v Ambrusu. Zmotile so me številne 
reakcije, ki so temu sledile. Zgodbo sem si skušal 
ogledati nevtralno, z obeh prizadetih strani, in jo 
takšno dati bralcu v presojo.

Vse vaše pripovedi so prvoosebne, kar jim daje 
pridih avtentičnosti oziroma avtobiografskosti. 
Koliko je v glavnem junaku vaših lastnosti? Kako 
bi se opisali?

Vse zgode in nezgode, ki jih opisujem, črpam 
iz svojega življenja, zato se pri podajanju zgodb 
ne morem zaobiti in se v resnici niti ne trudim. 
Liki, ki si jih izmišljam, praviloma ne bazirajo na 
posamezni znani osebi, temveč so splet različnih 
usod. V Piranu so tako trije bralci v istem liku 
prepoznali tri različne znane Pirančane, ki jih 
sam poznam zgolj navidez. 

V vsak lik sem zagotovo vtkal tudi delček 
sebe, ne bi pa se mogel istovetiti z nobenim svo-
jim likom. Sem tiste vrste človek, ki želi biti čim 
bolj neopazen. Trudim se biti pravičen. Dobrega 
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ponavadi ne opazim ali vsaj ne komentiram, saj 
se mi zdi samo po sebi umevno, ob slabem pa se 
mi hitro poviša tlak. Če je kje kaj narobe, bom to 
zagotovo takoj opazil. To prekletstvo me spremlja 
odkar pomnim. Le redka so obdobja, ko mi nič 
težkega ne roji po glavi. Sem sanjač in gobezdač. 
Na eni strani vpet na pot k idealu ter na drugi raz-
bit in vnet med številnimi napakami; tako svojimi 
kot tujimi.

Nekateri junaki se z imeni in lastnostmi poja-
vljajo v več knjigah, kot na primer pripovedovalec 
zgodb Denis, slaščičar Nuhi in drugi. So to osebe iz 
resničnega življenja?

Denis in Nuhi ter najbrž še kdo so resnične 
osebe. Junaki, za katere sem uporabil njihova 
imena, sicer imajo nekatere njihove karakterne 
lastnosti, tudi kakšen opisan dogodek se je mor-
da pripetil njim, nisem pa skušal podati njihovih 
življenjskih zgodb.

Tudi kraje se da prepoznati, na primer Tarti-
nijev trg, Caffe Allegro … Prav gotovo vas v Piranu 
marsikaj navdihuje, saj znate zelo lepo prikazati 
utrip vsakdanjega življenja in nekatere mestne po-
sebneže. Pravzaprav ste pisatelj šele, odkar živite v 
Piranu … Kaj vam pomeni Piran? Kako, da ste se 
tukaj ustalili?

Piran je neizčrpen vir navdiha. Toliko tragi-
komičnih dogodkov, kot jih najdeš v tem obmor-
skem biseru, zlepa ne najdeš drugje. Kot mnogi 
Pirančani se v Piranu v resnici nisem ustalil, samo 
nekaj mi ne da, da bi odšel kam drugam.

Vaš jezik zna biti poetičen, pa tudi igriv in ino-
vativen. Značaji so dodelani, mnogotere zgodbe v 
posamezni knjigi se lepo prepletajo. Kako pišete? 
Si pripoved zamislite vnaprej ali si jo kar sproti 
izmišljate? Kako vam uspe v glavi obdržati vse te 
osebe, kraje, dogodke, zgodbe, ki jih je vsaka vaša 
knjiga polna? Se nikoli ne zmedete? Si pišete listke, 
delate skice?

Za zgodbo me mora najprej nekaj dobro 
ujeziti. To v današnjem svetu ni nobena redkost. 
Skozi mojo prizmo gledanja je to prej svet napak 
kot pa prijazen kraj za bivanje. V vseh svojih de-
lih se ubadam z očitnimi svetovnimi, lokalnimi in 
osebnimi napakami. Moj samoobrambni meha-
nizem povzroča, da na moteče dogodke gledam 
z ironijo in humorjem. Kar koli že se kje doga-
ja, na to temo v moji glavi takoj steče vzporedna 
zgodba. V prvi osebi se skušam iz vsega nekoliko 
ponorčevati, a si tudi ogledati zadevo iz različnih 
zornih kotov. Vedno imam na razpolago kaj za 
pripovedovanje.

Zgodb za romane si ne izmišljam vnaprej. 
Skozi vsakdanje življenje se mi v mislih poraja 
kopica kratkih pripovedi. Sčasoma izluščim ne-
kaj tistih, na katere bi rad še posebej opozoril. Te 
mi dajo tudi neko skupno sporočilo. Kot pripove-
dovalec rad sam aktivno sodelujem v dogajanju, 
zato mi je blizu prvoosebni junak. Potem samo 
nizam vso pisateljsko navlako, ki se je z leti na-
brala v moji glavi; kot bi nizal ogrlico iz košarice 
s številnimi živopisnimi biserčki in pri tem pazil, 
da se bo čim bolj ujemala z obleko osebe, ki ji ogr-
lico poklanjam. Ko zgodba prehaja na papir, jo v 
resnici sam živim. Tako kot v vsakdanu, nikdar 
ne vem, kaj me čaka naslednji hip.

Pravzaprav v nekaterih svojih knjigah med 
besedilom uporabljate logotipe neka-terih znanih 
podjetij, v drugih so risbe, igrate se z velikostjo in 
obliko črk, kar omogoča današnja računalniška 
tehnologija. Vaše knjige so nekoliko tudi likovne …

George Bush, ameriški predsednik, je nekoč 
dejal, da so mu še posebej všeč tiste knjige, v ka-
terih so lepe sličice. Želel sem, da bi mu bila všeč 
tudi katera mojih knjig. Neuspešno! Zato je moj 
zadnji roman brez ilustracij. Sem pa uvedel dva 
prvoosebna pripovedovalca, a tega spoštovani 
gospod najbrž ne bo opazil.

V resnici risati sploh ne znam. Včasih se mi 
kaj posreči, medtem ko se igram s fotošopom. 
Je pa vsaka knjiga nujno tudi likovni izdelek. Že 
sama naslovnica je pomembna. Na njej mora biti 
neko sporočilo, ki se bo dotaknilo bralca. Sam 
uporabim ilustracijo takrat, ko z besedami ne 
znam ustvariti pravega vtisa. Poigravanje z obliko 
in velikostjo črk ne služi samo estetskemu videzu 
teksta, temveč je v pomoč tudi pri razumevanju 
vsebine. Različne načine zapisa črk uporabljam 
bodisi kot slovnično pravilo recimo pri premem 
govoru oziroma za poudarjanje nekaterih vsebin-
skih, karakternih ali drugih posebnosti v tekstu.

Glavni junak se tudi zelo dobro razume na 
računalništvo. Če si ogledam vašo spletno stran, 
pa tudi sami niste od muh, kar zadeva sodobno 
tehnologijo. Pravzaprav se spoznate tudi na plane-
te, vreme, borzne tečaje … Kaj bi povedali o tem?

V mladosti sem poznal glavna mesta vseh 
držav, brez napak sem našteval deset najdaljših 
svetovnih rek, najvišjih gora, vulkanov, iz rokava 
sem stresal imena svetovnih voditeljev, poznal 
sem gospodarske, socialne, politične in verske 
kazalce mnogih držav ter podobno. Statistični 
koledarček, ki sem ga kupil ob vsakem izidu, sem 
najbrž obvladal na pamet. Svojčas sem prebiral 
tudi do pet knjig tedensko in med njimi ni bilo 

samo leposlovje. Požiral sem potopise in doku-
mentarce o drugih kulturah …

Nekaj te navlake je še vedno v meni, a danes 
več ne vem, kdo je aktualni predsednik v Tadžiki-
stanu niti kakšne so razmere v tej državi srednje 
Azije. Ne znam si več pomagati s temi informaci-
jami, če pa me kdaj pot zanese tja, bom nekaj dni 
pred tem nekoliko poguglal. 

Ne želim reči, da se mi zdi v svetu sodobnih 
tehnologij splošno znanje nepotrebno. Naspro-
tno. Še kako potrebno je. Le ločiti sem pričel med 
znanji, ki ne služijo drugemu, kot da se z njimi 
lahko papagajsko šopiriš, in tistimi, s katerimi si 
lahko pomagaš pri vsakdanjih opravilih. Samo 
tovrstna znanja vodijo k spoznanju, ki je zame 
končna resnica.

Kdaj vam uspe pisati, saj vam delo s poldragi-
mi kamni verjetno vzame precej časa?

Bil je čas, ko sem se lahko pozimi za tri me-
sece izklopil in se preselil v zgodbo. Prve štiri ro-
mane sem tako napisal na dušek, brez prekinitve 
od začetka do konca, pri petem pa sem že moral 
združiti tri zime. Zopet se mi zdi, da preveč časa 
posvečam delu. Tokrat ne zaradi kakšne podje-
tniške mrzlice, temveč zaradi nagona po preži-
vetju. Imam grdo razvado, da vsak dan jem in se 
pozimi rad ogrejem. To me pušča skorajda brez 
prostega časa. A nisem kakšen pesimist. Če me 
prime želja po pisanju, se bo tudi našel čas za to. 
Stvari je treba samo prav zastaviti.

Jani, meni je zaenkrat zmanjkalo vprašanj. 
Bi radi našim bralcem povedali še kaj, česar mi ni 
uspelo vprašati?

Tudi meni je zmanjkalo odgovorov. Vpraša-
nja so bila kar temeljita. Morda dodam samo to, 
da sem na svoje pisateljevanje vedno gledal kot 
na zabavo. Uspeh posameznega romana merim 
po tem, kolikokrat sem se ob pisanju iskreno na-
smejal. Tudi za bralce si želim, da bi se ob branju 
mojih knjig zabavali in bi jim kdaj ušel kakšen 
glasen smeh.

Kako bo naslov vaši novi knjigi in kdaj jo pri-
čakujete?

Moj zadnji roman se imenuje Ne ga srat. Izšel 
naj bi to jesen.

Jani, hvala za pogovor in veliko radosti ob pi-
sanju še naprej!

Hvala vam za vabilo in dobre želje, bralcem 
pa, v upanju, da so se prebili do tu, lep pozdrav in 
obilo užitkov ob dobri literaturi.
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XX.
Močna burja na Punti je znak, 

da iz vse Slovenije pridrvijo srfar-
ji, izurjeni v preskakovanju valov, 
kot kavboji na divjem zahodu sku-
šajo ukrotiti moč nihajoče vode, 
oprezajoč, od kod prihaja največji 
bizon, vodni kolos, ki si ga stra-
stno želijo obvladati. Jezdijo na 
vetru in skušajo ukaniti vetrove, 
ki prihajajo pod nepredvidljivimi 
koti, radi vidijo, da padejo v vodo 
kasneje kot tovariši. Najboljši dir-
jajo po vodni gladini sem ter tja 
kot neugnani satiri, proti obzorju 
se nagiba njihovo jadro. Burja čisti 
misli in srce!

XXI.
Na delavnicah direktnega so-

cialnega dela pred borzo smo vse-
skozi poudarjali, kako pomembno 
je pogledati izza papirjev in stopiti 
med ljudi. Delo na cesti, srečeva-
nja in pogovori z ljudmi v okviru 
programa duševnega zdravja v 
skupnosti, preko društva Obzorje 
Piran, prostovoljno opravljam že 
več kot petnajst let. Mediteranski 
način življenja, ki poteka preko 
naključnega druženja in spreho-
dov ob obali, daje sijajno prilo-
žnost, da imaš vpogled v to, kaj 
se dogaja z ljudmi, saj opravljivi 
jeziki komaj čakajo, da očrnijo so-
sedov življenjski stil. V majhnem 
mestu vsi vemo o drugem vse, kar 

zmanjšuje socialno izoliranost in 
osamljenost, obenem pa je soci-
alna kontrola tako velika, da strah 
pred zlobnimi jeziki blokira iskre-
ne odnose. Potrebno je oceansko 
veliko časa, da ugotoviš, kdo želi 
pomoč, komu pa se vsiljuješ, da bi 
preko iluzije strokovnosti zapolnil 
notranjo praznino, nesposobnost 
reševanja osebnih konfliktov, dvi-
ga samopodobe. Leta in leta sre-
čevanj in pomenkov so potrebna, 
da ti ljudje resnično zaupajo, kaj 
jih v duši tare, na katerih proble-
mih se lomijo, izgubljajo moč. Na 
koncu se je najhuje sprijazniti z 
občutkom neuspeha, v večini pri-
merov si nemočen, posebej če so 
ljudje zasuti z visokimi dozami 
pomirjeval, da komaj hodijo. Po-
dobne psihične motnje, socialna 
patologija, se vlečejo iz generacije 
v generacijo, brez osebnega vpo-
gleda in osvetlitve. Ranljivost stro-
kovnega delavca se na terenu zelo 
poveča, vseskozi je pod lupo opa-
zovalcev in zlonamernih pripomb, 
češ, poglej ga, klošarja, s kom se 
druži. Prednost direktnega dela 
je, da v živo vidiš, kaj se s posame-
znikom (klientom) dogaja in lah-
ko posreduješ na licu mesta, brez 
pisarniških dogovorov in papirne 
vojne, in sčasoma nekateri odnosi 
preidejo v prijateljstvo. Da bi laž-
je obrazložil smisel strokovnega 
početja in neskončnih sprehodov, 
sem v lokalnem časopisu odprl 
rubriko Piranske vinjete, v katerih 
brez cenzure govorim o problemih 
medsebojnega občevanja, o skriv-
nih grehih in javnih vrlinah, o po-
trebi, da se izostri etična plat naših 
srečevanj in konfliktov. Večkrat 
povzamem nivo besedišča in raz-
mišljanj iz gostilniških debat in jih 
neokrnjene povzamem v drugem 

kontekstu, da bi se protagonisti 
zamislili in si izprašali vest. V hu-
morni, mestoma ironični vsebini 
brezobzirno bičam napake obča-
nov, svojo pisateljsko vzvišenost in 
probleme z napuhom, tragične po-
vezave občinskih veljakov z lobiji, 
posebno gradbenimi. Takšna iz-
postavljenost zahteva odgovornost 
za vsako izrečeno besedo, mnogi 
me hočejo tožiti (hvala bogu, da 
imam dobrega odvetnika), in do-
volj trdo kožo, saj se človek zlo-
namernih podtikanj in žaljenj 
nikoli povsem ne navadi. Zatorej, 
ranljivost kot odprtost za druge, 
kot pravi ruski pesniški velikan S. 
Jesenin. Za direktno delo z ljudmi 
plačaš visoko ceno, na to moramo 
strokovni delavci biti pripravljeni, 
ob intenzivnem delu s posame-
zniki bo strokovni delavec kmalu 
ugotovil, da mnoge težave izvirajo 
iz neumnih zakonov, nepravične-
ga, birokratskega, skorumpiranega 
aparata lokalne ali mestne oblasti. 
Verjemite, ko socialni delavec dre-
gne v oblastniška razmerja, potem 
se udobni položaj strokovnosti ne-
koga, za katerega se predpostavlja, 
da ve, zamaje, začne se neusmi-
ljen boj za pravilno interpretacijo 
vzroka in posledic stiske ranljivih 
skupin prebivalstva. Vprašajmo se, 
zakaj je socialno delo tako malo 
cenjeno, socialni delavci so postali 
pohlevni izvrševalci zakonov, mali 
pisarčki, podeljevalci karitativnih 
socialnih, denarnih prejemkov. 
Rakava rana poklica je otopelost, 
na področju duševnega zdravja so 
si slabo prilagojen socialni delav-
ci v društvih prisvojili vso oblast, 
večino službenega časa skrbijo, kje 
bodo našli denar za plače, malo jih 
zanima opolnomočenje uporabni-
kov …

XXII.
Sončni zahod, potopljen na 

konici rta Savudrije, je bil veliča-
sten. Po izginotju žareče krogle 
so bruhnile barve, najprej nežno 
rdeča, prelivajoča se v pahljačasto 
zeleno. Barve so bile tako močne, 
da jih s šibko energijo nisem mo-
gel upesniti v poln haiku. Lepota 
sama na sebi presega človekovo 
zmožnost, da bi jo reproduciral 
v obliki, ki ne bi pričala o majh-
nosti in nepomembnosti našega 
vsakdana. 

XXIII.
Raje je fukala kot jedla ve-

like, sočne zrezke. Po tesnih 
ulicah je vročično iskala velike, 
debele kurce, da bi potešila vul-
kansko slo. Pravili so, da zna po 
velikosti nosu, obliki členkov 
nezmotljivo ugotoviti velikost 
moškega spolnega uda. Včasih je 
v posteljo povabila, zvlekla, dva, 
tri voljne ude in se z njimi slad-
kala do onemoglosti. Če kdo ni 
izpolnil njenih poltenih pričako-
vanj, je dobil batine, modrice so 
pričale o slabo opravljeni nalogi. 
Končala je v bolnišnici na vrhu 
hriba, kjer z drobnimi tabletka-
mi porežejo zverinske strasti, 
melanholijo, pretirano očara-
nost nad življenjem. Videl sem 
jo pred časom, lesket njenih oči 
je za vedno ugasnil. Tresočih rok 
in mlahavega koraka ne išče nič, 
samo topo zre …

Prispevek je mnenje avtorja in 
ne izraža nujno mnenje uredništva. 

Piše · Igor Bizjan

Piranske razglednice

Predstavite svojo ponudbo na najbolj obiskanem turističnem portalu Slovenske Istre.
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Središče Rotunda Koper (v 
okviru projekta Stičišče NVO 
Obalno-kraške regije) in UP FTŠ 
Turistica sta 2. in 3. oktobra v pro-
storih UP FTŠ Turistica pripravili 
4. Forum nevladnih organizacij 
(NVO) Obalno-kraške regije. 

Dogodek je bil namenjen povezo-
vanju v turizmu, predvsem pred-
stavitvi možnosti sodelovanja ne-
vladnih organizacij in turističnih 
ponudnikov z Obale in Krasa. Do-
godek je vključeval dve brezplačni 
delavnici: Priprava turističnega 

produkta in blagovne znamke ter 
Marketing v turizmu. Med drugim 
sta potekala pogovor z Naro Pe-
trovičem, Marketplace (izmenjava 
turističnih idej in produktov med 
predstavniki hotelov in nevladnih 
organizacij), ter okrogla miza Po-

vežimo ideje: NVO kot partnerji v 
turizmu, kjer so udeleženci izpo-
stavili možnosti za povezovanje v 
turizmu, predvsem med turistič-
nimi ponudniki in nevladnimi 
organizacijami. Častni pokrovitelj 
dogodka je bila občina Piran.

Letošnji Dnevi evropske kul-
turne dediščine so sredi septem-
bra potekali pod geslom Izkušnje 
dediščine, ki je pisana na kožo 
piranskega društva ljubiteljev 
naravne in kulturne dediščine 
Anbot. Zato so se potrudili, da 
je mesto ob njihovem letošnjem, 
že petem Sejmu starin, domače 
obrti in darov narave zaživelo v 
vsej svoji privlačnosti, živahno-
sti ter duhu letošnjega mota teh 
dnevov. 

Prireditev je povezala dru-
štva, šole, ustanove in posame-
znike s pestrim, razgibanim ter 
vabljivim programom, ki je po-
nujal spoznavanje mnogih zgodb 
prenašanja dragocenih izkušenj 
starosti na mladost. Pokazalo 
se je, da ima Piran bogastvo de-
javnosti, v katere se ljudje radi 
vključujejo, kjer ustvarjajo, se 
družijo in se imajo lepo.

Sredi Tartinijevega trga so 
pripravili vrsto delavnic, ki so 
jih poimenovali Kaj se še skriva 
za Anbotovimi durmi, njihov 
namen pa je bil tudi, da jih Pi-
rančani še bolje spoznajo in se 
jim pridružijo. Ob tem je pred-
sednica društva Natalija Planinc 
poudarila: "Naš želja je, da bi se 

nam pridružili tudi tisti, ki samo 
občasno bivajo tu. So dobrodošli, 
da se nam pridružijo, se naučijo 
kake naše spretnosti, pokažejo, 
kaj znajo, prenašajo svoje znanje 
na nas in se počutijo Pirančane."

Na stojnicah so tako člani 
društva delili svoja znanja in 
spretnosti z vsemi radovednimi, 
ustvarjalnimi in aktivnimi v od-
nosu do preteklosti. Obiskovalci 
so lahko spoznali restavriranje 
pohištva, s katerim so začeli leta 
2000 v obliki krožka, ki je prav-
zaprav "kriv", da se je tri leta 
kasneje rodilo društvo. Interes 

za restavriranje je vsako leto ve-
čji, zato ga nadgrajujejo in poleg 
znanj klasičnega restavriranja, ki 
jim jih posreduje mojster Polde 
Belec, pridobivajo še nova.

Na stojnicah so pletli košare 
iz beke (krožek obstaja že štiri 
leta), sestavljali mozaike, vezli, 
pletli, kvačkali in šivali gumbe, 
izdelovali zeliščne žogice, darilca 
iz naravnih materialov … Tam 
je bila predstavitev kaligrafije, ki 
goji z roko napisano lepopisje 
lepe besede, pridružili so se jim 
taborniki roda Sergej Mašera in 
marsikoga naučili kakega mor-

narskega vozka, prav posebna 
stojnica pa je bila namenjena 
spoznavanju masažnih tehnik. 
Ob njej je Planinčeva povedala: 
"V Anbotu se trudimo prepozna-
vati potenciale članov, ki imajo 
posebna znanja. Danes vsi nego-
dujemo, da se ne znamo ustaviti, 
se spočiti in sprostiti. To ponuja 
prav masaža in naša članica ta 
znanja ima ter jih tukaj deli z 
vsemi."

Pestrost dogajanja v Anbotu 
je bila na pogled v vsej svoji pri-
vlačnosti in je gotovo vzbudila 
interes mnogih za tovrstno aktiv-
nejše in ustvarjalnejše življenje. 
Ob tem Anbot vabi v svoje vrste 
tudi tiste, ki želijo pokazati, kaj 
znajo, in to naučiti druge. Sicer 
pa je društvo s svojo dejavnostjo 
v Piranu in širše že močno pre-
poznavno in v skladu z možnost-
mi tudi deležno podpore. Najde-
te jih v delavniških prostorih na 
Župančičevi ulici, za katere so 
hvaležni svojemu prizadevnemu 
podporniku Gašparju Gašparju 
Mišiču, nedavno pa so od ob-
čine dobil v uporabo še prostor 
nekdanje trafike na Tartinijevem 
trgu. Planinčeva nad tem ne skri-
va zadovoljstva.

Dnevi evropske kulturne dediščine
Piše in foto · Janez Mužič

Kaj se skriva za Anbotovimi durmi? 

Sodelovanja nevladnih organizacij in turističnih ponudnikov
Piše · Marjetka Pezdir Kofol, Središče Rotunda

4. Forum nevladnih organizacij (NVO) Obalno-kraške regije

SAVO RADIČ S.P.

Tel.: 05/ 67 30 370, Fax.: 05/ 67 30 372
Gsm: 041 62 47 58
Stanovanje: Arze 9, 6330 Piran
Tel.: 05/ 67 30 371
E-mail: savo.radic@cetra.si
Identifikacijska št. za DDV: SI10678778
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Dnevni center Školjka
Piše ·Vajda Golob, Dnevni center Školjka

Medgeneracijska srečanja z brezplačnimi 
kreativnimi delavnicami

RD "Stena" 
Piše · Mirjam Kastelič, predsednica RD "Stena" 

Trgatev v dolini Dragonje

V dnevnem centru Školjka, 
kjer izvajamo dnevno varstvo za 
starejše občane, smo se odločili, 
da v prostorih dnevnega centra 
dopolnimo svojo ponudbo. Vsak 
četrtek ob 9. uri pripravljamo 
medgeneracijska srečanja s krea-
tivnimi delavnicami. Naš namen 
je, da v prijetnem vzdušju in oko-
lju kreativno preživimo prosti čas 
skupaj z našimi občani. Starejšim 
se lahko pridružijo tudi njihovi 
vnuki in nečaki ter se z nami kaj 
novega naučijo. Vse naše delavni-
ce so brezplačne. 

Na delavnicah se bomo na-
učili izdelovati različne deko-
rativne in uporabne predmete, 

uporabljati različne tehnike in 
ustvarjati z različnimi materiali. 
Ob sredah od 9. do 11. ure izva-
jamo meritve krvnega tlaka in 
telesne teže. Načrtujemo tudi raz-
lična zanimiva predavanja, name-
njena predvsem starejši populaci-
ji, njihovem zdravju in težavam.

Vsako leto v oktobru pripra-
vljamo dan odprtih vrat z na-
menom, da bi okolje in tisti, ki 
jim je dnevni center namenjen, 
bolje spoznali njegovo delovanje 
in dogajanje v njem. Prav tako 
v mesecu oktobru začenjamo s 
"povabili na čaj". Namen povabi-
la je, da posameznim društvom 
v občini bolj podrobno predsta-

vimo svoje delovanje. Vabimo 
vse, da nas obiščete v prostorih 
pritličja zdravstvenega doma v 
Piranu, na Cankarjevem nabrežju 
9a. Za vse informacije nas lahko 

pokličete na telefonsko številko 
05/673 1010 ali se oglasite pri 
nas od ponedeljka do petka med 
7. in 17.uro. Veselimo se vašega 
obiska.

Na zadnji topli dan prije-
tnega, toda nadvse vročega po-
letja je nekaj članov RD "Stena" 
priskočilo na pomoč svojemu 
članu Attiliu pri trganju grozd-
ja. Tik pred nevihto so hitri pr-
sti trgačev pospravili grozdje v 
prešo, pri čemer je njegov obraz 
izžareval še večje zadovoljstvo 
ter dobro razpoloženje kot obi-
čajno. Naš Attilio, ki šteje ne-
kaj več kot sedem desetletij, je 
eden izmed najstarejših članov 
RD "Stena" in za seboj ima raz-
gibano preteklost. Življenjska 
pot ga je "s trebuhom za kru-
hom" popeljala iz naših krajev v 
Trst, nato v Avstralijo in zopet 
v Trst, vendar pa svojih kore-

nin, ki so pognale v dolini Dra-
gonje, ni pozabil. V Dragonji je 
na jesen svojega življenja z dru-
žico Ondino, s katero sta pred 
približno letom dni slavila zlato 
poroko, obnovil majhno hišico 
svojih staršev, nedaleč stran od 
nje pa obdelujeta oljčni nasad 
ter vinograd malvazije, ki je At-
tiliu ostal po očetu Ernestu. 

Attilio in Ondina sta člana 
RD "Stena" vse od ustanovitve. 
V delovanje društva sta prine-
sla marsikatero dobro izkušnjo, 
kajti v daljni Avstraliji sta bila 
dejavna v nogometnem društvu 
"Keene Valley". Ne le da sta tam 
s svojo pozitivnostjo in dobro 
voljo spodbujala ter povezovala 

člane, temveč se je Attilio izka-
zal tudi kot maser nogometašev, 
medtem ko je Ondina s svojimi 
istrskimi kulinaričnimi dobro-

tami ob različnih priložnostih 
razveseljevala želodčke članov 
ter simpatizerjev društva. 

Člani RD "Stena" so priskočili na pomoč svojemu članu Attiliu pri trganju grozdja.
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11. september je svetovni dan 
prve pomoči. Prvič so ga obeležili 
leta 2000, ko je 16 evropskih naci-
onalnih organizacij Rdečega križa 
dalo pobudo za tovrstno praznova-
nje. Zamisel je bila kmalu sprejeta 
in se je uveljavila v mednarodnem 
merilu. Tako je le tri leta kasneje 
kar 115 nacionalnih organizacij 
Rdečega križa po vsem svetu obe-
ležilo svetovni dan prve pomoči. 
To kaže na velik pomen širjenja 
znanja in veščin o prvi medicinski 
pomoči ter spodbujanja in osve-
ščanja prostovoljcev in laične jav-
nosti po vsem svetu.

Območno združenje Rdečega 
križa Piran in društvo Zdrav in 
vitalni iz Kopra sta skupno akcijo 
poimenovala "Prva pomoč – po-
magam prvi". Trajala je od 5. do 
11. septembra 2012 na sedežu RK 
v Piranu, kjer je potekal tridnevni 
brezplačni tečaj prve pomoči. Ak-
tivnosti se bodo nadaljevale tudi 
v naslednjih mesecih oz. v letu 
2013. Posebno skrb imajo namreč 
namen posvetiti tudi namestitvi 
avtomatskih defibrilatorjev znotraj 
čim večjega števila javnih institucij 
in krajev v piranski občini. Ob tem 
želijo ponuditi vso pomoč in pod-
poro tudi pri strokovnem usposa-
bljanju vseh zainteresiranih za uče-
nje temeljnih postopkov oživljanja 
in ravnanja z defibrilatorjem. V 
premislek le nekaj suhoparnih, a 
vse prej kot zadovoljivih podat-
kov na Obali: v piranski občini je 
nameščenih 9 defibrilatorjev (od 
tega je en v lasti RK Piran in je na-
meščen in dan v uporabo v Lekarni 
Portorož), koprska občina jih ima 
prav toliko, medtem ko ima izolska 

le 3 defibrilatorje. Za primerjavo: 
v ZDA so defibrilatorji nameščeni 
na vsakih 300 metrov! 

Osnovni namen septembrske 
akcije, ki se je je udeležilo 33 te-
čajnikov je bil opozoriti na pomen 
znanja za pravočasno in pravilno 
nudenje prve pomoči. To je najpo-
gosteje odločilen dejavnik za ohra-
nitev življenja in zdravja poškodo-
vanega ali nenadno obolelega. 

Povod za akcijo so bile nekate-
re že nekaj časa znane ugotovitve. 
V zadnjih letih so zaznali padec 
kakovosti znanja prve pomoči, saj 
več kot 50 % poškodovanih umre 
zaradi nepravilnega nudenja. Raz-
iskave so pokazale, da laiki pred 
prihodom intervencijskih ekip na 
kraj dogodka samo pri 1,5 % vseh 
nujnih intervencij nudijo prvo 
pomoč. Z akcijo so želeli poveča-
ti delež nudene prve pomoči ter 
izboljšati njeno kakovost. Gre za 
samopomoč, pomoč najbližjim ter 
drugim ljudem v vsakdanjem ži-
vljenju, bodisi da se nesreča zgodi 
doma, na delovnem mestu ali šoli, 
v prometu oz. v primeru naravnih 
in drugi nesreč. 

Pomen nudenja prve pomoči v 
vsakdanjem življenju je najbolj na-
zorno prikazan na shemi reševalne 
verige, kjer ima ta zelo pomemb-
no mesto. Poškodovanemu včasih 
ne pomaga, da se na kraj nezgode 
pripeljejo vrhunsko usposobljeni 
reševalci iz ekipe nujne medicin-
ske pomoči z najsodobnejšim re-
ševalnim vozilom, če mu kdo od 
očividcev že prej ne ustavi močne 
krvavitve iz arterije. Tako lahko so-
človeku morda kdo celo reši življe-
nje, opozarjajo številni zdravstveni 

delavci s t. i. prehospitalnih enot 
("reševalne postaje"; med ljudmi 
udomačeno ime je še "rdeči križ" 
ali "prva pomoč").

Rdeči križ Slovenije je že pred 
leti dal pobudo, da bi se vsebine 
preprečevanja nezgod in osnov 
nudenja prve pomoči uvedle v ob-
vezni učni program osnovnih šol. 
Ne zavzemajo se za uvajanje po-
sebnega učnega predmeta v osnov-
ne šole, temveč za umestitev vsebin 
prve pomoči kot dopolnilne oz. 
izbirne vsebine po mednarodno 
primerljivih standardih. Prepreče-
vanje nezgod in obvladovanje prve 
pomoči namreč po mnenju RKS 
nista le izraz privzgojene solidar-
nosti, ampak sodita v splošno izo-
brazbo in usposobljenost, ki se je je 
treba začeti učiti v osnovni šoli in 
pozneje nadgrajevati oz. ohranjati 
kot veščino za vsakdanjo rabo.

V predavalnici RK Piran, ki je 
vse dni izobraževanja dobesedno 
pokala po šivih od vseh znanja 
željnih občanov vseh starosti, se 
je prvega dne brezplačnega tečaja 
prve medicinske pomoči udeležil 
tudi župan Peter Bossman. Iz la-
stnih izkušenj – kot med ljudmi 
prepoznaven zdravnik – je pouda-
ril izredni pomen prve pomoči v 
verigi zdravljenja in preživetja bol-
nika. Izpostavil je izjemen pomen 
izobraževalnih akcij Rdečega križa 
kot zakonskega nosilca usposablja-
nja prebivalstva v doktrini znanja 
prve medicinske pomoči. Kot je 
obljubil, bo tudi Občina Piran v 
naslednjih letih sledila tovrstnim 
smernicam RK-ja pri nakupu in 
namestitvi defibrilatorjev. Pozval je 
k zavestnemu delovanja občanov 

in občank v smeri vseobsegajoče 
medsebojne pomoči in solidarno-
sti med ljudmi, še zlasti v teh kri-
znih časih.

Predsednica RK Piran Duška 
Žitko je nanizala nadaljnje načrte 
organizacije RK v smeri višanja 
kvalitete in varnosti med občani 
skozi omenjeno akcijo. Ker pa de-
fibrilatorji brez znanja ljudi nimajo 
niti najmanjše vrednosti, je toliko 
bolj pomembno, da se vsi zaintere-
sirani obrnejo na Rdeči križ, ki bo 
pripravil strokovno izobraževanje 
pri predavateljih z veljavno licenco 
Strokovnega centra prve pomoči 
pri Rdečem križu Piran. 

Dr. Marjan Radetič je v tem 
projektu v vlogi dolgoletnega pre-
davatelja in prostovoljca RK Piran 
ter predsednika društva Zdravi in 
vitalni iz Kopra. Predavanje iz prve 
pomoči je udeležencem pogosto 
popestril skozi številne resnične 
življenjske zgodbe, ki so se zaradi 
znanja ali neznanja očividcev za 
poškodovanca ali obolelega konča-
le zelo različno – srečno ali nadvse 
tragično. 

Ob svetovnem dnevu prve pomoči 
Piše · Valentina Klemše, OZRK Piran 

Akcija Rdečega križa Piran in društva 
Zdravi in vitalni iz Kopra 

SKB zdaj tudi v Luciji.
Nova poslovalnica Lucija, Obala 123

SKB je prejela nagrado revije The Banker - banka leta 2011.

Izkoristite paket izjemnih otvoritvenih ugodnosti in sodelujte v nagradni igri.
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Udeleženci šole so na portoroški plaži intervjuvali turiste. 

Izražanje občutkov z dr. Aleksandro Schuller in mag. Kim Komljanec. 

Mednarodna poletna angleška šola 
Piše in foto · Nevija Božič

Povezava zabavnega poletnega učenja tujega jezika 
in turizma v Občini Piran 

Mednarodna poletna angleška 
šola je v juliju 2012 odprla vrata 
mladostnikom iz Slovenije in Ita-
lije, starim od 12 do 14 let. Šola je 
delovala na celostnem poučevanju 
angleškega jezika, ki dopoldansko 
praktično učenje angleškega jezika 
povezuje preko igre, zabave, pred-
vsem pa z življenjskimi situacijami. 
Poudarek šole je na spodbujanju 
otrok, s strani učiteljev in anima-
torjev, da v angleškem jeziku spre-
govorijo in govorijo, ter na načinu 
in povezavi aktivnosti, primernih 
in spodbudnih, za aktiven mlado-
stnikov poletni vsakdanjik. 

Program je potekal od 23. do 
27. julija. Dopoldanski učni del se 
je odvijal v Avditoriju v Portorožu. 
Vključeval je 20 šolskih ur učenja 
angleškega jezika, povezanega z 
zabavnimi, družabnimi igrami, v 
katerih so mladostniki z velikim 
veseljem sodelovali. Besedila svo-
jih priljubljenih angleških pesmi 
so analizirali s pomočjo učiteljice 
mag. Kim Komljanec, ki je magi-
strirala v Angliji na področju dra-
matike in tam vrsto let tudi delala 
z otroki. Z njo so se na zabaven 
način lotili Shakespeara, prijate-
ljem doma in v tujino pa napisali 
številne promocijske razglednice 
naše občine, ki sta jih prispevala 
Turistični servis Istriana in TIC 
Portorož. S tem je šola poskrbela 
za neposredno promoviranje oko-
lja, kjer se je dogodek odvijal. Učni 
del šole je bil povezan z aktivnimi 
odmori, sprehodi in športnimi 
igrami. 

V popoldanskem 20-urnem 
delu prostočasnih aktivnosti so 
se mladostniki še bolj povezali z 
lokalnim okoljem. Ponedeljkovo 

uricami uporabe tujega jezika pre-
ko tenisa in bejzbola za pokušino 
s Hari Tenis Klubom. Zadnji dan 
Poletne angleške šole pa so mlado-
stniki pod vodstvom izkušene dr. 
Aleksandre Schuller povezali svoje 
občutke ob prihodu, poteku in za-
ključku celotne šole, izrazili straho-
ve, pričakovanja in svoje zaključne 
vtise ter na mini zaključni priredi-
tvi obnovili znanje preteklih dni, 
prejeli priznanja in majhna darilca. 
Teden se je uspešno in zadovoljno 
zaključil s športnimi aktivnostmi 
na portoroški plaži. 

Na podoben način se je orga-
nizator poletne šole Euro Nobile, 
Nevija Božič, s.p., pred tem že lotil 

nalogo so opravili kar na terenu, 
kjer so na plaži v Portorožu v an-
gleškem jeziku intervjuvali tuje 
turiste. S tem so prebili led pri la-
stni predstavitvi, vzpostavljanju 
komunikacije in konverzacije. V 
torek so ustvarjali nakit iz fimo 
mase v Unikatu v Luciji in si tako 
izdelali lastne uporabne spominke. 
V sredo so obiskali Mestno knji-
žnico v Luciji, kjer so jim pripravili 
zanimivo igro, preko katere so si 
ogledali celotno knjižnico, pobr-
skali ter brali iz različne domače in 
tuje literature. Dan se je zaključil s 
plavanjem in odbojko na plaži. Do-
poldanski teoretični del učenja so v 
četrtek nadgradili s praktičnimi 

novega izziva "Igrive in radožive 
angleščine" za najmlajše, ki so jo 
v šolskem letu 2011/2012 z vese-
ljem obiskovali otroci iz Piranske 
občine v Vrtcu Morje v Luciji in v 
Vrtcu Sečovlje. Program je privabil 
tudi otroke iz izolske občine. Igri-
va angleščina za najmlajše, ki se 
izvaja v določenih vrtcih zunaj nji-
hovih rednih dejavnosti, je dobra 
popotnica za zabavno in radoživo 
seznanjanje s tujim jezikom pred 
vstopom v šolo. 

Organizator dejavnosti Euro 
Nobile, Nevija Božič, s.p., ima 
številne reference iz organizaci-
je poletnih šol za mlade, pa tudi 
iz organizacije raznih programov 
po meri, za dodiplomske in podi-
plomske tuje študente ter številne 
izkušnje na področju prijav in vo-
denja evropskih projektov v izo-
braževanju in kulturi. Organizato-
rica in direktorica Poletne angleške 
Nevija Božič pravi, da je tak način 
izvajanja izobraževalne poletne 
dejavnosti lahko tudi nova tržna 
niša na področju turizma v Slove-
niji, sploh na Obali. Zato si za na-
daljevanje šole poleg že obstoječih 
lokalnih povezav želi tudi povezav 
z ostalimi ponudniki turističnih 
storitev v Piranski občini. Ponud-
ba izobraževalnih programov, po-
vezanih s turizmom lokalnega in 
širšega okolja po njenih besedah v 
nekaterih državah že zelo uspešno 
poteka. In v Piranski občini imamo 
idealno okolje za razvoj tovrstne 
dejavnosti. 

Soorganizatorji Poletne angle-
ške šole so bili: Avditorij Portorož, 
Oxford Center Ljubljana, Unikat 
Lucija in Mestna knjižnica Lucija. 
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Pismo o nameri sodelovanja med univerzama sta podpisala dekan fakultete 
Turistica prof.dr. Anton Gosar in predstavnik Indiana University – Perdue Uni-
versity, dr. Sotiris Hji-Avgoustis ob navzočnosti župana občine Piran 
g. Petra Bossmana.

Sporazum bo v prihodnje omogočal izmenjave učiteljev, raziskovalcev in 
profesorjev univerz v pobratenih mestih.

Velika predavalnica portoro-
ške fakultete je bila nabito polna, 
uvodni dobrodošlici in prvemu 
gostujočemu predavatelju je na-
mreč prisluhnilo 250 bruck in 
brucev – domačih in mednaro-
dnih študentov turizma. Pred-
stavniki Univerze na Primorskem, 
izr. prof. Tadeja Jere Lazanski, 
prorektorica za mednarodno so-
delovanje, dekan Fakultete za 
turistične študije, prof. dr. Anton 
Gosar, župan občine Piran g. Pe-
ter Bossman in gostujoči profesor 
Sotirisa Hji-Avgoustis, z univerze 
Indiana University – Perdue Uni-
versity, ZDA, so novim študentom 
turizma zaželeli uspešen začetek 
študijskega leta ter jih s spodbu-
dnimi besedami pospremili na 
študijsko pot.

Mednarodno sodelovanje in 
spodbujanje inovativnosti posta-
jata glavni usmeritvi portoroške 
turistične fakultete. Današnji uvo-
dni dan je bil posvečen utrjeva-
nju sodelovanja na nivoju občine 
in nadgradnji tega sodelovanja z 
novim partnerstvom na področju 
izobraževanja. Občina Piran je na-
mreč pobratena z ameriškim In-
dianapolisom, tesno sodelovanje 
in izmenjave med mestoma pa je 
danes dopolnilo še pismo o name-
ri sodelovanja med univerzama, ki 
sta ga podpisala dekan fakultete 
Turistica prof. dr. Anton Gosar in 
predstavnik Indiana University – 
Perdue University, dr. Sotiris Hji-
-Avgoustis ob navzočnosti župana 
občine Piran g. Petra Bossmana. 
Sporazum bo v prihodnje omo-
gočal izmenjave učiteljev, razi-
skovalcev in profesorjev univerz v 

pobratenih mestih.
 "Glavno mesto Indiane je 

pobrateno s Piranom, zaradi če-
sar se nam je zdelo primerno, da 
k pozdravu študentom, ki bodo v 
prihodnje obogatili utrip občine, 
povabimo župana g. Petra Bos-
smana in goste. Z njimi in občino, 
se zdi, je sodelovanje uglašeno, 
kar se izkazalo tudi v nagovorih, 
kjer smo vsi izpostavili dejstvo, 
da je prihodnost turizma v od-
govornem turizmu, kjer turizem 
oblikuje prijetna okolja za biva-
nje in privlačna okolja za obiske," 
je ob tem dejal dekan Turistice 
prof. dr. Anton Gosar. Prorekto-
rica izr. prof. Tadeja Jere Lazanski 
je dodala: "Podpis o nameri so-
delovanja je pomemben korak v 
mednarodnih aktivnostih članice 
UP Fakultete za turistične študije 
Turistice in s tem posredno tudi 
za vse udeležene ob teh aktivno-
stih: Univerze na Primorskem, pa 
tudi mesta Piran, ki je pobrateno 
z mestom Indianapolis. Podpis in 
že aktivne izmenjave študentov in 
profesorjev dokazujejo, da je želja 
po sodelovanju obeh partnerskih 
institucij pristna in da se približuje 
čas, ko bomo podpisali tudi krov-
ni meduniverzitetni sporazum, ki 
bo po vsem opravljenem le še pri-
jetna formalnost."

V torek, 2. 10. 2012, je go-
stujoči profesor Hji-Avgoustis 
študentom Turistice predaval o 
pomenu inovativnosti v turizmu. 
Turistica prav v tem letu začenja 
izvajati nov študijski program Ino-
vativni turizem. Gre za prvi študij-
ski program turizma na 3. stopnji 
v Sloveniji.

V turizmu je treba povezovati in inovirati
Pišeta · Miha Lesjak in doc.dr. Aleksandra Brezovec, foto · Nataša Cvišič

Na Turistici se je novo študijsko leto začelo z veliko 
mednarodno začetnico
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V Luciji smo v je v šol-
skem letu 2011/12 praznovali 
stoletnico slovenske šole. V ta 
namen so na Osnovni šoli Lu-
cija, ki deluje kot samostojna 
in popolna osnovna šola s po-
družnico v Strunjanu, vse leto 
potekale različne aktivnosti. V 
šoli stremimo k temu, da vzpo-
stavljamo vrednostni sistem, 
ki je sprejet v družbi in pisan 
na kožo učencem, učiteljem in 
staršem. 

Danes šolo obiskuje 530 
učencev, ki pod vodstvom men-
torjev dosegajo lepe uspehe, 
tako se lahko pohvalimo z zla-
timi in srebrnimi priznanji s 
področja fizike, kemije, sloven-
ščine, matematike, zgodovine, 
italijanščine. Pomembno mesto 
v šolskem delu ima tudi bralna 
pismenost, ki jo krepimo z bral-
nimi značkami pri slovenščini, 
francoščini, angleščini, nemšči-
ni in italijanščini. 

Lahko se pohvalimo tudi z 
najboljšimi rezultati na špor-
tnem področju. Velik poudarek 
dajemo okoljski vzgoji in ekolo-
ški ozaveščenosti ter socialnim 
kompetencam, ki jih krepimo 
skozi različne projekte. V šoli 
potekajo projekti Povej, ki ga 
pod okriljem Unicefa ga izvaja 
društvo Zaletalnice, E-šolstvo, 
Popestrimo šolo in še več šol-
skih ali občinskih projektov. 

Učence pripravimo na ži-
vljenje, s tem da vztrajamo pri 
začrtanih temeljnih ciljih, ki 
jih priporočajo Bela knjiga za 
vzgojo in izobraževanje in dru-
gi normativni predpisi. 

Zgodovina šole od začetka 20. 
stoletja do danes 

Razvoj slovenskega šolstva v 
Istri do 1. svetovne vojne 

Zahteve po ustanavljanju 
šol v Istri in Primorju so naka-
zovali slovenski in hrvaški de-
želnozborski in državnozborski 
poslanci. Zaradi nerazumeva-
nja italijanskih oblastnikov za 
slovenske šole v Istri je posegla 
vmes tudi Avstrija. Predstavniki 
avstrijske vlade so za dobo pe-
tih let prevzeli obveznosti, da 
bodo podpirali razvoj ljudskega 
šolstva v Primorju in na otokih. 
Številčno razmerje med Italija-
ni in Slovani je pokazalo porast 
slednjih, prav to pa je prisililo 
avstrijsko vlado k uresničevanju 

zakonov in k izvajanju nacio-
nalne enakopravnosti. Tako je 
slovenska Istra po dunajski kon-
ferenci dobila nekaj več šol, s či-
mer se je v slovenski Istri zmanj-
ševalo število podružničnih in 
pomožnih šol. Edina pomožna 
šola s slovenskim učnim jezikom 
je ostala na Tinjanu. Po seznamu 
iz leta 1914 se je poučevala ita-
lijanščina le na slovenskih šolah 
v Kortah nad Izolo in na šolski 
ekspozituri na Plavjah. 

Po končani vojni, jeseni leta 
1918, so vse šole, ki so zaradi 
vojnih razmer delovale okrnje-
no, nadaljevale redno šolsko 
delo tako, kot je bilo zastavljeno 
v času Avstro-Ogrske monarhije. 

Slovenske šole po letu 1918
V tem času je slovenska šola 

preživljala hude čase. Nova oblast 
je začela preganjati slovenske učite-
lje. Prosvetni minister v vladi Italije 
je proteste slovenskih in hrvaških 
poslancev zaradi diskriminacije za-
vračal kot neutemeljene. Gentilijeva 
šolska reforma je postopno odpravi-
la slovenščino kot učni jezik v vseh 
slovenskih šolah, v kratkem času so 
zdesetkali vrste slovenskega učitelj-
stva in v šole so prihajali fašistični 
učitelji. Toda skrb za slovensko bese-
do se je preselila v cerkve in sloven-
ske domove. Odprava slovenskih šol 
v Istri je najbolj žalostno obdobje v 
zgodovini narodov na tem ozemlju. 
To je bilo nasilje velikega nad malim.

Osnovna šola Lucija
Piše · Vivjana Besednjak

Stoletnica slovenske šole v Luciji



Stefano Cosattini, član Italijanske zveze kuharjev (FIC), 
vas vabi na edinstveno kulinarično razvajanje z vrhunskim 
degustacijskim menijem. Cena menija je 45 € po osebi.
Informacije in rezervacije: 05 692 10 20

Stefano Cosattini, član Italijanske zveze kuharjev (FIC),
vas vabi na edinstveno kulinarično razvajanje z vrhunskim 

Cena menija je 45 € po osebi
vas vabi na edinstveno kulinarično razvajanje z vrhunskim 
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Po kapitulaciji Italije – Partizan-
sko šolstvo 

Takoj po kapitulaciji Italije 
se je na Primorskem začelo ob-
navljanje kulturnih institucij in 
šol s slovenskim učnim jezikom. 
Jeseni 1945 so bile obnovljene 
slovenske šole na celotnem ob-
močju koprskega okraja, v mestih 
in na podeželju. Do osvoboditve 
so v Istri delovale tudi partizan-
ske šole; prva je bila ustanovljena 
v Rižani. 

Delovati so začele tudi slo-
venske srednje šole in posebna 
šola v Portorožu, najbolj razvite 
pa so bile v Dekanih, Kortah, na 
Maliji in v Pradah.

Po drugi svetovni vojni so 
bile ustanovljene tudi srednje 
šole: Slovenska gimnazija v Ko-
pru, Slovensko učiteljišče v Por-
torožu, Slovenska gimnazija v 
Portorožu, Pomorska in trgovska 
akademija v Kopru, Tehnična 
srednja šola, Vinarsko-sadjarska 
šola v Škocjanu ter šola za gluho-
neme v Portorožu. Italijanske šole 
so po osvoboditvi brez prekinitve 
nadaljevale redni šolski pouk. 

Po 2. svetovni vojni 
Po končani drugi svetovni 

vojni so se začela odpirati vrata 
slovenskih šol. Otrokom sloven-
ske Istre je to veliko pomenilo, 
saj so slišali slovensko besedo le v 
domačem narečju.

Pouk v šoli se je pričel v drugi 
polovici oktobra, v razredih pa je 
bila starostno zelo pestra drušči-
na. Velik poudarek je bil name-
njen slovenščini kot maternemu 
jeziku, poleg tega pa je celoten 
učiteljski zbor je skrbel za pravil-
no izreko, širil besedni zaklad ter 
pazil na rabo pravopisa. V tem 
času je Koper dobil dijaški dom, 
v katerem so obiskovali pouk, se 
učili, prirejali predstave, se pri-
pravljali na manifestacije.

Gimnazija je v tistih časih po-
menila bogato kulturno žarišče. 
Imela je odličen pevski zbor, ki ga 
je vodil profesor Josip Ostrouška 
in je nastopal na turnejah po vsej 
Jugoslaviji.

Slovenski šoli v Portorožu in 
Luciji 

Skoraj istočasno s koprsko 
gimnazijo se je ustanavljala slo-
venska in italijanska osnovna šola 
v Portorožu. Nalogo sta prevze-
li učiteljici Ivanka Pilat, ki so jo 
nastavili z dekretom Pokrajinsko 
narodnega odbora za Slovensko 
primorje s sedežem v Ajdovšči-
ni, in Boža Kavčič. Pouk je po-
tekal v Vili Mariji. V šolo je bilo 
prijavljenih 31 učencev, ki sta si 
jih učiteljici razdelili, in sicer je 
Ivanka Pilat poučevala prvi in 
drugi razred, Boža Kavčič pa v 
tretjem in četrtem. Pouk je sprva 
potekal dvojezično, saj so učenci 
obvladali le narečje. Učila sta pri-
pravljali sami, organizirali pa sta 
tudi večerne tečaje za nepismene 
ter jezikovnega in matematične-
ga. Decembra leta 1945 so v Vili 
Virginia sprejeli tudi gluhoneme 
in slepe učence. Šola je delovala 
pod vodstvom ravnatelja Vinka 
Rupnika.

V Portorožu sta Ivanka Pilat 
in Boža Kavčič ustanovili tudi 
šolski odbor, v katerem sta skrbeli 
za sožitje med narodoma. V Vili 
Virginia je bil leta 1946 ustano-
vljen tudi prvi sindikat, ki ga je 
vodil predsednik Vinko Rupnik. 
Sindikat je bil aktiven na vseh po-
dročjih, še posebno pri utrjevanju 
narodne zavesti. 

Ustanovili so Mladinski dom 
v Vili Vesna, kjer so otroci stano-
vali, v šolo pa so hodili v Portorož.

Prva leta Lucijske šole
Po osvoboditvi se je šola po-

novno odprla 1. oktobra 1945. 

Prvi učiteljici, ki sta poučevali, sta 
bili Sonja Ipavec in Darinka Grego-
retič. Osnovni problem, s katerim 
sta se srečevali, je bilo pomanjkljivo 
znanje slovenskega jezika pri večini 
učencev.

V Luciji je delovala tudi itali-
janska šola, ki jo je obiskovalo večje 
število otrok. Obiskovali so jo tudi 
otroci slovenskih staršev. Pri akciji 
za večji vpis v slovenske šole so so-
delovale tudi politične organizacije.

Slovenska šola je kmalu postala 
kulturno središče Lucije. Septem-
bra 1946 so pripravili prvo razstavo 
slovenske knjige, oktobra 1946 pa 
prvi nastop na odru v Ljudskem 
domu.

Danes
Šola si še danes prizadeva, 

da bi bila kulturno, športno in 
socialno stičišče. Je pomembna 
za okolico in center lokalnega 
dogajanja in želimo si, da bi bilo 
tako tudi v prihodnje. 

Ob stoletnici smo pripravili 
osrednjo prireditev: s filateli-
stičnim društvom smo pripra-
vili jubilejno znamko, ki je bila 
na ogled tudi v prostorih Pošte 
Lucija. Prireditve so se udeležili 
tudi ravnateljice in ravnatelji, ki 
so v teh letih ogromno prispevali 
k razvoju šole in razvoju znanja 
pri posameznikih.



Vabimo vas v novo poslovalnico Nove KBM na Obali 114 B v Luciji, ki posluje od 16. julija dalje. Z našimi 
izkušenimi svetovalci boste preučili svojo finančno pripravljenost in izvedeli, kako se bolje pripraviti na jutri.

Bodoče komitente č Ak A Jo v novi poslovAlnici nove kBm v luciJi 
iz Jemne ugodnosti. že oB ot vorit vi r AčunA Ali sklenit vi 
pAke tA doBrodošlice vAm novA kBm podAri 40 eur *. 

luciJo priprAvlJAmo nA BolJši Jutri. 

*Ponudba velja do 31. 12. 2012 ob predložitvi kupona, ki ga prejmete v novi poslovalnici Nove K BM v Luciji .
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Od začetka septembra po Pira-
nu vozi brezplačno električno vo-
zilo "Maestro". Odzivi so odlični, 
kar kaže tudi število prepeljanih 
potnikov v dobrem mesecu dni: 
preko 700! 

Okolju prijazno vozilo "Mae-
stro" Pirančanom in obiskovalcem 
nudi brezplačen prevoz po mestu 
in tudi do pokopališča v Piranu.

Maestro razveseljuje tako sta-
rejše someščane, turiste in vse 
ostale, saj so z njegovo pomočjo 
premiki po mestu in ogledi veliko 
lažji in pristnejši.

Vzpostavljen je tudi sistem 
"Prevoz na klic" za gibalno ovira-
ne, ki deluje tako, da potnik po-
kliče prometno nadzorni center 
"Urad za občinsko inšpekcijo in 
redarstvo Občine Piran" na števil-

ki 05 671 03 70; 031 288 574, kjer 
poda zahtevo za prevoz na dolo-
čen dan ob določeni uri in pridobi 
takojšnjo povratno informacijo o 
možnosti prevoza, ter posledično 
tudi potrditev prevoza. Prometno 
nadzorni center nato posreduje 
vozniku informacijo o potniku 
s posebnimi potrebami; voznik 
ob določenem času in kraju na 
ustrezen način sprejme potnika 
v vozilo. S tem se gibalno ovirana 
oseba izogne nepotrebnemu stre-
su, voznik pa je vnaprej seznanjen 
s potnikom, ki potrebuje pomoč 
in lahko temu primerno vožnjo 
načrtuje.

"Maestra" boste srečevali na 
piranskih ulicah v obdobju vsak 
dan od 9. do 18. ure. V primeru 
močnega dežja in burje ne vozi. 

Po Piranu vozi novo gratis električno vozilo

"Maestro" kot pričetek urejanja logistike v Piranu 

Prevoz z Maestrom je za uporabnike brezplačen. 
Maestro preprosto ustavite na ulici in povejte vozniku, kam znotraj Pirana 
želite, ali pa ga naročite na: 031 288 574 ali 05 6710 370. 

delavnic lahko dobite tudi v Sre-
dišču Rotunda v Kopru. (info@sr-
disce-rotunda.si ali 051 458 410).

Lokacije delavnic v občini Pi-
ran lahko preverite na spletni star-
ni www.simbioza.eu.

Simbioz@ bo letos povezala Slovenijo 

Brezplačne delavnice učenja veščin računalništva in 
mobilne telefonije za starejše 

Največji vseslovenski prosto-
voljski projekt Simbioz@ bo tudi 
letos gradil most med generacija-
mi. Brezplačne delavnice učenja 
veščin računalništva in mobilne 
telefonije za starejše bodo poteka-
le od 15. do 19. oktobra. Tudi letos 
bodo mladi v duhu prostovoljstva 
delili svoje znanje in starejše po-
peljali v svet računalnika, interne-
ta ter mobilne telefonije. Na de-
lavnicah bomo odkrivali osnove 
računalništva in raziskovali, kaj je 
računalnik in kako napisati bese-
dilo, pokukali bomo v svet inter-
neta ter brskali po spletu, seznani-
li se bomo z elektronsko pošto in 
ustvarili elektronski naslov, skočili 

bomo v svet socialnih omrežij in 
se pobliže spoznali s Facebookom 
ter si pogledali, kako deluje mo-
bilna telefonija.

K projektu Simbioz@ lahko 
pristopi vsak, saj lahko sodelujete 
kot prostovoljec, udeleženec na 
delavnicah, član organizacijske 
ekipe na terenu ali pa se prijavite 
s Simbioz@ učilnico (lokacijo, kjer 
razpolagate z najmanj 5 računal-
niki in kontaktno osebo). Prijave 
za prostovoljce in udeležence po-
tekajo do 11. 10. 2012 in so možne 
preko telefonske številke 040 940 
888, spletne strani www.simbio-
za.eu ter infotočk na Simobilovih 
izpostavah. Več informacij glede 
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V soboto, 8. septembra, se je 
s podelitvijo nagrad in otvoritvi-
jo razstav zaključil 47. mednaro-
dni slikarski ex-tempore in 13. 
mednarodni ex-tempore kera-
mike Piran. Slavnostni dogodek 
na Tartinijevem trgu je pove-
zoval Danijel Malalan, v okviru 
kulturnega programa Pogled z 
okna pa so si gledalci ogledali 
glasbeno-plesni performans z 
Rudijem Bučarjem in Sinišo Bu-
kinac, ki ga je režiral Igor Jelen. 
Po slavnostnem dogodku je sle-
dilo odprtje razstav nagrajenih 
del in sprejem župana Občine 
Piran, Petra Bossmana, v razsta-
višču Monfort.

V okviru letošnjega ex-tem-
pora keramike je mednarodna 
strokovna žirija v sestavi Milica 
Đilas (Hrvaška), Laura Safred 

(Italija), Ljubica Zgonec Zorko 
(Slovenija) in Tatjana Sirk (taj-
nik žirije) izmed 60 predstavlje-
nih del izbrala 28 del za razstavo, 
ki je na ogled v Galeriji Herman 
Pečarič, ter podelila štiri razpisa-
ne nagrade. 

Grand prix 13. Mednaro-
dnega ex-tempora keramike je 
prejela Marija Rudolf. V obra-
zložitvi so zapisali: "Keramika 
Marije Rudolf je enostavna in či-
sta. Njena oblika naravno zaživi 
iz osebnega notranjega sveta in 
iz danih možnosti modeliranja, 
ki ga omogoča glineni material. 
Dovršena oblika pridobi poseb-
no moč z izjemno kromatično 
obdelavo površine, ki odseva 
bogate izkušnje in veliko senzi-
bilnost."

Nagrado za najbolj izvirno 

delo, ki so jo podelile Obalne ga-
lerije Piran, je prejel Ferdo Žorž 
za likovno delo Oljčna kaplja, 
prejemnika odkupnih nagrad pa 
sta Junko Yamamoto z Japonske 
in Einat Cohen iz Izraela.

Na letošnji mednarodni sli-
karski ex-tempore se je prijavilo 
276 udeležencev, oddanih pa je 
bilo 243 likovnih del. Medna-
rodna strokovna žirija v sestavi 
Renzo Grigolon (Italija), Nives 
Marvin (Portorož), Dorina Vla-
kančič (Hrvaška) in Toni Bilo-
slav (tajnik žirije) je izbrala 106 
del za razstavo, ki je na ogled v 
prostorih Mestne galerije Piran 
in razstavišča Monfort Portorož, 
ter podelila 23 nagrad. 

V ožji izbor za Grand prix so 
se uvrstila štiri likovna dela. Igor 
Banfi, Nikola Ražov in Roberto 

Pavleta so prejeli častna prizna-
nja, grand prix, ki so ga pode-
lile Obalne galerije, pa je prejel 
Gani Llalloshi za likovno delo z 
naslovom A dream. V obrazloži-
tvi so zapisali: "Slika izstopa po 
močnem koloritu, kompozicijski 
ureditvi, simbolni sporočilnosti 
in specifičnem avtorskem roko-
pisu.

Poleg glavne je žirija med 
drugim podelila tudi nagrado za 
najboljši akvarel Ivanki Ruk Ra-
žon, častno priznanje za likovno 
delo v tehniki akvarela, ki ga je 
prejela Klavdija Marušič, na-
grado mlademu avtorju v obliki 
samostojne razstave v Galeriji 
Herman Pečarič slikarki Ana-
mari Hrup ter veliko odkupno 
nagrado Občine Piran, ki jo je 
prejel Simon Kastelic.

Ex-tempore Piran 2012
Piše in foto · Nataša Cvišič

Podeljen Grand prix 47. mednarodnega slikarskega ex-
tempora in 13. Mednarodnega ex-tempora keramike

Župan je v nagovoru povedal, da je piranski Ex-tempore vsa ta desetletja 
izredno pomemben segment turistično kulturne ponudbe v Piranu.

Slavnostni dogodek na Tartinijevem trgu je povezoval Danijel Malalan.

Seča 198, SI-6320 Portorož • Telefon: + 386 (0)5 907 87 77
E-mail: info@residenceligo.com • www.residenceligo.com
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V sklopu številnih priredi-
tev ob 500-letnici prikazanja 
Strunjanske Marije je Župnij-
ska cerkev sv. Jurija v Piranu v 
ponedeljek, 13. 8. 2012, gostila 
koncert z naslovom Ave Maris 
Stella. Združeni pevski zbori 
iz Izole, Kopra, Divače in De-
kanov ter Obalni komorni or-
kester pod vodstvom Patrika 
Grebla so prvič izvedli skladbo, 
ki jo je posebej za to priložnost 
napisal Sašo Fajon, z nastopom 
solista Zdravka Plešeta, ki je 
zaigral na Tartinijevo violino, 
pa so se poklonili tudi 320-le-
tnici skladateljevega rojstva.

Koncert je pričela Ženska 
vokalna skupina Korala iz Ko-
pra z Gregorijanskim koralom, 
sledila pa mu je Latinska maša, 
pri kateri so se ji pridružili še 
Moški pevski zbor Izola, Lo-
vski pevski zbor Dekani in 
Mešani pevski zbor Divača. 
Po vokalnem uvodu je bilo na 
vrsti prvo presenečenje večera, 
ko je solist Zdravko Pleše zai-
gral na izvirno Tartinijevo vio-
lino in ob spremstvu Obalnega 
komornega orkestra odigral 
najslavnejše delo piranskega 
skladatelja – sonato Vražji tril-
ček. Violino, ki je bila narejena 
v Amatijevi delavnici v italijan-
ski Cremoni v prvi polovici 18. 
stoletja, so mu prijazno poso-
dili v Pomorskem muzeju. 

Za vrhunec večera so vsi 
zbori, Pleše in Obalni komorni 
orkester pod taktirko Patrika 

Grebla krstno izvedli liturgič-
no himno Ave Maris Stella, kot 
jo je uglasbil Sašo Fajon. 

Ave Maris Stella je himna 
za večernice pred Marijinimi 
prazniki. Njen izvor je neznan, 
avtorstvo pripisujejo Venanciju 
Fortunatu ali Pavlu Diakonu, 
sega pa vsaj do 9. stoletja, ko je 
bila prvič zapisana v rokopisih 
iz samostana v St. Gallenu. Po-
leg vrste koralnih napevov so 
jo skozi stoletja uglasbili mno-
gi skladatelji, kot so Palestrina, 
Dufay, Monteverdi, Dvorak, 
Grieg, Liszt.

Stella Maris je starodavni 
naziv device Marije, pod ka-
terim je bila Marija zaščitnica 
in vodnica vsem tistim, ki so 
odhajali na morje. Maris Stel-
la je prav tako naziv za zvezdo 
Polaris ali po domače zvezdo 
severnico, eno najpomembnej-
ših zvezd pri navtični navigaci-
ji – tudi piranskim mornarjem 
in ribičem je varno pomagala v 
domači pristan.

Sašo Fajon je o nastanku 
skladbe povedal: "Nekje sem 
prebral, da je procesija z bar-
kami, s katero so počastili pra-
znik strunjanske cerkve, nekoč 
predstavljala priložnost, ob 
kateri so se srečali ljudje vseh 
narodnosti in družbenih slojev. 
Imela je nekakšno povezovalno 
vlogo, saj so se na njej družili 
ljudje, ki se običajno niso sre-
čevali. Zdi se mi posrečeno, da 
se to danes obudi."

Skladba je zagotovo dose-
gla želeni učinek, saj je zdru-
žila okrog 90 glasbenikov, ki 
so povsem prostovoljno s sku-
pnimi močmi priredili izjemen 
koncert, povezala pa je tudi 
številne obiskovalce, ki so na-
polnili cerkev sv. Jurija do za-

dnjega kotička. Bučen aplavz in 
ovacije ob zaključku koncerta, 
v katerih je bilo čutiti tako nav-
dušenje kot spoštovanje, so bili 
vsekakor najlepša nagrada za 
vse, ki so s svojim trudom do-
stojno obeležili to častitiljivo 
obletnico. 

Koncert Ave Maris Stella navdušil

Ob 500-letnici prikazanja Strunjanske Marije
Piše · Nataša Cvišič, foto · Ubald Trnkoczy

Portorož - Portorose
Odprto vsak dan 00-24

Welcome drink gratis
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V septembru je ponovno 
oživela Palača Trevisini v Pira-
nu. Med 17. in 21. septembrom 
2012 je namreč tam potekal 19. 
mednarodni kongres raziskoval-
cev stekla. Svetovni kongres, ki 
ga prvič gostimo v Sloveniji, je 
organiziral Inštitut za dediščino 
Sredozemlja pri Znanstveno-
-raziskovalnem središču v sode-
lovanju z Oddelkom za dediščino 
Fakultete za humanistične študi-
je Univerze na Primorskem. Na 
njem je sodelovalo skoraj dvesto 
udeležencev z vsega sveta, ki so 
s predavanji o zgodovini stekla 
zajeli časovni okvir od bronaste 
dobe do današnjih dni.

V okviru kongresa sta se na 
priložnostni razstavi predstavi-
la dva slovenska umetnika, ki 
ustvarjata s steklom in na steklu, 
Marko Jezernik in Zvonka Po-
žun. Otvoritev razstave je bila v 
nedeljo, 16. septembra 2012, ob 
19. uri v Palači Trevisini, odprl 
pa jo je piranski župan Peter Bos-
sman.

Zvonka Požun – Slikanje na 
steklo

Slikanje na steklo spada v 
skupino tradicionalnih krasilnih 
tehnik stekla. Prve poslikave za-
sledimo že v rimskem obdobju v 
1. stoletju, kasneje pa se je ta teh-
nika najpogosteje uporabljala pri 
krašenju vitražnih oken. Tradici-
onalno slikanje na steklo zahteva 
veliko truda, saj ga je mogoče iz-
vajati le ročno. 

Zvonka Požun se je na raz-
stavi predstavila s svojimi po-
slikavami steklenih predmetov. 
Umetnica iz Celja je po pokli-
cu grafična oblikovalka, ki se je 

usmerila v poslikavo stekla, kjer 
je začela kot samouk. Kasneje jo 
je pot zanesla v Steklarski center 
v Bärnbachu, kjer so ji omogočili 
pridobitev pomembnih znanj in 
nadaljnji umetniški razvoj. Pri 
svojem delu Zvonka kombini-
ra različne slikarske tehnike, pri 
tem pa zna tradicionalne posli-
kave v pozlati, emajlu in transpa-
rentni tehniki lahkotno združe-

vati z domišljijskimi motivi ter 
jih zliti s strukturo stekla. 

Marko Jezernik – Stapljanje 
stekla 

Steklarstvo je ponovno doži-
velo razcvet v renesansi, staplja-
nje stekla pa je bilo v tem obdo-
bju zapostavljeno. Popularnost 
stapljanja stekla se je povečala 
v začetku 20. stoletja. Moderno 

19. mednarodni kongres raziskovalcev stekla v Piranu
Piše in foto · Nataša Cvišič

Priložnostna razstava Stekleni utrinek
stapljanje stekla je zelo razširje-
na dejavnost, tehnika sama pa ni 
zelo razširjena v masovni steklar-
ski proizvodnji.

Marka Jezernika ni treba po-
sebej predstavljati, saj je težko 
najti Pirančana, ki še ni obiskal 
njegove galerije na Bolniški ulici, 
kjer ustvarja že več kot desetletje. 
Umetnik, ki je na Obalo prišel iz 
Celja, je svoja likovna dela prvič 
javno predstavil leta 1983, pred 
tem pa je nekaj let risal in slikal 
"zase". Od tedaj je imel več kot 
štirideset samostojnih in štiri 
skupinske razstave v Šentjurju, 
Celju, Ljubljani, Vidmu, Beogra-
du, Radovljici, Rogaški Slatini, na 
Reki, v Radencih, Tržiču, Porto-
rožu, Kamniku, Medvodah, Bru-
slju, Ferrari in Monterreyu v Me-
hiki. Marko se je ves čas ukvarjal 
z akvarelom, vzporedno pa je go-
jil tudi risbo in grafiko. Akvarel 
je kot tehnika in način likovnega 
razmišljanja najbližji avtorjeve-
mu značaju. Vsestranski ume-
tnik se je na razstavi predstavil z 
izdelki iz stapljanega stekla. 

O sebi pravi: "Res sem imel 
srečo, da sem vedno naletel na 
ljudi, ki so bili pripravljeni od-
preti vrata do svojega znanja in 
mi dati možnost, da spremljam 
njihovo delo in se učim. Med 
njimi je bil slikar makedonskega 
rodu Goce Kalajdžiski, ki me je 
seznanil s slikarskimi in grafič-
nimi tehnikami, nato steklarski 
mojster Ciril Zobec iz Rogaške 
Slatine, ki me je vpeljal v skrivno-
stni svet stapljanja stekla, in tukaj 
je še moj mentor za kitaro, tape-
tnik Fahir Tutnjić - Faki, s kate-
rim izdelujeva unikatne stole."

Razstavo Marka Jezernika in Zvonke Požun je odprl župan Peter Bossman. 

Matris Design    Obala 116    6320 Portorož    Slovenija
gsm: 051 393 770    mail: info@matrisdesign.com

web: www.matrisdesign.com

Nudimo vam hitro in cenovno ugodno 
storitev digitalnega tiska: 

 katalogov, knjig, brošur
 jedilnih listov, cenikov
 vizitk
 zgibank
 letakov
 vabil, čestitk, voščilnic
 vstopnic, ...
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V svetu pručk

Piran je gostil nevsakdanjo razstavo
Piše in foto · Janez Mužič

V Apollonijevi palači smo 
si sredi septembra lahko ogle-
dali gotovo največjo zbirko v 
vseh domovih nepogrešljivih 
pručk. V Piran je prišla po za-
slugi prizadevnega revirnega 
gozdarja Zvoneta Sadarja in 
zanimivim razstavam vedno 
naklonjenega kulturnega me-
cena Gorazda Senčarja. Raz-
stavljenih je bilo kar 68 pručk, 
od katerih je vsaka narejena iz 
druge vrste lesa, pa naj gre za 
avtohtona drevesa in lesnate 
rastline, za taka, ki so k nam 
prinesena z drugih celin ali pa 
za les tujih drevesnih vrst. 

"Več kot polovico naše de-
žele porašča gozd in imamo 
71 avtohtonih drevesnih vrst, 
od tega je 10 vrst iglavcev in 
61 vrst listavcev. Ker večina 
ljudi pozna naša drevesa le 
po obliki, videz lesa, ki nam 
ga dajejo, pa bolj malo, smo 
pripravili zbirko z naslovom 

miva tudi za to, ker je spomni-
la na ta majhen in pravzaprav 
skromen kos pohištva, ki se 
gotovo najde v vsakem slo-
venskem domu in nam je ne-
kam neopazno, a vseeno zelo 
blizu. Čeprav imamo pručko 
le za pomožni kos pohištva, je 
nepogrešljiva, vsestranska in 
človeka spremlja skozi vse ži-
vljenje. Otroku služi kot prvo 
sedalo in tudi igralo, vsi si z 

Predstavitev drevesnih vrst 
in ostalih lesnatih rastlin v 
pručki," je povedala avtorica 
razstave, inženirka lesarstva 
Mirjana Kumer.

Razstavljene pručke so 
bile narejene iz bukve, jelke, 
smreke, javorja, hrasta, bora, 
jesena, pa tudi iz za mizarje 
redkejših vrst lesa, kot so olj-
ka, trta, lovor, kostanj, lipa, 
breza, jelša, gaber, brest, oreh, 
brin, tisa in podobno. Nekaj 
jih je bilo celo iz sadnih dre-
vesnih vrst, kot so hruška, 
sliva, nešplja in češnja. Avto-
ričina želja je izdelati pručke 
iz lesa vseh naših 71 avtohto-
nih drevesnih vrst. Zbirka na-
staja na Lesarski šoli Maribor 
pod mentorstvom Kumerjeve 
in izpod rok dijakov, ki na ta 
način tudi spoznavajo dreve-
sne vrste in ostale lesnate ra-
stline. Razstava simpatičnih 
pručk je bila za mnoge zani-

njo pomagamo, da dosežemo 
nekaj, kar je visoko, starejši se 
z njeno pomočjo lažje obuje-
jo, nepogrešljiva je pri raznih 
opravilih, vse več jih je, ki jo 
imajo pod računalniško mizo, 
da si na njej spočijejo noge, 
lahko je podstavek za to ali 
ono stvar ali pa ne nazadnje 
sama, tam nekje nizko na tleh, 
enostavno krasi prostor.

Avtorica razstave največje zbirke pručk je inženirka lesarstva Mirjana Kumer.

Levo pručka iz oljke, desno pručka iz vinske trte. 

Liminjanska cesta 96, 6320 Portorož
tel.: +386 (0)5 677 86 22 
fax: +386 (0)5 677 06 22 
gsm: +386 (0)41 316 150
e-mail: isbe@siol.net

GRADBENIŠTVO IN TURIZEM
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V zadnjih številkah Solnega 
cveta pogosto pišemo o obnovi več 
desetletij zapuščenih nasipov, ki 
jih obnavljamo s sredstvi projekta 
LIFE MANSALT. Obnovljen sis-
tem solinskih zidov bo omogočil, 
da rastlinske in živalske vrste in 
njihova ogrožena slana življenjska 
okolja v območju Natura 2000 na 
solinah ne bodo več v nevarnosti 
zaradi nenadzorovanega poplavlja-
nja ob visokih plimah ali divjanju 
zalednih voda v povodjih Drnice 
in Dragonje. Projekt LIFE MAN-
SALT pa bo prek obnove čelnih na-
sipov pripomogel tudi k večji zašči-
ti pred visokim plimovanjem, ki je 
v preteklosti že ogrožalo letališče in 
objekte v Sečovljah, pa tudi nepre-
cenljivo dediščino starih solinarjev, 
ki je danes najbolje ohranjena na 
Fontaniggeah. 

Naj na kratko predstavimo ob-
novitvena dela na odsekih, kjer sta-
rega nasipa oziroma zidu ni več: s 
plovnim bagrom najprej zabijemo 
lesene pilote v dveh vrstah vzpo-
redno z linijo zidu, jih obložimo z 
lesenimi plohi in v vmesni prostor 
vgradimo blato z dna kanala (Sli-
ka 1). Tako nastane za vodo dokaj 
neprepustna pregrada, za katero 
nato najprej zabijemo lesene pilo-
te, ki služijo kot osnova za beton-
ski temelj in notranji zid (Slika 2). 
Na temeljni del konstrukcije se 
nato vgrajuje predhodno obdelani 
kamen, ki ga pripeljejo iz bližnjih 
kamnolomov, naši delavci pa ga 
pred vgradnjo še ročno obdelajo, 
tako kot so to stoletja počeli nji-
hovi predniki (Slika 3). Za utrditev 
temelja zidu in kot mehanizem za 
omilitev ogromne energije udarja-
nja morskih valov ob konstrukcijo 
zidu na koncu postopka vgradimo 
še nekaj skal. Takšnega skalometa 

(Slika 4) sicer predniki današnjih 
solinarjev niso poznali (nekateri 
pravijo, da morda niso imeli ustre-
zne tehnologije, s katero bi lahko 
večje skale pripeljali in vgrajevali 
ob nasipe, drugi pa so mnenja, da 
so ob tem, da je bilo v solinah prek 
poletja vedno na voljo več parov 
rok, preprosto vsak kamen, ki ga je 
valovanje razrahljalo, takoj ponov-
no utrdili v zid ali nasip). Skalomet, 
ki so ga kot prvega vgradili v času 
po drugi svetovni vojni, pa še danes 
uspešno varuje dele zidov na čel-
nih nasipih. Dela izvajajo zidarji in 
gradbeniki iz lokalnega okolja, ki 
so bili zaposleni v okviru projekta 
LIFE MANSALT in nekateri izmed 
njih so postali že pravi stavbeniki. 

Tiste bralce Solnega cveta, ki 
jih zanima, kako nadzorovan vo-
dni režim vpliva na gnezditveno 
uspešnost značilnih solinskih ptic, 
kot sta mala in navadna čigra, po-
lojnik ali beločeli deževnik, pa va-
bimo, da svoj kontakt pustijo na 
upravi KPSS (05 67 21 330, kpss@
soline.si); v naslednji gnezditveni 
in vegetacijski sezoni jih bomo z 
veseljem zapeljali s čolnom do pred 
poplavami zavarovanih gnezdišč in 
rastišč in jim podrobneje razložili 
odvisnost teh bitij od vodnega re-
žima v solinah.

Potek projekta
Piše in foto · KPSS

Krajinski park Sečoveljske soline in projekt LIFE MANSALT 

Projektna sredstva zagotavljata LIFE finančni instrument Evropske 
skupnosti in Vlada Republike Slovenije.

Brezplačne LIFE izobraževalne 
delavnice v KPSS.

Vzgojitelje in osnovnošolske 
učitelje vabimo, da se z 
otroki udeležijo brezplačnih 
izobraževalnih delavnic v KPSS, 
ki jih izvajamo v okviru projekta 
LIFE MANSALT. Delavnice 
organiziramo po dogovoru.

Več info: 
barbara.sovinc@soline.si
ali 05 6721 334.
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Ločujmo odpadke

Di�erenziamo i ri�uti,
Varujmo naravo

tuteliamo l'ambiente
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Pred dobrim letom je stekel LIFE projekt 
z naslovom "Vzpostavitev morskih območij 
Natura 2000 za sredozemskega vranjeka Pha-
lacrocorax aristotelis desmarestii v Sloveniji – 
SIMARINE-NATURA". Koordinator projek-
ta je DOPPS BirdLife (Društvo za opazovanje 
in proučevanje ptic Slovenije), pridružena 
upravičenca sta Ministrstvo RS za okolje in 
prostor ter Javni zavod Krajinski park Stru-
njanske soline, podporniki projekta pa so 
Uprava RS za zaščito in reševanje, Krajinski 
park Sečoveljske soline, Zavod RS za varstvo 
narave ter Agencija RS za okolje. Projekt sofi-
nancirajo Mestna občina Koper, Občina Izola, 
Občina Piran in Luka Koper, d.d.

Cilj projekta je zbrati podatke o populacij-
ski dinamiki, razširjenosti in ekoloških zah-
tevah sredozemskega vranjeka v slovenskem 
morju, opredeliti in razglasiti morska obmo-
čja IBA (Mednarodno pomembna območja 
za ptice) in SPA (Posebna varstvena obmo-
čja – območja Natura 2000) za sredozemske-
ga vranjeka v Sloveniji, izdelati smernice za 
upravljanje z novimi morskimi območji SPA 
v skladu z načeli trajnostnega razvoja, izdelati 
načrt ravnanja v primeru izlitja nafte v mor-
sko okolje, seznaniti javnost in izobraziti mla-
de o naravovarstveni problematiki sredozem-
skega vranjeka in pomenu slovenskega morja 
za njegovo varstvo ter

okrepiti komunikacijo med lokalnimi de-
ležniki.

Redka morska ptica
Sredozemski vranjek Phalacrocorax aristo-

telis desmarestii je endemična podvrsta vra-
njeka Phalacrocorax aristotelis. Pripada druži-
ni kormoranov (Phalacrocoracidae). Razširjen 
je samo v Sredozemlju in Črnem morju ter je 
izrazito morska ptica, ki gnezdi na skalnatih 
obalah in se prehranjuje na morju. Od soro-
dne vrste, velikega kormorana (Phalacroco-
rax carbo), ki ga pri nas srečujemo pozimi in 

predvsem ob celinskih vodah, se loči po manjši 
velikosti. Ima tanjši kljun in visoko čelo. Zna-
čilna zanj sta let nizko nad vodo in potapljanje 
s skokom naprej. Kot kormorane tudi vranjeke 
pogosto vidimo sedeti z razprtimi perutmi. V 
dolžino zraste med 68 in 78 centimetri, pre-
mer peruti pa ima med 95 in 110 centimetri. 
Odrasle ptice imajo daljši rep in rumeno perje 
na vratu. V času parjenja dobi perje zelenkast 
lesk. Ena od razlik med velikim kormoranom 
in vranjekom je tudi število peres v repu. Vra-
njek jih ima 12, kormoran pa 14. 

Sredozemskega vranjeka v notranjosti Slo-
venije nikoli ne bomo videli. Čeprav natančno 
število gnezdečih vranjekov ni znano (manj 
kot 10.000 parov), je populacija vranjekov v 
Sredozemlju in ob Črnem morju ogrožena, vr-
sta pa je zaradi svoje omejene razširjenosti ter 
relativno majhne in upadajoče populacije uvr-
ščena med prednostne vrste za varstvo. Podvr-
sta je uvrščena v Prilogo 1 Direktive o pticah, 
kar pomeni, da so države članice dolžne spre-
jeti posebne ukrepe za njeno ohranitev. Eden 

temeljnih ukrepov je vzpostavitev območij, 
pomembnih za njeno varstvo, to je območij 
Natura 2000.

Kljub sprejetju splošnega soglasja o varo-
vanju Sredozemskega morja in pripravi akcij-
skega načrta za 15 ogroženih vrst morskih ptic 
(UNEP MAP RAC/SPA 2003) pa naše morje, 
z izjemo nekaj lokacij na morskem obrežju, ne 
uživa nikakršnega naravovarstvenega statusa 
niti naravovarstvenih aktivnosti. Sredozemski 
vranjek je ogrožen zaradi več dejavnikov, za 
katere pa ni vselej znano, kako močan je nji-
hov vpliv. To so motnje s strani človeka, zlasti 
na gnezdiščih, onesnaževanje morja z nafto, 
izguba habitata, nenameren ulov, prekomeren 
ribolov, plenjenje s strani zanesenih plenilcev, 
kemično onesnaževanje, kompeticija z drugi-
mi vrstami in nelegalen lov. Nekateri od teh 
dejavnikov so potencialno ogrožajoči tudi za 
sredozemske vranjeke na letovanju v sloven-
skem morju. Sredozemski vranjek v sloven-
skem morju ni deležen nikakršne zaščite.

Pojavljanje vranjeka je v Sloveniji omejeno 

Poletni in jesenski gost v slovenskem morju
Piše in foto · Iztok Škornik

Vzpostavitev morskih območij Natura 2000 za 
sredozemskega vranjeka v Sloveniji 

Vranjeki pogosto posamič ali v skupinah posedajo po čereh valobranov. V notranjost pa ne zaidejo nikoli.
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na morska obrežja. Čeprav se na morju posa-
mič pojavlja skozi vse leto, se njihovo število 
poveča takoj po gnezditvi v Dalmaciji. Prvi k 
nam priletijo že junija, najštevilnejši pa so ko-
nec julija in v začetku avgusta, v italijanskem 
delu Tržaškega zaliva jih je največ konec avgu-
sta, a se njihovo število pomembno zmanjša že 
septembra.

Še pred desetletjem je veljal za rednega, 
vendar maloštevilnega zimskega gosta in ob-
časnega prezimovalca. Na morskem obrežju je 
celoletna vrsta, ki pa v Sloveniji ne gnezdi. Za 
vranjeka predstavljajo Sečoveljske soline oz. 
morje pred njimi eno najpomembnejših po-
gnezditvenih območij te vrste pri nas. V jesen-
skem času se jih na bližnjem školjčišču lahko 
zbere tudi do 1000 in več. Poleg školjčišča pred 
Sečoveljskimi solinami so za vranjeka v po-
gnezditvenem obdobju pomembna prenočišča 
tudi školjčišča v Strunjanu, na Debelem rtiču, 
v Miljah pri Trstu (Punta Sottile), med Mira-
marom in Devinom ter izliv reke Soče. Podne-
vi se razpršijo po odprtem morju, kjer se pre-
hranjujejo. Njihove dnevne poti in pomembna 
območja prehranjevališč ostajajo neznanka.

Že pred desetletjem je na območju od Ten-
kega rtiča pri Miljah pa vse do izliva reke Soče 
prenočevalo do 1100 vranjekov. Razlogi za 

redno pognezditveno pojavljanje vranjekov v 
Tržaškem zalivu so najverjetneje nižja globina 
morja, sezonski pojav ustreznega pridnenega 
plena ter s tem povezana večja uspešnost pri 
lovu.

Na območju Tržaškega zaliva se v pognez-
ditvenem območju pojavljajo vranjeki s Hrva-
ške, kar je bilo dokazano z uporabo barvnih 
obročkov. Od leta 2007 smo slovenski orni-
tologi skupaj z italijanskimi kolegi s pomočjo 
barvnih obročkov prepoznali več kot 100 ptic, 
ki so bile označene na hrvaških otokih, kjer 
gnezdijo. 61 % jih je bilo z Brionskih otokov, 
13 % z arhipelaga Silbanski Grebeni, 10 % jih 
je bilo s Kvarnerskega arhipelaga, 16 % pa jih 
je prihajalo iz drugih lokalitet. Gnezdeča po-
pulacija je ocenjena na 1600 do 2000 parov. V 
Tržaškem zalivu se v pognezditvenem obdo-
bju zbere tudi do 4000 osebkov, kar predstavlja 
skoraj polovico vse jadranske populacije.

Podatki o opazovanjih obročkanih vranje-
kov kažejo, da se ti v svojih počivališčih zadr-
žujejo dlje časa in da so jim večinoma zvesti, 
saj se ptice več let zapored vračajo v ista po-
gnezditvena prenočišča, kjer nekatere ostane-
jo tudi pozimi. Osebki, ki so bili opaženi na 
različnih lokacijah, so izjema in se pojavljajo 
naključno.

 Severni Jadran – pogrnjena miza
Sredozemski vranjek je izključno ribojeda 

ptica. Plitvo morje severnega Jadrana, bogato 
z ribami, je zanje zelo ugodno za prehranje-
vanje. Najpogosteje lovijo pri dnu morja, zato 
pri lovu v plitvem morju severnega Jadrana 
porabijo manj energije kakor v globljem mor-
ju, kakršno obdaja njihova gnezdišča južneje 
v Jadranu. Prehranjujejo se zlasti z gospodar-
sko nepomembnimi pridnenimi vrstami rib. 
Dnevna potreba odraslega osebka po hrani je 
okoli 390 gramov rib.

Zimski gnezdilec na odmaknjenih skalnih 
obalah

Gnezdišča vranjekov so v Dalmaciji, po-
gnezditvena prenočišča pa v severnem Jadra-
nu. Gnezdišča so na odmaknjenih in mirnih 
skalnih obrežjih in otočkih. Gnezdijo v ohla-
pnih kolonijah v zavetju skal nekaj metrov 
nad morsko gladino. Gnezdo je zgrajeno iz 
rastlinskega materiala in ga pogosto upora-
bljajo več sezon zapored. Obdobje gnezdenja 
je zlasti pozimi, med leti se lahko tudi zna-
tno spreminja. Jajca ležejo med novembrom 
in marcem, čas je odvisen tudi od geografske 
lege gnezdišča. Mlajše ptice gnezdijo kasne-
je, zasedajo suboptimalna gnezdišča in imajo 
manjši gnezditveni uspeh. Najpogosteje so v 
leglu tri jajca, valjenje pa traja 30 dni. Mladiči 
zapustijo gnezdo po približno 53 dneh.

Največja gnezdišča vranjekov so v Kvar-
nerju in na Brionih, z največjim znanim gnez-
diščem v Dalmaciji na Silbanskih grebenih 
(Zadar), kjer gnezdi tudi do 200 in več parov. 
Na jugu Jadrana gnezdijo na otoku Lastovo.

Vzpostavitev morskih območij Natura 
2000 za sredozemskega vranjeka 
Phalacrocorax aristotelis desmarestii v 
Sloveniji – SIMARINE-NATURA

Številka pogodbe
LIFE10NAT/SI/141

Vrednost projekta
474.458 EUR
delež sofinanciranja EU: 284.675 EUR (60 %)

Obdobje izvajanja
1. 9. 2011–28. 2. 2015

Gnezdišča (rdeče) in pognezditvena prenočišča (rumeno) vranjekov v Jadranu.

Panoramski poleti    Padalski skoki    Letalska šola    Taxi leti    Restavracija    Duty Free Shop

AERODROM PORTOROŽ d.o.o.
Sečovlje 19, 6333 SEČOVLJE, SLOVENIJA

T: +386 5 617 51 40
F: +386 5 672 25 30

E: info@portoroz-airport.si
U: www.portoroz-airport.si

 

Facebook.com/PortorozAirport
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Diagnoza, ki ni tabu

Strunjansko druženje toplih spodbud in optimizma
Piše in foto · Janez Mužič

Starši, ki jim otrok zboli za ra-
kom, so v težkih trenutkih spopa-
danja z ogromnim strahom pred 
boleznijo, pred trpljenjem, ki ga 
prinaša, in nato še v času intenziv-
nega zdravljenja, do nedavnega 
ostali sami. Zdaj jim je v pomoč, v 
spodbudo, predvsem pa jim vliva 
upanje, Slovensko društvo staršev 
otrok z rakom Jonatan Prijatelj, ki 
je na dvorišču frančiškanskega sa-
mostana v Strunjanu pripravilo za 
družine, njihove sorodnike, prija-
telje in znance že drugi piknik. 

Druženje je bilo veselo, polno 
prijateljskih klepetov in predvsem 
sproščene izmenjave izkušenj, ži-
vahno igrive otroke pa je dodatno 
presenetilo pestro dogajanje. Vo-
dniki policijskih psov iz Kopra so 
jim predstavili svoje spretnosti, 
obiskal jih je navihan in vseh vra-

trebuješ nekoga, ki ti vlije upanje. 
Zato smo tu!" je v Strunjanu pove-
dala predsednica društva Tatjana 
Kruder.

Društvo staršev otrok z ra-

golij vešč Rdeči nosek dr. Ugačen, 
frizerka je frizirala skuštrane in 
gole glave, po morju so se vozili z 
reševalnim čolnom, in potem ko 
so se razkadile prijetne vonjave z 
žara, jih je čakala ob kopici slaščic 
še velika torta z Rdečo kapico.

S takim druženjem si v dru-
štvu prizadevajo stati ob strani ce-
lotni družini malega bolnika; od 
sorojencev, staršev do starih star-
šev. Pomagajo jim z delavnicami, 
s svetovanjem psihoterapevta, s 
pogovorom, empatijo in ne naza-
dnje z najrazličnejšimi nasveti. Ko 
se starši soočijo z diagnozo raka, 
namreč še kako potrebujejo neko-
ga, ki jih razume, ki čuti z njimi 
in jim ne nazadnje pove, da niso 
edini, ki doživljajo vse to. "O tem 
se težko s kom pogovarjaš, saj je 
to resnično težko razumeti in po-

kom ima svoj sedež v Ljubljani 
na Linhartovi 13 (e-mail jona-
tanprijatelj@gmail.com) in vanj 
se lahko včlanijo tudi sorodniki, 
strokovnjaki ter drugi.

Otroke je razveselil tudi navihan in vseh vragolij vešč Rdeči nosek dr. Ugačen.

Vse starše v občini Piran 
obveščamo, da bomo z okto-
brom 2012 pričeli s telovadbo 
za otroke, imenovano Šola špor-
ta. Telovadbo bomo v šolskem 
letu 2012/2013 izvajali v vrtcu 
in osnovni šoli v Sečovljah. Za 
otroke v osnovni šoli bo program 
potekal vsak ponedeljek, od 12.30 
do 14.00 ure, prav tako pa bo ob 
ponedeljkih potekal program za 
otroke v vrtcu, in sicer od 15.30 
do 16.30. V bližnji prihodnosti 
načrtujemo izvajanje programa 

tudi v ostalih vrtcih in šolah v ob-
čini Piran.

Cilji našega programa so 
usmerjeni v vsestranski razvoj 
otrok, zato jim skušamo na telo-
vadbi predstaviti čim več prilago-
jenih športnih zvrsti, ki smo jih 
poimenovali Malčkova ura gim-
nastike, Malček tekalček, Malček 
z žogo, Malček loparček, Malčk-
ova plesna delavnica in Malček 
igralček. Z vsemi naštetimi vse-
binami se otroci spoznavajo skozi 
tekoče šolsko leto, od oktobra do 

junija. V programu prevladujejo 
igra, animacija in spoznavanje 
vsebin s prijaznimi učitelji oz. va-
ditelji, ki jim včasih pomaga tudi 
naša maskota z imenom "Daško"

Ker želimo s svojimi pro-
grami družinam oz. njihovim 
otrokom ponuditi čim več doda-
tnih ugodnosti, v letošnjem letu 
enkrat na mesec vsaki družini 
podarjamo paket jogurtov. Prav 
tako bomo otroke enkrat meseč-
no na urah telovadbe okrepčali 
s sadjem, osvežilnimi napitki, 

musli rezinami itd. Vsak otrok 
prejme ob začetku izvajanja telo-
vadbe darilce, v decembru pa bo 
otroke obiskal in obdaril Božiček. 
Več o naših ugodnostih si lahko 
ogledate na naši spletni strani.

Prvi obisk na telovadbi je za 
otroka brezplačen, zato vabljeni v 
Sečovlje.

Podrobnejše informacije si 
lahko ogledate na naši spletni 
strani www.malckovsport.si ali 
pa pokličete Adija Markača, prof. 
šp. vzg. na Osnovni šoli Sečovlje.

Z oktobrom se prične telovadba za otroke "Šola športa"
Piše · Adi Markač

Malčkov šport v občini Piran
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Flip je praznoval s prijatelji 

60 let ŠK Flip Piran
Piše in foto · ŠK Flip Piran

Flip se je kot Telovadno dru-
štvo Piran rodil daljnega leta 1952 
in se že kmalu preimenoval v Te-
lovadno društvo Partizan Piran. V 
njem je leta 1954 kot pionirka pri-
čela vaditi tudi Stasja Mehora (ka-
sneje pri prof. Marselu Đurđeviču 
in Stanetu Dergancu - Atu, znanem 
športniku, olimpioniku in trenerju 
ljubljanskega Sokola), trenerka ŠK 
Flip, ki je kasneje, ob šoli oziroma 
službi, prevzela trenersko delo ter 
skupaj z mlajšimi trenerji in vadi-
telji še danes vzgaja mlade športni-
ke. Treningi so bili sprva v čudoviti 
telovadnici ob morju, ko pa so tam 
zgradili hotel Piran, so se otroci se-
lili po manjših piranskih prostorih. 
Velikost prostora in pomanjkanje 
orodij sta botrovala današnjemu 
načinu vadbe. TVD Partizan Piran 
je za svoje delo prejel več republi-
ških in državnih priznanj.

Nastopi so kmalu postajali 
drugačni od standardnih. To ni bil 
le "telovadni" nastop, ampak kore-
ografije z glasbo, ki so se že pribli-
ževale današnjim Flipovim "Show 
programom". Klasična zelena kril-
ca in bele majice ali obleke iz svetlo 
rjavih vreč, obrobljene z rdečimi 
trakovi, so zamenjala modernejša 
oblačila, ki jih je trenerka zašila kar 
doma, na starem maminem šival-
nem stroju, iz materiala, ki so ji ga 
poklonili na Rdečem križu. Tedaj 
so pričeli tudi s vsakoletnimi za-
ključnimi nastopi v Avditoriju Por-
torož, kjer so v "telovadni" program 
vnesli tudi elemente gledališkega 
nastopa, ki so ga otroci takoj spre-
jeli za svojega.

Za gledališko ustvarjanje so 
prejeli tudi več Linhartovih in dru-
gih priznanj.

Leta 1993 je Stasja v avtorski 
predstavi "Jaz sem zaljubljen v pla-
vo žabo" malega žabca poimeno-
vala Flip in istega leta so dobili po-
nudbo Gimnastične zveze Slovenije 
za udeležbo na 1. festivalu Euro-
gym na Portugalskem. Z dvajsetimi 
dekleti so takrat zastopali Slovenijo, 
in sicer pod novim imenom, ki so 
ga izbrali otroci – Plesno akrobat-
ska skupina Flip Piran … in Flipu 
so se odprla vrata v svet. Na Portu-
galskem so s koreografijo trenerke 
Mojke Mehora Lavrič na njeno 
pesem "Pesem je nit, ki nas druži" 
navdušili in prejeli so povabila iz 

vse Evrope.
Leta 1995 so nastopili na Sve-

tovni gymnaestradi v Berlinu. Moj-
kina posebna, gledališko obarvana 
koreografija je tako prevzela pred-
stavnike iz Amerike, da so klub 
kot edinega iz Evrope povabili na 
gimnastični festival v Disneyland v 
Los Angeles. Od takrat naprej vsa-
ko leto sodelujejo na gimnastičnih 
festivalih po svetu, zadnja leta tudi 
s senior skupino, ki jo vodi trenerka 
Gina Gržinič, in dobivajo priznanja 
oz. zasedajo prva mesta, kjer je fe-
stival tekmovalnega značaja. 

Gledališko ustvarjanje je posta-
jalo iz leta v leto kakovostnejše. V 
vsaki predstavi je sodelovalo po 50 
do 70 mladih, ki so se jim kasneje 
pridružili tudi vaditelji in trenerji, 
da so lažje odigrali vloge odraslih. 
Željo otrok po petju sta Mojka in 
Aleš Lavrič uresničila s pesmimi, 
napisanimi prav za njih. Z njimi so 
sodelovali na pevskih festivalih in 
večkrat prejeli priznanja in nagrade 
za najboljše pesmi. Pesmi so izdali 
tudi na zgoščenkah, ki se jih je do-
slej nabralo kar 10. Želja po petju je 
prerasla nastopanje s posameznimi 
pesmimi in leta 2002 je gledališko 
igro pri Flipu zamenjal musical. 
Jeseni bodo v Avditoriju Portorož 
premierno predstavili že šestega. 

Na športnem področju so se 
vključili v projekt Gimnastične zve-
ze Slovenije Gimnastika za vse, kjer 
sodelujejo na državnih prvenstvih 
v gimnastiki in akrobatiki, skokih 
z male in velike prožne ponjave 
ter na pokalu Slovenije v skokih z 
male prožne ponjave. Registrira-
nih imajo preko sto tekmovalcev v 
vseh starostnih kategorijah. Vsako 
leto so večkratni državni prvaki. Že 
desetič zapored pa so bili na pod-
lagi rezultatov tudi razglašeni za 
najboljši klub v Gimnastiki za vse 
v Sloveniji.

Posebna Flipova ljubezen je 
navijaštvo oziroma cheerleading, 
kjer tekmujejo od leta 1997, ko so v 
Stuttgartu v Nemčiji postali evrop-
ski prvaki v disciplini cheer skupin 
ter viceprvaki v cheer plesu, in ta 
dosežek so do danes večkrat pono-
vili. Na zadnjem svetovnem prven-
stvu v Hongkongu pa sta te uspehe 
Ana Janko in Danimir Azirovič 
kronala še z naslovom svetovnih 
viceprvakov.

Vzgajajo nove vaditeljske in 
trenerske kadre. Ta trenutek pri 
Flipu dejavnosti vodijo trenerji: 
Stasja Mehora, Danimir Azirovič, 
Gina Gržinič, Mojka Mehora La-
vrič, Daniel Golenač in vaditelji Ila-
ria Grižon, Gregor Šimac, Rebeka 
Ukmar, Aja Golja, Zoja Kogoj, Jana 
Stanojevič, Anej Godnič, Ana Jan-
ko, ob pomoči Flipovega odbora, ki 
ga sestavljajo predsednica Jerneja 
Tratnik Lacovich in člani Andre-
ja Dujc, Stasja Mehora, Dubravko 
Marčeta, Robert Skok in Davor 
Dodič, ki preko podjetja Omnis 
pomaga tudi finančno voditi klub.

Obletnico je Flip poleti obe-
ležil slavnostno s predstavo "Flip 
praznuje s prijatelji" v portoroškem 
Avditoriju. Na praznovanje viso-
kega jubileja so poleg več kot tisoč 
obiskovalcev povabili tudi številne 

športne, plesne in glasbene prijate-
lje iz vse Slovenije, ki so se predsta-
vili v skupnem nastopu. Tako so bili 
med nastopajočimi tudi pevec Slav-
ko Ivančič, Pihalni orkester glasbe-
ne šole Piran, Art Dance Studio iz 
Portoroža, Twirling klub Piran in 
Plesna skupina Metulj iz Pirana ter 
Športna društva Renče, Moste, So-
kol in Salto.

Biti Flipovec je prijetno, saj 
niso obremenjeni z željo po velikih 
dosežkih, čeprav jih brez dodatnih 
prisil tudi dosegajo. Še najbolj pa so 
srečni, ko bivše gimnastičarke, se-
daj že odrasla dekleta, žene in ma-
tere, srečajo na kongresih in preda-
vanjih kot hostese, na raznih odrih 
kot napovedovalke, pevke, igralke, 
baletke in si rečejo: "Nekaj pa smo 
jim pri Flipu vendarle podarili za 
življenje."
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Prijateljski balinarski turnir na Belem križu 

Upokojenke in upokojenci aktivni 
Piše · Mojca Slapernik, Predsednica DU Piran

Marljive prostovoljke in pro-
stovoljci našega društva so v če-
trtek, 4. 10. 2012, od 8. do 16. ure 
organizirali v balinarski dvorani 
Antena Portorož na Belem križu 
Prijateljski balinarski turnir upo-
kojenk in upokojencev DU Južne 
Primorske ob počastitvi občinske-
ga praznika.

Turnirja se je udeležilo 6 žen-
skih in 6 moških ekip iz DU Ko-
per, DU Izola, DU Pivka, DU Po-
stojna, DU Sežana in naša ekipa 
DU Piran. Skupaj je nastopalo 48 
upokojenk in upokojencev.

Prvo mesto pri ženskah je 
osvojila ekipa DU Postojna pred 
DU Piran: Marija Mlinar, Pavla 
Pavlič, Marinka Viskič in Elda 
Hvala, tretje DU Sežana, četrto 
DU Koper Center. V napetem fi-
nalu je ekipa DU Postojna prema-
gala ekipo DU Piran z rezultatom 
8 : 6. V tekmi za tretje mesto oz. v 

Slapernik, predsednik komisije za 
šport in rekreacijo DU Piran g. 
Zdravko Taškar in sodnik srečanja 
g. Roman Kontič.

Upokojenke in upokojence 
je obiskal župan Občine Piran g. 
Peter Bossman, ki se je z njimi fo-
tografiral in jim zaželel še veliko 
prijateljskih športno-rekreativnih 
druženj. Prav tako sta si tekmova-
nje ogledala direktor športnega in 
mladinskega centra Piran g. Ma-
tjaž Ukmar in predsednik BK An-

malem finalu je ekipa Sežane pre-
magala ekipo DU Koper Center z 
rezultatom 13 : 6.

Pri moških je prvo mesto 
osvojila ekipa DU Pivka pred DU 
Piran, DU Postojno in DU Koper 
Center. V finalu je Pivka prema-
gala Piran z rezultatom 13 : 2, v 
malem finalu za 3. mesto pa je 
Postojna premagala Koper Center 
z 13 : 3.

Če se je gostiteljem "izmuzni-
lo" iz rok prvo mesto pri ekipah, 
pa niso dovolili "presenečenja" 
pri posameznikih v igri bližanje v 
krog, saj sta pokala za prvo mesto 
tako pri upokojenkah kot pri upo-
kojencih ostala v domači vitrini. 
Pri upokojenkah je zmagala Elda 
Hvala – DU Piran in pri upokojen-
cih Zdravko Taškar – DU Piran.

Medalje in nagrade so upoko-
jenkam in upokojencem podelili 
predsednica DU Piran g. Mojca 

tena Portorož, g. Milan Todorovič.
Po tekmovanju so se udeležen-

ci turnirja poveselili, si zapeli ven-
ček slovenskih pesmi in obljubili, 
da se vidijo na naslednjih prijatelj-
skih turnirjih.

Zahvalili bi se Občini Piran, 
ŠIMC Piran, Krajevni skupno-
sti Portorož, balinarskemu klubu 
Antena Portorož, Slaščičarni Maja 
Lucija in vsem prostovoljkam in 
prostovoljcem DU Piran za pomoč 
pri izpeljavi prijateljskega turnirja. 

Spodaj od leve proti desni Edvard Bizjak (PLK 
Koper), Denis Loboda (RD Oradela Piran), Vinko 
Mojškerc (PLK Koper), Damijan Vrhovnik (KIT 
Kranj), Martin Grando (PLK Koper).
Zgoraj od leve proti desni Dejan Struna (RPD 
Piran), Zdenko Grando kapetan (PLK Koper).

Letošnje 48. svetovno prvenstvo v špor-
tnem ribolovu na morju s palico iz zasidra-
nega čolna je bilo na atlantski obali Francije v 
La Rochellu in na njem je 7-članska slovenska 
reprezentanca v konkurenci 14 držav ekipno 
osvojila 5. mesto. V konkurenci posamezni-
kov se je Dejan Struna iz RPD Piran uvrstil 
na 8. mesto, poleg njega pa je bil v ekipi iz 
Pirana še Denis Loboda. Uvrstitev ocenju-
jejo kot dobro, še zlasti zato, ker so se vsi v 
konkurenci posameznikov uvrstili v zgornjo 
polovico skoraj 70 sodelujočih in ker so bili 
pogoji ribolova precej drugačni, kot so jih va-
jeni doma.

Kot je povedal Denis Loboda, je bilo tek-
movanje dokaj naporno, saj so bili na morju 
po 10 ur na dan, tako da je ostalo malo časa 

za vsakodnevno pripravo opreme za naslednji 
dan in počitek. Prva dva dni so lovili na globi-
ni 15 do 22 metrov, zadnji dan, ko so prijemali 
predvsem ugorji, pa zaradi vetra bliže obali in 
na nekoliko manjši globini. 

"Tamkajšnji ribolov se od našega razlikuje 
zaradi močnih tokov. Tako smo uporablja-
li svince od 150 do 250 g, običajno pa jih od 
50 do največ 100 g," je povedal in dodal, da 
so v glavnem lovili kantarje, ugorje, pišmo-
lje (kuk), raže in morske mačke. Lovili so po 
tako imenovanem ekološkem sistemu "ujemi 
in izpusti", pri katerem ribo dvigneš, a je ne 
daš v čoln, ampak jo po tem, ko sodnik ulov 
zabeleži, vrneš v morje. 

Svetovni prvaki so postali Francozi pred 
Angleži, Hrvati, Italijani in Slovenci. 

Svetovno prvenstvo športnih ribičev
Piše in foto · Janez Mužič 

Med najboljšimi na svetu

Čistilni servis
 Biljana Pajić s.p., Ulica Svobode 99, 6330 Piran

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 24 UR NA DAN
 Tel.: 040 435 260
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Se spomnite lanske tekaške ak-
cije, ki je dvignila na noge ne le šte-
vilne zaposlene v PRO PLUS, tem-
več celotno Slovenijo? Na pobudo 
ekipe SVET-a bodo PRO PLUS-
-ovci oktobra ponovno stopili sku-
paj in pretekli Slovenijo z razlo-
gom. Z dobrodelno akcijo ''MALI 
KORAKI ZA VELIK CILJ'' bodo s 
skupnimi močmi in podporo ljudi 
iz celotne Slovenije zbirali sredstva 
za društvo za avtizem DAN, ki bo 
z ustanovitvijo posebnega progra-
ma otrokom z avtizmom omogočil 
boljše življenje.

Lanski diagonali od Murske 
Sobote do Pirana bodo letos dodali 
še pot od Kranjske Gore in Novega 
mesta proti Ljubljani. Vsak korak, 
kilometer in vsaka kapljica znoja 
bodo šteli. Pod vodstvom novinar-
ja SVET-a Jana Golje, ki je tudi po-
budnik akcije, bo teklo kar več kot 
130 zaposlenih v PRO PLUS. Ak-
cija bo potekala od 16. do 19. ok-
tobra, tekači pa bodo v dobrodelni 
namen pretekli kar 567 kilometrov. 

"Zelo žalostno je slišati, a av-
tistov je premalo, da bi jih drža-
va bolj kompleksno obravnavala. 
Ko družine spoznajo, da je njihov 
otrok avtist, prično z iskanjem poti 
iz neznanega. Nihče jim ne more 
ponuditi pravega odgovora. Dejan-
sko pa obstaja veliko uspešnih tera-
pij in zdravljenj, ki jih po svetu že 
prakticirajo, pri nas pa ne. Društvo 
DAN (Defeat Autism Now) delu-
je globalno oziroma črpa znanje 
z vsega sveta in ga nato deli med 
družine z avtističnimi otroki. Re-
zultati določenih terapij so izjemni. 
Tisti avtisti, ki niso bili sposobni 
povedati niti ene besede, danes ve-
selo govorijo s svojimi vrstniki. In 
to si želimo za vse. Zbrati sredstva 
za socialno ogrožene družine ozi-
roma njihove otroke, ki potrebuje-

jo te drage terapije, je namen naše 
tekaške akcije," je dejal Jan Golja, 
novinar oddaje SVET. 

Tečete lahko tudi vi! 
Letos se lahko pridružite vsi 

na dodatnih tekaških progah, in 
sicer na Bledu okrog jezera in na 
cilju od Kopra do Pirana. Več in-
formacij tekači najdejo na spletni 
strani www.pro-plus.si/svet, pri-
jave na tek se zbirajo vse do 15. 
oktobra. Prijavite se na svet.tek@
kanal-a.si.

Donirate lahko že danes
Svoj delček za dobrodelni 

cilj lahko že danes prispevate 
preko mobilnih telefonov ali z 
nakazilom na TRR. 

brodelnem teku, majicah ter 
splošnih pogojih o donaci-
ji najdete na spletni strani  
www.pro-plus.si/svet.

PRO PLUS zagotavlja, da 
bo vsa zbrana denarna sredstva 
posredoval društvu za avtizem 
DAN. O podrobnostih teka vas 
bomo obveščali preko oddaje 

Donirate lahko tudi z naku-
pom majice za velik cilj, ki jo 
lahko naročite v POP KLUB-u.

Vse informacije o do-

SVET in spletnega portala 24ur.
com. 

Stopimo skupaj za lepšo pri-
hodnost otrok z oddajo SVET, 
zaposlenimi na PRO PLUS in 
celotno Slovenijo. 

Z MALIMI KORAKI ZA 
VELIK CILJ!

Čez Slovenijo po dolgem in počez za dober namen
Piše in foto · PRO PLUS, d.o.o.

Svetov tek letos z zaključkom v Piranu

SMS-donaciji za 1 EUR in 5 
EUR sta mogoči za mobilne 
uporabnike Telekoma 
Slovenije, Si.mobila in 
Tušmobila.
Za 1 EUR pošlji SVET na 
številko 1919
Za 5 EUR pošlji SVET5 na 
številko 1919
Družbe Telekom Slovenija, 
Si.Mobil in Tušmobil 
se odpovedujejo vsem 
prihodkom iz naslova tako 
poslanih SMS-sporočil.

Višji znesek lahko uporabniki 
donirajo z nakazilom na TRR 
SI56 0292 2005 2254 477, 
odprt pri 
NLB, d. d. (namen: SVET – 
dobrodelni tek, sklic 00 1313, 
prejemnik: POP TV, d.o.o., 
Kranjčeva 26, 1521 Ljubljana). 

Jan Golja, pobudnik akcije in novinar SVET-a na Kanalu A pravi, da je namen 
tekaške akcije zbrati sredstva za socialno ogrožene družine, oziroma njihove 
otroke, ki potrebujejo drage terapije. Danes obstaja veliko uspešnih terapij 
in zdravljenj in rezultati določenih terapij so izjemni. Tisti avtisti, ki niso bili 
sposobni povedati niti ene besede, danes veselo govorijo s svojimi vrstniki.

Liminjanska cesta 96, Lucija, 6320 Portorož
tel.: 05 677 90 15 • gsm: 041 64 80 67 • e-mail: company@siol.net, lulicdoo@siol.net

Gradbena mehanizacija, špedicija d.o.o.
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Prepuščanje/odlaganje odpadkov
Zelena, rumena in rdeča vreča 
vsak dan razen nedelje 
od 21. do 7. ure

Prepuščanje/odlaganje 
bioodpadkov
Rjava 10-litrska posoda 
vsak dan razen nedelje (NOVOST !!!)

od 18. do 20. ure

Kareta Carletta 
CARLETTIN EKO NASVET 

Ločevanje odpadkov je obveznost vsakega 
posameznika, ki odpadke povzroča. Za vse, ki 
varstvu okolja posvečamo večjo skrb, pa je zelo 
pomemben ogljični odtis,* ki ga povzročamo z 
vsakim ravnanjem, tudi s prevozom odpadkov. 
Za vse plačnike smetarine in za naše podjetje 
je pomembno, da bo vsak prevoz popolnoma 
izkoriščen in ekonomičen, zato vas prosimo, da 
poleg pravilnega razvrščanja v ustrezne vreče in 
zabojnike tudi:

•	 odstranite zamašek s plastenke in tetrapaka, 
iztočite vsebino in stisnete embalažo;

•	 zamaške zbirate ločeno in jih predate 
v dobrodelne namene (šolam, vrtcem, 
aktivistom);

•	 pločevinke dobro izpraznite, iztočite in 
stisnete (ni jih treba prati).

Razmerje volumna med stisnjeno in 
nestisnjeno embalažo je v povprečju 1:3. Z 
doslednim stiskanjem embalaže se izognemo 
nepotrebnemu prevažanju zraka, npr. v 
nestisnjenih plastenkah, in zmanjšujemo število 
odvozov. Cena smetarine je zamrznjena, stroški 
pogonskih goriv pa niso in še naraščajo.

V zadnjih dveh letih smo prepolovili količino 
odloženih odpadkov (z 10.000 ton na 5.000 
ton). Povečali smo delež ločeno zbranih 
odpadkov z 20 na 40 %. Doseči moramo cilj 
iz Operativnega programa in izločiti 50 % 
odpadkov, ki jih lahko predelamo, recikliramo 
ali ponovno uporabimo.

Hvala vam, ker skrbite za okolje in skupaj z nami 
znižujete stroške ravnanja z odpadki.

*Izraz ogljični odtis (angleško "carbon footprint") upo-
rabljamo za ponazoritev količine izpustov ogljikovega 
dioksida (CO2) in drugih toplogrednih plinov (TGP), za 
katero sta odgovorna posameznik ali podjetje oziroma or-
ganizacija. Ogljični odtis torej lahko izračunamo za dejav-
nost, dogodke in izdelke ter posameznike.

Sprejeta sta nov Tehnični pravilnik o zbi-
ranju in prevozu komunalnih odpadkov in 
nov Program zbiranja in prevoza odpadkov, 
ki prinašata nekatere novosti in spremembe 
pri predajanju odpadkov v naši občini.

STARO MESTNO JEDRO PIRAN

Optimizirano logistiko zbiranja odpad-
kov v starem mestnem jedru Piran prilaga-
jamo novemu zimskemu urniku predajanja 
odpadkov, ki velja od 1. oktobra do 30. aprila. 
Pomembna novost je zbiranje biorazgradlji-
vih kuhinjskih odpadkov vsak dan, razen ob 
nedeljah.

Zbiranje odpadkov bo po zimskem urni-
ku v jutranjem času potekalo le do 11. ure, na-
ših delavcev za zbiranje odpadkov po 11. uri 
ne bo več v mestu.

Dosledno spoštujte urnik; odpadkov NE 
odlagajte po 7. uri zjutraj, saj se v posame-
zne ulice ne bomo vračali in delavcev, ki bi jih 
pobrali, ne bo na terenu. Dodatno vračanje in 
kroženje po mestu ter dežuranje za uporab-
nike, ki odložijo odpadke po 7. uri, povzroča 
nam in vam dodatne stroške, ki jih cena sme-
tarine ne pokriva, saj je nespremenjena od 
leta 2001, zadnji dve leti pa tudi zamrznjena.

Vrečke delimo v naši poslovalnici na Sa-
vudrijski ulici 13. Vrečke so brezplačne, upo-
rabniki jih morate prevzeti v tekočem letu, za 
več kot eno leto nazaj jih ne delimo.

OSTALI PREDELI V OBČINI 
Za vse ostale predele v občini odpadke 

zbiramo po programu in v skladu z individu-
alnim koledarjem prevzemanja odpadkov, ki 
ga prejmete naši uporabniki, ki živite na ob-
močjih Programa ločenega zbiranja odpad-
kov v rumeni in rdeči vreči. 

DELITEV rumenih, rdečih in bio VREČ 
izvajamo 3 x LETNO: konec septembra, ko-
nec januarja in konec maja.

Porabo vreč si razporedite do naslednje 
delitve, dodatne vreče pa lahko kupite na naši 
upravi, na naslovu Arze 1b.

Prosimo uporabnike, ki ste v Programu 
rumene in rdeče vreče, da jih ne odlagate po-
leg posod na ekoloških otokih, saj čiščenje 
ekoloških otokov povzroča dodatne stroške. 
Rumene in rdeče vreče odlagajte na svojem 
prevzemnem mestu, poleg svoje posode za 
odpadke, po koledarju prevzemanja odpad-
kov, ki ga prejmete z vrečami. 

Prosimo vas, da spoštujete navodila za 
odlaganje odpadkov za čist in urejen videz 
našega kraja. 

Za nepravilno ravnanje z odpadki in izo-
gibanje vključevanju v sistem zbiranja in od-
voza odpadkov se po veljavnih predpisih ka-
znuje pravno osebo (podjetje) z globo 2000,00 
€ in s 400,00 € odgovorno osebo (direktorja).

Za povzročitelje odpadkov iz gospodinj-
stva (fizične osebe), ki se ne prijavijo na od-
voz odpadkov, znaša globa 400,00 €, za druge 
kršitve odloka pa 200,00 €.

Občinski svet sprejel nov Tehnični pravilnik
Pišeta · Milica Maslo Bezer in Sandra Martinčić Loboda, JP Okolje Piran

Nov program in urnik zbiranja odpadkov v naši občini

Odpadke odlagajte na ulico pred svoja vhodna 
vrata, ne pred vrata sosedov.
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Kosovne odpadke lahko pripeljete na 
katero koli lokacijo.

Zeleni vrtni odpad, kamor sodijo odpadki 
z vrtov in parkov (odpadne veje, trava, listje), 
lahko krajani pripeljete vsak petek ob organizi-
ranem ločenem zbiranju kosovnih odpadkov.  
  Izkoristite možnost brezplačne oddaje kosovnih odpadkov 
iz gospodinjstev v zbirnem centru v Dragonji vsak dan. Od 
ponedeljka do petka med 6. in 17. uro ter ob sobotah med 
7. in 12. uro. Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Gospodinjstvom v starem mestnem jedru Piran na podlagi 
napovedanega naročila omogočamo brezplačno predajo 
5 m3 kosovnih odpadkov (2 odvoza letno po 2,5 m3 z 
vozilom jolly). 

12. OKTOBER SV. PETER zadružni dom

19. OKTOBER PORTOROŽ parkirišče pri glavni avtobusni postaji

26. OKTOBER PADNA avtobusna postaja

02. NOVEMBER FIESA gramozno parkirišče na ovinku

09. NOVEMBER LUCIJA Vojkova ulica pri trafo postaji

16. NOVEMBER SEČOVLJE gramozno parkirišče pri rudniku

23. NOVEMBER STRUNJAN pri gostilni Sosič

30. NOVEMBER LUCIJA gramozno parkirišče pred Marino

Urnik zbiranja kosovnih odpadkov: od 8. do 18. ure

Zbiranje kosovnih odpadkov v oktobru in novembru

Izžrebane nagrajenke iz zadnje križanke so: Maglica Lidija iz Portoroža, Jovovič-Kandus Simona iz Pirana in Šajina Lojzka iz Portoroža. Vsaka od nagrajenk prejme: Bon za kemično 
čiščenje, torbo za oblačila in par elegantnih nogavic Levante. Obvestilo o nagradi so dobile po pošti. Čestitamo!

S tokratno nagradno križanko se bomo "zapeljali" z novim občinskim vozilom. Naš sponzor MARE – Več kot čistilnica, je tudi tokrat pripravil komplete praktičnih nagrad za naše 
ugankarje. Če se želite potegovati za eno od nagrad pošljite rešeno križanko do 27/10/2012 na naslov: Mare – Več kot čistilnica, Liminjanska 78, 6320 Portorož. Ne pozabite pripisati 
svojega imena in priimka ter naslov!

Pri žrebanju bomo upoštevali samo po eno poslano pravilno rešeno križanko! Želimo vam obilo ugankarskih užitkov!



Petek, 12.10. 2012
9.00 - 12.00: »Morje« - Medgeneracijsko povezovanje 
in ustvarjanje z otroci osnovni šol Občine Piran ter dru-
štvom Faros, LD Solinar in slikarskim krožkom Skupno-
sti Italijanov »Giuseppe Tartini«
18.00, Galerija Impresija, Fornače: Otvoritev razstave 
LD Solinar
19.00, Krajinski park Sečoveljske soline - Lera: 
»Solinarska kuhinja«
19.00, Mestna Galerija Piran: Otvoritev razstave slik 
avtorja Rajmunda Kocbeka
19.00, Apollonijeva palača: Otvoritev fotografske raz-
stave »Zaljubljena v Piran«, avtorice Barbare Kožar
Sobota, 13.10. 2012
11.00, Trg prekomorskih brigad, Portorož: Spominska 
svečanost v počastitev padlih partizanskih pomorščakov
12.00, Tartinijev trg Piran: Prireditev Tartinijev poljub, 
poljub za srečo pod kipom in rekord v skupinskem polju-
bljanju
Od 10.00 do 18.00 Tartinijev trg, Piran: »Sejem soli, 
olja, vina in spominkov« s spremljevalnim kulturnim 
programom društev Občine Piran
18.30, Ribiško pristanišče, Piran: Svečana otvoritev pre-
novljenega Mandrača z županovo pogostitvijo
Nedelja, 14.10. 2012
12.00, Tartinijev trg Piran: Cilj teka Trije kraji, 
Koper - Izola - Piran
19.00, Avditorij Portorož-Portorose: Osrednja priredi-
tev v okviru Občinskega praznika s podelitvijo priznanja 
Zlati grb Občine Piran
Ponedeljek, 15.10. 2012
11.00, Beli Križ: Otvoritev prenovljenega parkirišča na 
Belem Križu
14.00, Pri travnatem nogometnem igrišču v Luciji: 
Otvoritev »Kolesarskega parka«
Sreda, 17.10. 2012
19.00, Galerija Herman Pečarič, Piran: Otvoritev pre-
gledne razstave skulptur avtorja Slavka Krajnca
Petek, 19.10. 2012
19.00, razstavišče Monfort, Portorož: Otvoritev razstave 
skulptur avtorja Mirsada Begića.
V sklopu občinskega praznika bo možen ogled terase pi-
ranskega svetilnika na Punti v soboto, dne 13. in v nedeljo 
14. oktobra 2012 med 10. in 16. uro.
Sobota, 20.10. 2012
19.00, Atelje Duka, Piran: Otvoritev slikarske razstave 
avtorice Barbare Kastelic

Vse prireditve so brezplačne!  

Venerdì, 12.10.2012   
9.00-12.00: Collaborazione e creazione intergenerazio-
nale sul tema del mare - con la partecipazione degli alunni 
delle scuole elementari del Comune di Pirano, dei membri 
delle Associazioni Faros e Solinar e del Gruppo di pittura 
della Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini”
18.00, Galleria Impresije, Fornace: Inaugurazione del-
la mostra del Gruppo di pittura Solinar
18.00, Parco Naturale delle Saline di Sicciole-Lera: 
»La cucina dei salineri«
19.00, Galleria civica di Pirano: Inaugurazione della 
mostra dei dipinti di Rajmund Kocbek
19.00, Palazzo Apollonio: Inaugurazione della mostra 
fotografica »Zaljubljena v Piran,« di Barbara Kožar
Sabato, 13.10.2012
11.00, Piazza delle Brigate d’oltremare: Cerimonia 
commemorativa in ricordo dei partigiani marittimi caduti 
12.00, Piazza Tartini, Pirano: Il bacio portafortuna 
sotto la statua di Tartini - con l’invito a partecipare nume-
rosi per farne un evento record  
10.00 -18.00, Piazza Tartini, Pirano: Fiera del sale, del 
vino, dell'olio e dei souvenir, con il programma culturale a 
cura delle associazioni del Comune di Pirano
18.30, Porto peschereccio di Pirano: Inaugurazione 
solenne del Mandracchio ristrutturato con il banchetto 
offerto dal Sindaco   
Domenica, 14. 10. 2012
12.00, Piazza Tartini, Pirano: Traguardo della Corsa 
podistica delle tre città Capodistria - Isola - Pirano
19.00, Avditorij Portorož-Portorose: Solenne manife-
stazione centrale in occasione della Festa del Comune di 
Pirano con il  conferimento dello Stemma d’Oro del Co-
mune di Pirano
Lunedì, 15.10.2012
11.00, Croce Bianca: Apertura del parcheggio rinnovato  
14.00, presso il campo di calcio erboso di Lucia: Apertu-
ra del »Bike park«
Mercoledì, 17.10.2012
19.00, Galleria Herman Pečarič di Pirano: Inaugu-
razione della mostra retrospettiva di sculture di Slavko 
Krajnc
Venerdì, 19.10.2012
19.00, spazio espositivo di Monfort a Portorose:
Inaugurazione della mostra di sculture di Mirsad Begić. 
Nell'ambito della festa comunale saranno possibili visite 
alla terrazza del Faro presso la Punta di Pirano, sabato 
13 e domenica 14 ottobre tra le ore 10.00 e 16.00.
Sabato, 20.10.2012
19.00, Atelier Duka di Pirano: Inaugurazione della 
mostra di dipinti di Barbara Kastelec

Tutti gli eventi sono gratuiti!

PROGRAM PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE PIRAN 2012
PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE
DELLA FESTA DEL COMUNE DI PIRANO 2012


