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1. 12. – 6. 1.

Vse sladkosti 
življenja 

Piran in Portorož

31. 12. 

Silvestrovanje 
na prostem

Tartinijev trg, Piran

1. 1.

Novoletno 
popoldne s 

skokom v morje in 
ognjemetom

Portoroška plaža 

v novem letu vam želim veliko srečnih 
trenutkov, osebnega zadovoljstva, zdravja in 
izpolnjenih želja. Verjamem, da vstopamo 
v boljše čase in da si bomo z dobrimi in 
samozavestnimi odločitvami utrli pot v svetlejšo 
prihodnost. Verjemimo vase. Bodimo strpni in 
razumevajoči do vseh, ki svet vidijo nekoliko 
drugače od nas, pomagajmo tistim, ki jim gre 
slabo in so nesrečni. Stopimo si nasproti in si 
podajmo roke.

Skupaj bomo uspešni. Skupaj bomo 
nezaustavljivi.

Vesele božične in novoletne praznike vam 
želim.

Župan Peter Bossman

il mio augurio per l’anno nuovo è che possiate 
vivere momenti felici, di soddisfazione personale, di 
salute e che vediate realizzati i vostri desideri. Sono 
convinto che il periodo entrante sarà migliore e che, 
prendendo valide decisioni, sapremo spianarci la 
strada verso un futuro più roseo. Dobbiamo avere 
fiducia in noi stessi. Cerchiamo di essere tolleranti 
e comprensivi con chi ha una visione del mondo 
differente dalla nostra, aiutiamo chi è in difficoltà 
ed è infelice. Andiamo incontro al nostro prossimo, 
tendiamoci la mano.

Uniti avremo successo. Uniti saremo 
inarrestabili.

Auguro a tutti buon Natale e felice Anno 
nuovo.

Il sindaco del Comune di Pirano
Peter Bossman

Drage občanke 
in občani, 

Gentili cittadine 
e cittadini,
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Kazalo

Spoštovane bralke, 
spoštovani bralci, 

kmalu bomo začeli 
odštevati dneve in ure do 
novega leta, ki nas omamlja 
z velikimi pričakovanji 
in z obljubo novega 

Župan občine Piran, 
Peter Bossman

začetka. Veseli december 
pri nas bo pester, kot se 
za občino Piran spodobi. 
Pripravljamo več kot 
50 različnih prireditev, 
številne božično-novoletne 
tržnice, razburljiv program 
za otroke in seveda 

tradicionalni gala koncert 
v Avditoriju, silvestrovanje 
na Tartinijevem trgu ter 
portoroški ognjemet.

Kljub prazničnemu 
b o ž i č n o - n o v o l e t n e m u 
vzdušju pa ne smemo 
pozabiti, da so med nami 
tudi posameznice in 
posamezniki, ki jim niti 
sijaj tisoč silvestrskih lučk 
ne bo razsvetlil obrazov. 
Za naše najbolj ogrožene 
občanke in občane, ki 
jih je gospodarska kriza 
potisnila v nepredstavljive 
stiske, smo v občini razpeli 
varnostno mrežo. Dobro 
se namreč zavedamo, da 
je življenje v Piranu lahko 
prijetno le, če ga živimo 
drug z drugim in ne drug 
ob drugem. Z različnimi 
programi in oblikami 
pomoči lajšamo bolečino 
tistih, ki jim je sreča 
obrnila hrbet. V občini, 
kjer prebiva na desetine 
milijonarjev, nihče ne sme 
biti lačen.

Pogled na leto, ki se 
izteka, nas sme navdajati z 
optimizmom. V zaostrenih 
gospodarskih razmerah, ki 
so ohromile skoraj ves svet, 
v Piranu nismo popuščali. 
Zares smo naredili veliko. 
Na področju gospodarstva, 
infrastrukture in na 

področju družbenih 
dejavnosti. Izzivi, s 
katerimi smo se spopadli, 
so bili zahtevni, a smo jih 
zmogli.

V novem letu se 
otresimo negotovosti in 
zaskrbljenosti, ki ju v nas 
vnašajo okoliščine, na 
katere nimamo vpliva. 
Zaželimo si poguma in 
drznosti, zaželimo si 
uspeha, ki ga zmoremo in 
si ga zaslužimo. Vemo, da 
lahko destinacija Piran-
Portorož postane eno 
izmed najpomembnejših 
turističnih središč v 
Sredozemlju. To nam 
sporočajo vsi, ki nas 
obiščejo, naši gostje in 
naši prijatelji iz pobratenih 
mest. Imamo znanje in 
sanje, tradicijo in ambicijo, 
da postanemo boljši, da 
postanemo najboljši.

Skupaj bomo uspešni. 
Skupaj bomo 

nezaustavljivi.

Lokalno glasilo Občine Piran
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Decembrsko praznovanje za druženje in uživanje
Piše · Turistično združenje Portorož

Destinacija Portorož & Piran
Piše · Turistično združenje Portorož; foto · Julia Wesely

Piše · Turistično združenje Portorož

Nove zgodbe in podobe našega turizma

Istra – Kras: uspešno na razpisu za evropska sredstva

»Ljudje potujejo, da bi slišali 
in doživeli zanimive zgodbe, in v 
naših krajih jim lahko res veliko 
ponudimo,« pojasnjuje novi na-
cionalni turistični projekt Jadran 
Furlanič, direktor Turističnega 
združenja Portorož, g. i. z. (TZP). 
»Nosilne turistične zgodbe so 
namreč v učinkovito pomoč pri 
trženju. Lotili smo se jih že pred 
predstavitvijo nacionalnega pro-
jekta oblikovanja nacionalnih in 
lokalnih turističnih zgodb, ki ga 

Turistično združenje Porto-
rož je tudi nosilec oblikovanja 
regionalne destinacijske orga-
nizacije (RDO) Istra – Kras, ki 

gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo se je uspešno potegovalo za 
pridobitev sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. To 

seveda zelo podpiramo.«
Nastale pa so tudi sveže foto-

grafije, s katerimi bo opremljena 
prenovljena spletna stran Turi-
stičnega združenja Portorož in 
so se že dobro odrezale v jesenski 
akciji za italijanski trg. Oblikova-
nje zgodb za turistične namene 
so v portoroškem združenju po-
vezali z uveljavljanjem znamke 
Portorož & Piran, ki bo postopo-
ma nasledila sedanjo destinacijo 
Portorož.

združuje 7 obalno-kraških občin 
(Koper, Izola, Piran, Sežana, Ko-
men, Hrpelje - Kozina in Diva-
ča). Prek razpisa ministrstva za 

bo oblikovanje RDO Istra – Kras 
v naslednjih dveh letih podprlo s 
sofinanciranjem v višini 400 tisoč 
evrov.

Praznični december v Porto-
rožu bo ogrela prireditev Vse slad-
kosti življenja s Festivalom penin 
in božično-novoletno tržnico. 
Vabljeni v park hotela Kempinski 
Palace Portorož, kjer bo živahno 
in okusno vsak konec tedna od 
6. decembra pa do 1. januarja, pa 
tudi v četrtek, 26. decembra:

- Poskusite različne penine in 
tipične istrske jedi. Poleg fužev in 
bakalaja lahko uživate še v tartu-
fih, pršutu, sirih, sladicah, vroči 
čokoladi ter kuhanem vinu.

- Na božično-novoletni tržnici 
se vam predstavljajo domači izdel-
ki, kot so med, namazi, marmela-
de, oljčno olje ter domača ume-
tnostna obrt iz vse Slovenije.

 Kje?
Park hotela Kempinski Pala-

ce Portorož (razen dobrodelnega 
turnirja v golfu).

Kdaj?
Festival penin in istrskih 

dobrot: vsak petek med 16. in 
21. uro, ob sobotah, nedeljah 
ter na praznični 26. december 
med 14. in 21. uro. Prireditev se 
zaključi 1. januarja 2014.

Božično-novoletna tržnica: 
ob petkih med 15. in 20. uro, ob 
sobotah, nedeljah ter na pra-
znični 26. december med 14. 
in 20. uro. Prireditev traja do 
vključno 1. januarja 2014.

Dobrodelni turnir v golfu: 
dopoldan 28. decembra 2013 na 
prirejenem igrišču za golf na se-
čoveljskem letališču ob 10. uri.

Koncert najlepših arij iz 
operet, razglasitev Penine Por-
toroža 2013 in zmagovalca pr-
vega dobrodelnega turnirja v 
golfu: 28. decembra 2013 ob 
18. uri.

Vse sladkosti življenja v Portorožu

Utrinek z lanskega Festivala penin.
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Občinski svet občine Piran je v torek, 10. de-
cembra 2013, na redni seji tudi v drugem branju 
sprejel odlok o proračunu občine Piran za leto 
2014. Kot je ob tem dejal župan občine Piran Pe-
ter Bossman, je »proračun občine Piran za leto 
2014 uravnotežen in razvojno naravnan. Oce-
njujemo, da smo v okviru svojih možnosti upo-
števali finančne zahteve vseh uporabnikov, kar 
se je izkazalo tudi v razpravi v občinskem svetu 
občine Piran, ki je tudi v drugem branju potr-
dila predlog proračuna.« Predlog proračuna je 
potrdilo 16 od 20 prisotnih svetnic in svetnikov. 

Obseg proračuna občine Piran za leto 2014 
znaša 31 milijonov evrov, pri čemer načrtujemo 
prihodke v višini 27,4 milijona evrov, 1,9 milijo-
na evrov neporabljenih sredstev bomo prenesli 
iz letošnjega leta, za izvedbo investiciji pa smo 
si odprli možnost črpanja 1,7 milijona evrov 
posojil. 

Sicer nameravamo za izvedbo investicij v 
občini Piran v letu 2014 nameniti 12,3 milijona 
evrov. 

Pomembnejši investicijski projekti, katerih 
izvedbo načrtujemo v prihodnjem letu, so:
•	 investicije v obnovljive vire energije – ener-

getske sanacije objektov (vrtec Mornarček, 
Vrtec Sečovlje),

•	 sanacija carinsko-turističnega pomola,
•	 vzdrževanje in ureditve cest – redno vzdrže-

vanje, sanacije, nadaljevanje rekonstrukcije 
Belokriške ceste, nadaljevanje urejanja kro-
žišč, ureditev pločnika in pešpoti v Svetem 

Predstavniki urada za občinsko inšpekcijo in 
redarstvo so pri svojem rednem nadzoru na ob-
močju občine na ograji mostu čez hudournik pred 
križiščem ceste za obrtno cono Lucija zabeležili 
postavitev več reklamno-usmerjevalnih tabel za 
različna podjetja v obrtni coni.

Gre za način obveščanja, ki ni v skladu z Odlo-
kom o javnem oglaševanju v občini Piran (Uradne 
objave, Primorske novice št. 36/2004 in 40/2011). 
Tovrstno reklamiranje oziroma usmerjanje je 
predvideno z lamelnimi komercialnimi usmerje-
valnimi znaki, s katerimi upravlja Avditorij Porto-
rož, Senčna pot 10, 6320 Portorož, info@avditorij.
si.

Zato bo občina Piran vse kršitelje pozvala, naj 
v roku 60 dni pri upravljavcu Avditorij Portorož 
uredijo vse postopke za postavitev tabel na način, 

Petru, predvidene so aktivnosti za sanacije, 
ki jih načrtujemo v naslednjih letih,

•	 zapiranje deponije, 
•	 obnova in nove gradnje kanalizacij in vodo-

vodne infrastrukture (hidravlična izboljšava 
vodovodnega sistema na obali, projekt Oskr-
ba z vodo Obale in Krasa),

•	 ureditev centra Strunjana,
•	 sanacija obalnega pasu – prednostno na po-

dročju Fornač,
•	 urejanje centra Lucije, parka Rastelli v Por-

torožu,
•	 sanacija škarp, klifa, opremljanje stavbnih ze-

mljišč, odkup zemljišč za potrebe investicij,
•	 vzdrževanje in pridobivanje stanovanj,
•	 sanacija strehe na skladišču soli, 
•	 projekt Mediadom Pyrhani (objekt, bolj 

znan kot godbeni dom),
•	 projekt doma vodnih športov v Portorožu, 

da bo reklamiranje njihovih podjetij usklajeno z 
občinskim predpisom.

Predstavniki urada za občinsko inšpekcijo in 
redarstvo bodo tudi v prihodnje izvajali skrben 
nadzor nad postavitvijo reklamnih tabel, saj z nji-

obnova športnih objektov,
•	 razširitev vrtca v Sečovljah,
•	 obnova italijanskega vrtca v Luciji
•	 in drugi projekti. 

V občini Piran v zadnjih letih veliko pozor-
nosti namenjamo pridobivanju transfernih pri-
hodkov. Dodatne prihodke zagotavljamo tudi s 
prijavami na razpise za sofinanciranje projektov, 
pri čemer smo zelo uspešni. Tako v letu 2014 
pričakujemo kar 5,2 milijona evrov virov za na-
črtovane projekte. Pripravili smo se tudi na mo-
rebitne nove uspehe na razpisih in za izvedbo 
teh projektov v proračunu predvideli možnost 
črpanja posojil v višini 1,7 milijona evrov. 

Občina Piran za tekočo porabo namenja 
skoraj 18 milijonov evrov. Ta vsota zajema vse 
zakonske in pogodbene obveznosti na vseh po-
dročjih delovanja občine – negospodarske in 
gospodarske javne službe.

Med tovrstnimi nameni so največji preje-
mniki sredstev področje izobraževanja (vrtci 
in osnovne šole), področje kulture in športa, 
socialnega varstva, skupna raba, subvencije za 
mestni promet, področje gasilstva, LTO in dru-
go. Med tekoče namene štejemo tudi sredstva za 
servisiranje javnega dolga.

Zaradi hude gospodarske krize, s katero se 
soočamo v Sloveniji, smo občutno povišali sred-
stva, namenjena socialnemu varstvu – zagota-
vljamo sredstva za subvencioniranje najemnin, 
za materialno pomoč, tople obroke, za delovanje 
občinske blagajne in podobno.

mi poenostavljamo informiranje obiskovalk in 
obiskovalcev naše občine. Obenem pa gre tudi za 
področje, ki pomembno vpliva na vtis o urejenosti 
kraja, kar je za turistično občino Piran izjemnega 
pomena.

Proračun občine Piran je uravnotežen in razvojno naravnan 

Reklamne table v občini Piran

Občinski svet sprejel proračun občine 
za leto 2014 

Odslej še skrbnejši nadzor 

Reklamne table - sedanje stanje. Reklamne table potem - lamelne table.

Minuli konec tedna so Piran preplavili mla-
di nadebudneži, ki svoje dni preživijo morda 
nekoliko drugače kot njihovi vrstniki, saj prosti 
čas namenjajo prelivanju ljubezni do glasbe v 
veščino igranja na izbrane instrumente. Kar 191 
bodočih skladateljev, violinistov in pianistov se je 
namreč prijavilo na prvo mednarodno tekmo-
vanje mladih violinistov, pianistov in komornih 
skupin, ki je v organizaciji Glasbene šole Koper 
in Rotary kluba Portorož ter ob podpori Občine 
Piran potekalo med 6. in 8. decembrom. 

»Računali smo na kakšnih petdeset do šest-
deset prijav, potem pa se jih je v zadnjih dveh 
dneh odzvalo čez sto, tako da je skupen seštevek 
ob zaključku razpisa znašal nepričakovanih 191. 
V posebno zadovoljstvo nam je tudi, da udele-
ženci prihajajo iz kar devetnajstih držav. Največ 
jih je sicer iz Slovenije, odzvali pa so se tudi mladi 
iz Bosne in Hercegovine, Finske, Hrvaške, Italije, 
Japonske, Litve, Madžarske, Makedonije, Molda-
vije, Nizozemske, Poljske, Rusije, Srbije, Španije, 
Švice, Ukrajine, Velike Britanije in Združenih 
držav Amerike,« je o odzivu na tekmovanje po-
vedal piranski skladatelj, pianist in glasbeni pe-
dagog Bojan Glavina. 

Ideja o tovrstnem tekmovanju se je med 
glasbenimi pedagogi pojavila že pred časom, 
saj do pred nekaj leti v Sloveniji ni obstajalo niti 
eno mednarodno tekmovanje za mlade glasbe-
nike, ki potrebujejo motivacijo, izziv in pozitiv-
no spodbudo, vse to pa jim v tem poklicu lahko 
nudijo predvsem javni nastopi in potrditve na 
tekmovanjih, kjer se lahko pomerijo z vrstniki 
ter spoznajo, da niso osamljeni v tem velikokrat 
napornem poklicu. 

»O tej ideji smo se že velikokrat pogovarjali, 
le do realizacije nikdar ni prišlo. Konkreten po-
vod je sedaj prišel s strani Rotary cluba Portorož, 
ki letos obeležuje 20-letnico delovanja in je ob 
tej priložnosti želel nameniti določena sredstva 
za otroke in mladino, tako da bi združili glasbo, 
kulturo in sam Piran,« je o nastanku letošnjega 
tekmovanja povedal Glavina.

Želja organizatorjev je bila ponuditi nekaj 

drugačnega, po čemer bi tekmovanje postalo 
prepoznavno in edinstveno doma ter v svetu. 

»Je edino tekmovanje, kjer so mladi violini-
sti imeli možnost igrati v rojstni hiši Giuseppeja 
Tartinija, ki je njihovemu instrumentu zapustil 
bogato dediščino, skozi katero se urijo in dozore-
vajo na svoji glasbeni poti. Poleg tega so obvezne 
skladbe Bojana Glavine za pianiste izredna mo-
žnost, da svetovni javnosti predstavimo delo slo-
venskega skladatelja, s katerim se ponaša mesto 
Piran. Ne nazadnje pa je posebnost tekmovanja, 
da lahko mladi tekmujejo tudi s skladbo, ki so 
jo sami ustvarili, s svojim avtorskim delom. Kar 
sedem mladih glasbenikov (najmlajša ima 9, naj-
starejši 19 let) se je opogumilo in prijavilo svojo 
lastno skladbo. Morda bo prav Piran zaslužen za 
odkritje novega mladega skladatelja,« je o poseb-
nostih tekmovanja povedala umetniška vodja 
Aleksandra Češnjevar Glavina.

Violinisti in komorne skupine so tekmovali v 
dvorani vedut v Tartinijevi rojstni hiši, pianisti pa 
v dvorani Domenica Tintoretta v palači Občine 
Piran. Tekmovanje je ocenjevala komisija, ki jo je 
sestavljalo devet eminentnih pedagogov in glas-
benikov iz Madžarske, Italije, Slovenije, Srbije in 
Makedonije.

Mladi tekmovalci so se na svoje predstavitve 
temeljito pripravili, po nastopu pa si vidno od-
dahnili. 

V sklopu festivala so organizatorji priredili 
tudi dva koncerta. Na prvem, ki je bil namenjen 
obeležitvi 20-letnice Rotary kluba Portorož, se je 

publiki poleg petkovih in sobotnih nagrajencev 
predstavil violinist iz Beograda Miodrag Bogić, 
član strokovne žirije, ki je ob tej priložnosti za-
igral na Tartinijevo violino, na klavirju pa ga je 
spremljal Bojan Glavina. 

Tridnevni glasbeni dogodek se je sklenil v 
nedeljo zvečer z zaključnim koncertom v Gle-
dališču Tartini, na katerem so poleg predstavitve 
nedeljskih nagrajencev podelili tudi posebne na-
grade tekmovanja. Kot absolutna zmagovalca sta 
tako slavila Simone Losappio iz Italije, ki je pre-
jel nagrado za najboljšega pianista solista izmed 
vseh kategorij, ter Yurika Shima iz Japonske, ki je 
prejela nagrado za najboljšo violinistko solistko. 

Uspešni so bili tudi domači pianisti, učenci 
piranske glasbene šole, ki so odnesli domov dve 
prvi in šest drugih mest v kategoriji klavir solo 
(prejeli so jih Nina Rupnik, Taša Šinkovec, Nico-
le Turk, Lana Pavlovič, Dea Kolenc, Katarina Pe-
roša, Rea Štrukelj Pahovič in Tiara Stergulc) ter 
dve drugi nagradi v kategoriji klavir štiriročno 
(prejeli so ju Ana Simčič in Tadej Sivič ter Tiara 
Stergulc in Dea Kolenc).

Na Obali je prav tako ostala nagrada za naj-
obetavnejšega mladega solista, ki jo je prejela 
devetletna pianistka iz Kopra Nastasja Češnjevar 
Ušumovič.

Vsekakor je tekmovanje izpolnilo pričako-
vanja, zato se lahko nadejamo, da bo preraslo v 
tradicionalno srečanje, neke vrste festival glasbe 
in mladosti, v mestu, ki že stoletja vabi in navdi-
huje umetnike.

V Piranu tekmovalo 191 mladih iz 19 držav
Piše in foto · Nataša Cvišič

Prvo mednarodno tekmovanje Tartini 2013 

Mladi glasbeni »virtuozi« z mentorjema.Kot absolutna zmagovalca sta tako slavila Simone Losappio iz Italije, ki je prejel nagrado za najboljšega 
pianista solista izmed vseh kategorij, ter Yurika Shima iz Japonske, ki je prejela nagrado za najboljšo 
violinistko solistko. 

»Na tekmovanje sem se prijavil, ker sem želel pridobiti nove izkušnje. Do sedaj sem sodeloval na kakšnih dvajsetih 
tovrstnih tekmovanjih, je pa to prvo v Sloveniji. Piran mi je zelo všeč, upam, da ga kmalu spet obiščem,« je bil po 
nastopu zgovoren Simone Losappio iz italijanskega Barija.
»Prijavila sem se zaradi izziva in Pirana, ki mi je kot mesto zelo všeč,« je po svoji predstavitvi pred komisijo 
povedala šestnajstletna Hana Bitenc iz Ljubljane.

Najbrž je vsak po tihem upal na nagrado za svoj trud, v svojih željah pa so bili dokaj skromni. 

»Upam, da je bil komisiji moj nastop všeč in mogoče mi namenijo tudi kakšno nagrado,« 
je bil samozavesten Simone.
»Z nastopom sem kar zadovoljna, nočem pa ničesar pričakovati,« je o svojih občutkih povedala Hana.
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Letošnji mednarodni dan 
prostovoljstva, ki ga obeležujemo 
5. decembra, so v piranski občini 
počastili s prav posebno akcijo, v 
okviru katere so predstavniki ob-
čine, piranskega Rdečega križa, 
društva Jaz sem najboljši in drugi 
prostovoljci posadili fige. Na polo-
toku Seča so tako ustvarili pogoje 
za park, ki bo postal prvi medite-
ranski vrt medgeneracijske soli-
darnosti. 

Kraja, kjer bo zrasel medite-
ranski vrt – pri fitnesu na prostem 
–, niso izbrali naključno, saj se na 
polotoku v vseh letnih časih zbira 
veliko ljudi vseh starosti, ki se v 
tamkajšnjem čudovitem narav-
nem okolju že sedaj na različne 
načine srečujejo in družijo. 

Organizatorji so izbrali figo, 
ker je zelo potrpežljivo, trpežno 
in skromno mediteransko dre-
vo, ki ne potrebuje posebne nege, 
hitro in bogato obrodi, kljubuje 
morju ter burji. Vse te lastnosti 
simbolično predstavljajo vrline, ki 
jih želijo spodbujati med ljudmi: 

skromnost, preprostost, hvale-
žnost, požrtvovalnost, humanost, 
zmanjšanje potrošništva in mate-
rializma. Vrt bo namreč ponujal 
možnost skrbi za rastline in fitnes 
naprave, sodelovanje pri urejanju 
in pospravljanju parka in okolice, 
kar lahko preraste v medgenera-
cijsko sožitje in povezovanje.

Na Občini Piran so dogodek 
pospremili z besedami: »Prosto-
voljno delo postaja vse bolj po-
memben element razvoja piranske 
skupnosti, ob tej priložnosti pa se 
želimo še zlasti zahvaliti Piranča-
nom in Pirančankam, ki so s svo-
jim prostovoljnim delom že doslej 
pomembno prispevali k dvigu ka-
kovosti življenja v naši skupnosti.«

Prostovoljci so prepričani, da 
je zasaditev fig dober prispevek k 
blagostanju duha v naši občini in 
promociji zdravega, solidarnega 
in humanega načina življenja. 

Fige, ki so jih zasadili prosto-
voljci, je občini Piran podarila KZ 
Agraria Koper, z. o. o., za kar se 
jim zahvaljujejo.

Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva
Piše · Nataša Cvišič

Na polotoku Seča zasadili Mediteranski 
vrt medgeneracijske solidarnosti

Mediteranski vrt medgeneracijske solidarnosti so zasadili: Lada Tancer z 
Občine Piran, Mojmir Kovač iz društva ŠKID Jaz sem najboljši, Matjaž Ukmar iz 
ŠIMC Piran, Valentina Klemše iz OZRK Piran, Denis Fakin, prostovoljec in član 
OZRK Piran, Jani Lesnik iz PGD Piran, Irena Dolinšek, predstavnica Lions kluba 
Portorož Zarja in prostovoljka OZRK Piran, Ingrid Ličen, predstavnica Kažuna 
Piran – program celovite skrbi za brezdomce, in Jana Peršič, vodja programa 
Kriznega centra za žrtve nasilja.

Izgradnja pločnika bo povečala varnost pešcev na tem območju, zato 
naprošamo vse udeležence v prometu in okoliške krajane za potrpežljivost pri 
izvajanju del.

Za večjo varnost pešcev 

Gradnja pločnika na Seči 
Na pobudo krajanov in ob 

prizadevanju Občine Piran 
je DRSC v imenu ministrstva 
za infrastrukturo in prostor 
pristopilo k urejanju območja 
ob državni cesti G2-111 sko-
zi naselje Seča, ki predvideva 
poleg že izvedenega prehoda 
za pešce tudi ureditev pločni-
ka na nasprotni strani gostišča 
Kapitol. Pločnik bo povezoval 
avtobusno postajo od odcepa 
ceste proti Ribiču, vodil mimo 
odcepa za slemensko cesto in 
se končal ob priključku ceste 
za »staro vilo«. Priključek sle-

menske ceste na državno ce-
sto je predviden v razširjeni, 
preglednejši obliki, ki bo žal le 
delno izvedena zaradi težav pri 
pridobivanju vseh potrebnih 
zemljišč od lastnika parcele ob 
izteku slemenske ceste.

Investicijo v imenu drža-
ve vodi DRSC, nadzor nad na 
javnem razpisu izbranim izva-
jalcem del CPK, d. d., Koper, 
vrši DRI, upravljanje investicij, 
d. o. o., Ljubljana. Dela naj bi 
bila v celoti končana spomladi 
2014.

V okviru prizadevanj občine 
Piran za čim bolj energetsko učin-
kovito občino je v soboto, 7. de-
cembra, potekala montaža novega 
stavbnega pohištva v podružnič-
nem vrtcu in šoli v Strunjanu.

Vgradili smo energetsko varč-
na okna in vrata, s katerimi smo 
povečali bivalno ugodje v pro-
storih vrtca in šole, izboljšali po-
goje za delo ter zmanjšali stroške 
porabe energentov za ogrevanje 
in hlajenje prostorov. Nova okna 
so bistveno boljša od starih, tako 
po toplotnih kot zvočnih značil-
nostih. Čeprav zasedajo majhen 
delež celotne površine stavb, so 
pravilno izbrana in kakovostno 
vgrajena okna izjemno pomem-
ben element energetske sanacije 
zgradb, saj klasična okna povzro-
čajo skoraj tretjino toplotnih iz-
gub stavbe. Vrednost investicije je 
13.989 evrov, dela je izvajalo pod-
jetje MIK Celje.

 »Zelo sem vesela, da bodo 
odslej prostori energijsko varč-
nejši in svetlejši, predvsem pa, 
da se bodo v njih naši malčki še 

je 30 let uspešnega samostojnega 
delovanja, kar bodo obeležili s slo-
vesnostjo 12. junija 2014 v Avdito-
riju Portorož.

 Občina Piran je že v lanskem 
letu poskrbela za montažo oken 
v nadstropju podružnične šole 
v Strunjanu, letos pa energetsko 
sanacijo nadaljujemo z okni v pri-
tličju in z manjkajočim oknom v 

prijetneje počutili. Posebnost eno-
te Strunjan je prijateljsko sožitje 
otrok italijanskega vrtca La Cocci-
nella in otrok vrtca Morje. V obeh 
vrtcih gojimo multikulturnost 
na vsakem koraku, otroke učimo 
strpnega sobivanja in sodelovanja 
na vseh ravneh. Že samo v vrtcu 
La Coccinella imamo otroke, ki 
so vsaj po enem staršu italijan-
ske, slovenske, češke, ukrajinske, 
srbske, bosanske narodnosti. Vse 
to se dogaja v dveh kombiniranih 
oddelkih, torej so naše skupine ne 
samo narodnostno, ampak tudi 
starostno mešane, in sicer od 1 
do 6 let. V razmeroma majhnem 
prostoru izvajamo program obeh 
vrtcev, prostorsko smo ločeni le s 
premičnimi vrati, zato je to sožitje 
še toliko pristnejše in resnično del 
našega vsakdana. Zgodbice otro-
ci poslušajo kar v obeh jezikih, 
zelo veliko je sodelovanja na vseh 
ravneh, saj je organizacija dela 
skupna,« je povedala ravnateljica 
vrtca La Coccinella Piran Nives 
Matijašić. Dodala je, da vrtec La 
Coccinella prihodnje leto praznu-

nadstropju. Ker so ostala okna že 
ustrezno zasenčena, smo s to in-
vesticijo predvideli le še dodatna 
senčila na dveh večjih panoram-
skih stenah vrtca in v razdelilni 
kuhinji. Občina Piran bo tudi v 
prihodnjem letu nadaljevala in-
vesticije v zmanjšanje energetske 
porabe javnih objektov, ki so v 
njeni lasti.

Energetsko učinkovita občina

Energetska sanacija podružničnega vrtca 
in šole v Strunjanu

Sanacijo si je ogledala tudi ravnateljica vrtca La Coccinella Piran Nives Mati-
jašić, ki pravi, da je zelo vesela, da bodo odslej prostori energijsko varčnejši in 
svetlejši, predvsem pa, da se bodo v njih malčki še prijetneje počutili.

Investicija zajema ureditev parkirišča, tržnega prostora z odrom za priredi-
tve, premika spomenika žrtvam fašizma, izvedbo pločnika in rekonstrukcijo 
obstoječe ceste, izvedbo protipoplavnih ukrepov, javne razsvetljave, pešpoti 
s klopmi za posedanje, umestitev otroških igral, vodne izlivke in zasaditev 
drevoreda vzdolž ceste. 

Investicija v teku

Uredili bomo središče Strunjana
Občina Piran je konec oktobra 

pričela urejati središče Strunjana. In-
vesticija zajema ureditev parkirišča, 
tržnega prostora z odrom za prire-
ditve, premik spomenika žrtvam 
fašizma, izgradnjo pločnika in re-
konstrukcijo obstoječe ceste, izvedbo 
protipoplavnih ukrepov, ureditev 
javne razsvetljave, pešpoti s klopmi za 
posedanje, umestitev otroških igral, 
vodne izlivke in zasaditev drevoreda 
vzdolž ceste. Celotno območje uredi-
tve bo hortikulturno urejeno z avtoh-
tonimi rastlinskimi vrstami.

Na novo zgrajen pločnik bo 
omogočil otrokom varno pot v šolo. 
Obstoječa lokalna cesta bo rekon-
struirana in v delu, kjer je sedaj zelo 
ozka, razširjena. Uredili bomo dva 
dvignjena prehoda za pešce, ki bosta 
zagotovila nizke hitrosti avtomobilov 

in varnost pešcev v območju ureditve 
središča. Izvedena bo I. faza protipo-
plavnih ukrepov, s katerimi bo 75 % 
meteornih voda, ki ob večjih nalivih 
in visoki plimi zalijejo hiše ob cesti, 
speljanih v Strunjansko rečico. 

Načrte za ureditev središča Stru-
njana so izdelali v PIA studio, d. o. 
o. Na javnem razpisu za izvedbo 
gradbenih del je bil kot najugodnejši 
ponudnik izbran Adriaing, d. o. o., 
iz Kopra. Vrednost vseh del znaša 
600.000 €, od tega je občina pridobila 
približno 280.000 € nepovratnih sred-
stev iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja: Evropa investira 
v podeželje, pod okriljem ministrstva 
za kmetijstvo in okolje. Preostali del 
bo občina financirala iz proračunskih 
virov v letih 2013 in 2014. Dela bodo 
predvidoma zaključena marca 2014. 
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Občina Piran je 17. oktobra 2013 podpi-
sala koncesijsko pogodbo za obdobje 20 let za 
opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
posodobitve in vzdrževanja infrastrukture 
javne razsvetljave v Občini Piran z delniško 
družbo JAVNA RAZSVETLJAVA, d. d. Po-
godba zajema posodobitev in vzdrževanje ce-
lotne javne razsvetljave v občini Piran. 

Pogodbena vrednost investicije znaša 
1.304.000 EUR brez DDV. To je znesek, ki ga 
bo Javna razsvetljava, d. d., investirala v pre-
novo javne razsvetljave. Dela se bodo izvajala 
v dveh fazah. 1. faza, ki predvideva sanacijo 
tehnične in cestne razsvetljave, razsvetljave 
stanovanjskih področij in dela arhitekturne in 
urbanistične razsvetljave, naj bi bila zaključe-
na do konca julija 2014, 2. faza, ki predvideva 
sanacijo preostalega dela arhitekturne in ur-
banistične razsvetljave, pa naj bi bila končana 
do sredine marca 2015.

Župan občine Piran Peter Bossman je iz-
postavil tri cilje koncesijske pogodbe: »Raču-
namo na skoraj 990.000 kWh prihranka, kar 
je več kot 55 %, glede na sedanjo porabo. Od 
tega bo 99 % prihranka namenjenega kon-
cesionarju za pokritje te prenove, 1 % pa bo 
deležna občina.« Poleg prihranka je nadaljnji 

učinek ta, da bodo stroški vzdrževanja nižji, 
saj bodo obstoječe stare svetilke prenovljene 
in ne bodo zahtevale tolikšnega vzdrževanja, 
kot so ga v zadnjih letih. »Tretji pomemben 
cilj, ki ga bomo dosegli s podpisom pogodbe, 
je, da bomo imeli svetilke v občini Piran v 
skladu z uredbo in da bosta zagotovljeni večja 
urejenost in enotnost, upoštevajoč specifične 
zahteve obravnavanega območja, saj imamo 
danes v občini Piran več kot 60 različnih tipov 
svetilk,« je sklenil župan Bossman.

Kot je dejal glavni izvršni direktor pod-
jetja Javna razsvetljava, d. d., Stanko Furlan, 
je »v sklopu osnovne investicije poleg zame-
njav svetilk predvidena tudi sanacija drogov 
razsvetljave ter prižigališč. Uporabljene bodo 
najsodobnejše svetilke s svetlobnimi viri z vi-
sokim svetlobno-tehničnim izkoristkom.«

V občini Piran je vseh svetilk 3776, od 
tega je 1068 ustreznih s tehničnega ter vidika 
uredbe, kar pomeni, da je predmet te koncesi-
je 2708 svetilk, od tega 620 tehničnih oz. sve-
tilk cestne razsvetljave, 935 svetilk razsvetljave 
stanovanjskih področij in 1153 svetilk arhi-
tekturne in urbanistične razsvetljave (sanacija 
tega dela bo usklajena z Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine).

Na voljo spletna aplikacija za prijavo morebitnih napak 

Posodobili bomo celotno javno 
razsvetljavo v občini Piran

Župan Peter Bossman in glavni izvršni direktor 
podjetja Javna razsvetljava d.d. Stanko Furlan sta 
si po podpisu segla v roke. 

Sanacija brežine med Kajuhovo in Podvozno cesto v Luciji bo občutno izboljšala varnost stanovalcev in 
vseh udeležencev v prometu na tem območju, zato vas prosimo za strpnost in za pomoč pri obveščanju 
krajank in krajanov o pomembnosti nemotenega izvajanja del.

Intervencijska dela za varno območje

Sanacija brežine med Kajuhovo in Podvozno 
cesto v Luciji

V ponedeljek, 9. decembra, je občina 
Piran pričela intervencijska dela sanacije 
brežine med Kajuhovo in Podvozno ulico 
v Luciji. Zaradi udora zemljine na tem ob-
močju so se pojavile razpoke na pločniku in 
cestiščih, kar kaže na nestabilnost celotne 
brežine, zato bo v času gradnje prepoveda-
no vsakršno obremenjevanje tega območja, 
vključno s parkiranjem. Na popolno prepo-
ved parkiranja in drugega obremenjevanja 
brežine bo opozarjala posebna tabla.

 V okviru sanacije je predvidena izvedba 
16 metrov dolge kamnite zložbe, sidrane v 
teren, ob tem pa bo občina uredila tudi dre-
nažo. Dela, ki jih bo izvajalo podjetje Riva, 
d. o. o., bomo predvidoma končali konec ja-
nuarja. Za investicijo, ki jo bo nadzorovalo 
podjetje Tering, d. o. o., iz Izole, bo občina 
namenila 40 tisoč evrov.

Na voljo je tudi spletna aplikacija za prijavo 
morebitne napake v delovanju omrežja javne 
razsvetljave v občini Piran na spletni strani: http://
www.jrl.si/prijava-napak. Poleg tega lahko občanke 
in občani morebitne napake sporočijo še na 
telefonsko številko 01/58-63-600 ali po e-pošti na: 
napake@jrl.si.

Za več dialoga med nevladnimi organizacijami in občino

Komisija za razvoj nevladnih organizacij v Občini Piran
V torek, 15. oktobra, je v prostorih Občine 

Piran potekala novinarska konferenca, na kate-
ri sta piranski župan Peter Bossman in Bojan 
Mevlja, direktor Središča Rotunda iz Kopra, 
predstavila namen, pomen in sestavo Komisije 
za razvoj nevladnih organizacij v Občini Piran, 
ki oktobra 2013 začenja svoje delo.

Na pobudo nevladnih organizacij (NVO) 
Občine Piran in Stičišča NVO Obalno-kraške 
regije je 27. junija 2013 župan Peter Bossman 
podpisal Sklep o ustanovitvi in imenovanju Ko-
misije za razvoj nevladnih organizacij v Občini 
Piran.

Komisija za razvoj nevladnih organizacij 
v Občini Piran je prvo takšno občinsko telo v 
Obalno-kraški regiji ter enajsto v Sloveniji. Na-
menjena je vzpostavitvi učinkovitega partner-
skega sodelovanja med nevladnim sektorjem 
in občino, s ciljem skupnega oblikovanja javnih 
politik in ukrepov, ki bodo omogočili kakovo-
sten razvoj nevladnih organizacij in ustvarjanje 

vzpodbudnega okolja za njihovo delovanje. Ko-
misija je oblika trajnega in odgovornega par-
tnerstva med nevladnim sektorjem in občino.

Piransko komisijo sestavlja šest članov: dva 
predstavnika Občine Piran, dva predstavnika 
nevladnih organizacij s področja Občine Piran, 
en predstavnik italijanske narodne skupnosti in 
predstavnik regionalne nevladne podporne or-
ganizacije Obalno-kraške regije (Stičišče NVO 
Obalno-kraške regije).

Vodja projekta Stičišče NVO Obalno-kra-
ške regije Bojan Mevlja komisiji pripisuje velik 
pomen: »Veseli me, da je župan Občine Piran 
kot prvi v regiji prisluhnil pobudi nevladnih 
organizacij in okrepil sodelovanje z nevladni-
mi organizacijami z ustanovitvijo komisije, ki 
bo vezni člen med društvi in občino. Na ta na-
čin bo občina hitreje zaznala različne pobude s 
»terena«, nevladne organizacije pa bodo imele 
možnost dajanja različnih pobud in lažji dostop 
do občinskih služb in uprave.«

Občina Piran je v okviru projekta HERA iz 
programa IPA Adriatic uspela pridobiti nekaj več 
kot 580.000 EUR nepovratnih sredstev za preno-
vo Kulturnega doma Božidarja Jakca v Padni.

Projekt HERA, ki ga vodi Zadar, je v celoti 
vreden približno 8,84 milijona EUR. V projekt, 
ki je bil po točkah komisije med 17 projekti oce-
njen kot drugi najkakovostnejši, je vključenih 18 
partnerjev iz treh držav. Financira se iz sredstev 
EU v 85 %, v 10 % iz nacionalnih, 5 % pa je la-
stnega vložka, kar je prispevek občine.

Izvedba investicije je velikega pomena za ob-
čino Piran in za piransko zaledje. »Verjamem v 
zgodbo zaledja in vsakomur omenim, kakšen bi-
ser ima naša občina. Obnova doma bo za Padno 
velika pridobitev, saj je to edini javni in skupni 
objekt v krajevni skupnosti ter center javnega 
dogajanja naselja s poudarkom na ohranjanju 
kulturne dediščine in z njo povezanem turizmu. 
Občina Piran si bo še naprej prizadevala za pro-
mocijo zaledja in še večjo vpetost našega zaledja 
v turistično ponudbo, tako v smislu promocije 
kvalitetnih lokalnih proizvodov kot tudi samega 
obiska. V Padno, to čudovito istrsko vasico, tudi 
sam zelo rad pridem,« navdušenja nad uspelo 
prijavo ni skrival župan Peter Bossman.

400.000 EUR je namenjenih izvedbi prenove 
Kulturnega doma Božidarja Jakca v Padni. Pred-

videne so statična konsolidacija objekta, zame-
njava medetažne ploščo ter prenova vseh instala-
cij z ureditvijo centralnega ogrevanja in hlajenja. 
Poleg tega nameravamo izvesti zunanjo ureditev 
z razsvetljavo, ureditvijo igrišča, prireditvenega 
prostora, dostopov ter ureditev podpornih zidov 
in odvodnjavanja. Kulturni dom Božidarja Jak-
ca v Padni je bil zgrajen leta 1946 in je močno 
dotrajan, zato ga nameravamo rekonstruirati ter 
urediti njegovo okolico.

Preostanek zajema pregled obstoječih stra-
tegij in politik s področja turizma ter pripravo 
skupnega akcijskega načrta upravljanja kultur-
ne dediščine jadranskega področja, oblikovanje 
jadransko-jonske kulturne turistične destina-
cije z blagovno znamko, razvoj in promocijo 
turističnih poti s področja kulturne dediščine 
na področju destinacijske blagovne znamke in 
organizacijo mednarodnih informativnih in izo-
braževalnih dogodkov na temo upravljanja kul-
turne dediščine in promocije lokalne kulturne 
dediščine.

Prenovljeni kulturni dom z urejenim zuna-
njim prostorom bo gostil predstavitve projek-
ta, okrogle mize in delavnice v sklopu projekta 
HERA, namenjene predstavitvi lokalne kulturne 
dediščine in utrjevanju blagovne znamke turi-
stične destinacije.

Pridobili evropska sredstva 

Obnovili bomo kulturni dom v Padni

Kulturni dom Božidarja Jakca v Padni je bil zgrajen 
leta 1946 in je močno dotrajan, zato ga namera-
vamo rekonstruirati ter urediti njegovo okolico.

Vodja projekta Stičišče NVO Obalno-kraške regije 
Bojan Mevlja: "Veseli me, da je župan Občine 
Piran kot prvi v regiji prisluhnil pobudi nevladnih 
organizacij in okrepil sodelovanje z nevladnimi 
organizacijami z ustanovitvijo komisije, ki bo vezni 
člen med društvi in občino."
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Podjetje SMT, d. o. o., je 
družinsko podjetje, katerega la-
stništvo si Vladimir Polič deli 
s starejšim sinom Denisom in 
mlajšim Petrom. SMT je del 
Skupine P&P in v letošnjem letu 
praznuje 10. obletnico ustanovi-
tve. Prvo desetletje je za podjetje 
pomembna prelomnica, saj po-
meni prehod iz mladega rastoče-
ga podjetja v zrelo podjetje, ki se 
srečuje z novimi poslovnimi izzi-
vi in je pripravljeno za rast in po-
slovanje na trgu tudi v prihodnje.

V zadnjih letih se pod vod-
stvom direktorja Andreja Nova-
ka podjetje odpira novim trgom 
in hkrati usmerja k obvladovanju 
internih procesov z zagotavlja-
njem višje kakovosti. Podjetje je 
svoje storitve približalo poslov-
nim partnerjem, ki jim s fleksi-
bilno in zmogljivo proizvodnjo 
pomaga, da se lažje soočajo s 
svojimi poslovnimi izzivi. Ostaja 
zvesto visokim standardom ka-
kovosti, ki veljajo v proizvodnji 
elektronike, in se aktivno pribli-
žuje osvojitvi certifikata za vstop 

v avtomobilsko industrijo.
Prvo desetletje je bilo za SMT 

uspešno, pred njim pa je že novo 
obdobje. Glede na jasno vizijo 
in strategijo podjetja je vodstvo 
podjetja prepričano, da je pred 
SMT-jem uspešna prihodnost. 

Uspešna zgodba solastnika 
in soustanovitelja Skupine P&P, 
gospoda Vladimirja Poliča, se 
je začela v začetku šestdesetih, 
saj je že v zgodnjih najstniških 
letih kazal žilico raziskovalca in 
izumitelja z izjemnim darom za 
posel.

V letu 1998 je skupina vsto-
pila na trg merjenja televizij-
ske gledanosti (TAM) in razvila 
novo generacijo merilnih naprav 
(peoplemeter). 

Novo poslovno priložnost 
za ustanovitev proizvodnega 
podjetja so lastniki zaznali po 
letu 2000, saj takratni slovenski 
dobavitelj ni mogel slediti pove-
čanim potrebam po proizvodnji 
TV-metrov. Trenutno je v upora-
bi več kot 60.000 TV-metrov po 
vsem svetu.

SMT, d. o. o., praznuje 10. obletnico ustanovitve
Piše · Tanja Zonta, oddelek za prodajo SMT, d. o. o.; foto · Ana Gregorič 

Zgodba o uspehu družinskega podjetja 

Lastnikom družinskega podjetja Vladimirju, Denisu in Petru Poliču je čestital 
tudi piranski župan Peter Bossman.

V današnjem kriznem času podjetje SMT, d. o. o., iz Portoroža beleži izjemne 
rezultate: 
•	 v letošnjem letu se je zaposlovanje povečalo za več kot 20 odstotkov, kar je glede 

na stanje v regiji izjemen dosežek, 
•	 podjetje beleži tudi 35-odstotno rast od prodaje (rast za 2 mio. evrov v letu 2013),
•	 svoje izdelke dobavlja po vsem svetu in je ponosno na več kot 30 svetovno 

uveljavljenih kupcev.

13. aprila 2014 v slovenski Istri 
Piše · Mojmir Kovač, vodja organizacijskega odbora

Začelo se je zbiranje prijav na 1. Istrski maraton

V veliko zadovoljstvo nam je, 
da lahko napovemo 1. Istrski ma-
raton, ki bo potekal 13. aprila 2014. 
Ta športno-rekreativna prireditev 
bo povezala vse tri občine slovenske 
Istre: MO Koper ter občini Izola in 
Piran. Tekači bodo lahko izbirali 
med tremi progami: klasičnim ma-
ratonom (42,195 km), polmarato-
nom (21,098 km) in rekreativnim 
tekom (8,5 km). Zbiranje prijav se 
je začelo 1. decembra 2013 in se bo 

ljudi. Zdrav življenjski slog, ob njem 
pa optimizem, ki ga poraja tek, za-
menjujeta strahove iz preteklosti in 
gradita medsebojno razumevanje, 
temelj za sodelovanje na vseh po-
dročjih družbenega življenja, kate-
rega pomen daleč presega športno-
-rekreativne okvire.

Nova tekaška prireditev hoče 
biti del nastajajoče, prijaznejše stvar-
nosti na stičišču različnih kultur, 
presegajočih toge državne razme-
jitve. Sledeč temu izhodišču, bomo 
organizatorji 1. Istrskega maratona 
tekaško dogajanje obogatili z doda-
no vrednostjo gostoljubja slovenske 
Istre na pragu pomladi in na začet-
ku letne turistične sezone, s širino in 
globino istrske tradicije in kulture. 
Ob nadvse zanimivih, slikovitih in 

končalo 31. marca 2014. Začetna 
prijavnina za maraton in polmara-
ton je 25, za rekreativni tek pa 20 
evrov (za prijave do konca leta). 
Skupno število prijav je omejeno na 
2000 udeležencev. Posebno pozor-
nost bomo namenili tudi Tekom ge-
neracij, kot smo poimenovali otro-
ški, družinski in medgeneracijski 
tek. Za te prijavnina ne bo potrebna.

Istrski maraton želi postati 
tradicionalna športno-rekreativna 
prireditev ter se uvrstiti med večje 
primorske in slovenske tekaške do-
godke. Ne bo povezala samo vseh 
treh občin slovenske Istre, temveč 
tudi številne privržence teka s tega 
konca sveta. Meje med državami 
padajo, tek pa postaja vse bolj deja-
ven element spoznavanja in sožitja 

razgibanih tekaških progah bo Istra 
predstavila tisto, zaradi česar je tako 
priljubljen cilj za obiskovalce od bli-
zu in daleč. Teki še zdaleč ne bodo 
vse, kar bo ponudil Istrski maraton.

Za Istrski maraton bo svojo be-
sedo zastavilo osem ambasadorjev, 
vrhunskih športnih osebnosti iz Slo-
venije in sosednje Italije. Dodatna 
zanimivost prireditve v organizaciji 
Društva Istrski maraton je izme-
njevanje središč dogajanja; najprej 
bo gostitelj Koper (2014), sledila 
bo Izola (2015), nato bodo vse poti 
vodile v Piran (2016). Tekaške proge 
bodo tako vsako leto nekoliko dru-
gačne, razkrivale bodo nove in nove 
razglede po Istri.

Spletna stran Istrskega marato-
na: www.istrski-maraton.si.

Športni in mladinski center Piran – Mla-
dinski EPI center Piran nadaljuje s ponud-
bo prostočasnih dejavnosti oz. jih letošnjem 
šolskem letu nadgrajuje z novimi. 

Otroke in mladostnike vabimo na druže-
nje vsak dan med tednom od 12. do 20. ure v 
Piran (ul. IX. korpusa 44 a) in od 14. do 18. 
ure v Lucijo (Faros). 

REDNA DEJAVNOST se izvaja vsak dan 
od 12. do 18. ure, in sicer: 
•	 Info točka: nudimo raznovrstne infor-

macije, 
•	 Učna pomoč: pomagamo učencem OŠ 

pri učenju in opravljanju domačih na-
log, 

•	 Svetovanje: pomagamo odgovoriti na 
vprašanja, na katera morda še ni odgo-
vora, 

•	 Ustvarjalne delavnice: ustvarjanje z 
glino, slanim testom, risanje na folijo, 
steklo, kuhanje, izdelovanje preprostih 
glasbil in družabnih iger, mozaikov in 
še in še, 

•	 Klubski program: šah, namizni nogo-
met, namizni tenis, družabne igre, ogled 
TV-oddaje, poslušanje glasbe … 

Redne dejavnosti so brezplačne. 

ORGANIZIRANE DEJAVNOSTI se do-
gajajo enkrat tedensko, in sicer:
•	 Gremo se gledališče (vsak ponedeljek 

od 17.30 do 19.30): »Če te je vedno zani-
malo, kako nastane gledališka predstava 
in kako se igralec nauči strani in strani 
besedila, bodo gledališka druženja pravi 
prostor zate.« (Samanta Kobal) 

•	 Učimo se šivati z Ensi (vsak ponede-
ljek od 18.00 do 19.30): »Si želiš biti 
oblečen/-a po svojem okusu? Zakaj bi 
kupoval/-a, če si lahko kaj starega poso-
dobiš? Lahko si celo sam/-a kaj zašiješ! 

Iz preprostega lahko narediš nekaj po-
sebnega!« (Ensi Pečar) 

•	 Ustvarjaj s Puranom (vsak torek od 
18.00 do 19.30): »Pridi in spoznaj pov-
sem nov in svojevrsten pristop k likovni 
umetnosti. Dokazali bomo, da je lahko 
tudi odpadni material povod za izdelavo 
kreativnih in nenavadnih likovnih stva-
ritev. Tako bomo spoznali svet reciklaže 
in prek te izdelali raznorazne risbe, sli-
ke, stripe, kipe ...« (Vasko Vidmar) 

•	 Čas za naravoslovje (vsak torek od 18.30 
do 19.30): »Te zanima? Pridi! Spozna-
vali bomo ptice, žuželke, raziskovali z 
mikroskopom, nabirali in raziskovali 
morske organizme …« (Simon Blaško)

•	 Joga za otroke od 5. do 7. leta (vsako sre-
do od 17.30 do 18.30) in Joga za otroke 
od 8. leta dalje (vsako sredo od 18.30 do 
19.30): »Joga za otroke ob slikanicah ali 
pripovedkah, ugankah, sproščanju, gi-
banju, dihanju, igricah koncentracije in 
izdelovanju origami junakov (po želji se 
lahko pridružijo tudi starši).« (Sadhvi 
Savitri Puri) 

•	 Francoski jezik (vsako sredo od 18.30 
do 19.30): »Otroci od četrtega razreda 
dalje ste vabljeni k uricam francoščine, 
kjer se bomo skozi igro naučili različnih 
francoskih pesmic, besed in stavkov iz 
vsakdanjega življenja.« (Špela Pahor) 

•	 Angleški jezik (vsak četrtek od 17.30 
do 18.30): »Če si rad v koraku s časom 
in poleg tega rad potuješ in spoznavaš 
nove ljudi, je učenje angleščine prava 
izbira zate. »We can't wait to see you!« 
(Nina Ujčič) 

•	 Italijanski jezik (vsak četrtek od 18.30 
do 19.30): »Učenje jezika je lahko tudi 
zabavno. S pomočjo igric, pesmic, zani-
mivih zgodbic ter risank se bodo otroci 
približali italijanskemu jeziku.« (Nina 

Ujčič)
•	 Računalniško ustvarjanje (vsak petek od 

16.30 do 17.30): »Skupaj bomo spozna-
li, da je računalnik lahko tudi koristna 
škatla, ki ponuja še kaj več kot igrice in 
brskanje po spletu (O. K. – saj je tudi to 
lahko koristno).« (Roman Starin)

Potrebna je predhodna prijava! Prispevek za 
organizirane dejavnosti je 5 € mesečno za 
posamično dejavnost. 

OSTALE DEJAVNOSTI se izvajajo obča-
sno, in sicer: 

•	 Program počitniškega varstva za otroke 
od 1. do 5. razreda OŠ (vse kratke po-
čitnice med šolskim letom in poletne 
počitnice); potrebna predhodna prijava! 

•	 Poletni Mladinski tabor (za mladostni-
ke od 12. do 15. leta); potrebna predho-
dna prijava!

•	 Rojstnodnevne zabave za otroke (v na-
ših prostorih je mogoče organizirati 
otroško rojstnodnevno zabavo vsako 
soboto in nedeljo popoldan); potrebna 
predhodna najava! 

•	 Domači in mednarodni projekti, mre-
ža INFOMLAD, sejmi, raziskovalna 
dejavnost, informiranje in svetovanje, 
inštrukcije, razstave, seminarji in uspo-
sabljanja, prostovoljstvo, izleti …

V enoto Mladinskega EPI centra Piran v 
Luciji (Faros) vabimo otroke in mladostnike 
na druženje vsak dan med tednom od 14. do 
18. ure (infotočka, učna pomoč, družabne 
igre, računalnica, pogovor, predavanja, de-
lavnice, svetovanje, druženje …). 

Dejavnosti Mladinskega EPI centra Pi-
ran sofinancira Športni in mladinski center 
Piran iz pridobljenih sredstev Občine Piran 
in razpisa Urada RS za mladino.

Pokličete ali pišete nam lahko na: 041 71 
91 33 in epicenter@simcpiran.si.

Mladinski EPI center Piran 
Piše · Patricija Lovišček, vodja Mladinskega EPI centra Piran

Široka ponudba prostočasnih dejavnosti



12 13
AKTUALNO AKTUALNOSOLNI CVET / L'AFIORETO  December 2013 December 2013  SOLNI CVET / L'AFIORETO

Krepimo odnose s pobrateno turško občino Karşıyako (Izmir) 
Foto · Aleš Rosa in arhiv občine Karşıyaka

Od 4. do 8. decembra je v 
turškem velemestu Izmir ob 
Egejskem morju potekal velik 
turistični sejem. Spomnimo, da 
je občina Piran od letošnjega 
decembra pobratena z občino 
Karşıyaka, ki je eden od deve-
tih metropolitanskih distriktov 
Izmirja, ki je obmorsko, hitro 
razvijajoče se turško velemesto, 
izjemno lepo urejeno, z visokim 
deležem izobraženih in dobro 
razvito na številnih področjih. 

 Na sejmu se je tako predsta-
vila občina Piran skupaj s turi-
stičnim združenjem Portorož in 
Hoteli Bernardin ter Casinojem 
Portorož. Zanimanje turških or-
ganizatorjev potovanj (t. i. tour 
operatorji) je bilo precejšnje in v 
kratkem lahko pričakujemo prve 
turške turiste. 

Spomnimo, da sta 10. sep-
tembra letos župan občine Piran 

energije, gospodarstva, turizma, 
javnega zdravstva, izobraževanja, 
športa in kulturnih organizacij 
ter spodbujali medsebojne obiske 
in druga sodelovanja.

Ob obisku so tudi že pote-
kali pogovori o nadaljnjem so-
delovanju na področju turizma, 
gospodarstva, obnovljivih virov 
energije, izobraževanja, športa 
in kulture. Gostje so si ogleda-
li Grand hotel Bernardin, hotel 
Kempinski Palace Portorož, ri-
bogojnico Fonda, thalasso spa na 
solinah Lepa vida, Krajinski park 
Sečoveljske soline, Aerodrom 
Portorož ter se srečali s predstav-
niki turističnega združenja Por-
torož.

Tudi v Piranu sta se župa-
na Durak in Bossman strinjala, 
da je pobratenje začetek lepega 
prijateljstva, ki bo rezultiralo v 
konkretnih projektih. »Menimo, 

Peter Bossman in župan občine 
Karşıyaka Cevat Durak podpisala 
sporazum o partnerstvu. Pobudo 
za pobratenje je dal častni konzul 
Republike Slovenije v Izmirju dr. 
Mehmet Mazhar Izmiroglu. Slav-
nostnemu podpisu sporazuma 
je prisostvoval tudi veleposlanik 
Republike Slovenije v Turčiji, nj. 
eksc. dr. Milan Jazbec. Konec ok-
tobra letos pa je župan Peter Bos-
sman gostil župana iz Karşıyake 
z delegacijo. Slavnostnemu pod-
pisu sporazuma o pobratenju je v 
Piranu prisostvovala tudi velepo-
slanica Republike Turčije v Slove-
niji njen. eksc. gospa Serra Kaleli. 

Obe občini sta se s podpi-
som sporazuma o partnerstvu 
zavezali, da bosta širili vezi med 
državljani, sodelovali pri varstvu 
in razvoju kulturne dediščine, so-
delovali in si izmenjavali izkušnje 
na področju obnovljivih virov 

da so prijateljski odnosi, ki smo 
jih stkali s pobrateno občino, s 
katero bomo sodelovali na šte-
vilnih drugih področjih, izjemno 
izhodišče, da privabimo v našo 
občino večje število turških turi-
stov, ki so znani kot dobri gostje, 
njihov delež obiska v Sloveniji pa 
je še vedno izredno majhen. Pre-
pričani smo, da bodo prijateljski 
odnosi obrodili sadove,« je dejal 
župan Peter Bossman in že konec 
oktobra napovedal predstavitev 
destinacije Piran in Portorož na 
sejmu v Izmirju. 

Spomnimo, da je bila Turčija 
med prvimi državami, ki so pri-
znale neodvisnost Slovenije po 
njeni razglasitvi in da so odnosi 
med državama zelo dobri ter da 
sta Slovenija in Turčija leta 2011 
podpisali strateško partnerstvo in 
si prizadevata dodatno izboljšati 
gospodarsko sodelovanje.

Destinacija Piran in Portorož predstavljena na 
velikem turističnem sejmu v Turčiji

Razstavni prostor Piran Portorož je obiskal tudi župan pobratene občine 
Cevat Durak. 

Župana Cevat Durak in Peter Bossman sta prepoznala izjemen potencial v 
medsebojnem sodelovanju, saj sta si občini zaradi obmorske lege v marsičem 
podobni, lahko pa se dopolnjujeta z uspešnimi praksami na sorodnih področjih.

Pred petimi leti smo se prebi-
valke in prebivalci Pirana ob ob-
činskem prazniku veselili otvoritve 
novozgrajenega Centra za starejše 
občane Lucija. Letos smo v centru 
v okviru dneva odprtih vrat obele-
žili peto obletnico delovanja. Utrip 
življenja in dela je bil prikazan sko-
zi razstavo ročnih del, projekcijo 
slik, recitale poezije stanovalcev ter 
kulinarično ponudbo izpod veščih 
rok stanovalk in stanovalcev. 

Občina Piran je na izgradnjo 
doma starejših čakala vrsto let. 
Starejši, ki so potrebovali domsko 
varstvo, so bili pred tem primo-
rani odhajati v domove sosednjih 
občin.

Pregled rezultatov dela petle-
tnega obdobja kaže na prizadeva-
nja vseh zaposlenih, da bi našim 
stanovalcem ponudili domačnost 
in udobje bivanja in s tem zmanjša-
li stopnjo stresa ob prihodu v dom 
starejših. 

V okviru naše osnovne dejav-
nosti izvajamo številne aktivnosti, 
ki nas povezujejo in nam omogo-
čajo življenje po principu velike 
družine s kreativnim sobivanjem. 
V petih letih smo se od naših sta-
novalcev naučili veliko modrosti, 
ki nam pomagajo kreirati okolje 
po meri starostnikov. Zasleduje-
mo cilje, ki vodijo v normalizacijo 
bivanja in odpirajo poti sodobnim 
pristopom v skrbi za starejše. 

Pridobljene izkušnje in števil-
na izobraževanja zaposlenih nam 

Stiska starejših, ki morajo za-
radi starostnih, zdravstvenih ali 
drugih težav zapustiti lastni dom 
in se vključiti v domsko varstvo, 
je zelo velika. Prehod v dom je še 
veliko bolj stresen, če je nenaden, 
proti lastni volji in če starostnik 
nanj ni pripravljen. 

Da bi vsem občankam in ob-
čanom piranske občine ter osta-
lim potencialnim uporabnikom 
približali življenje in delo v cen-
tru starejših, so tako kot vsako 
leto tudi letos stanovalci in zapo-
sleni ob sodelovanju prostovolj-
cev pripravili dan odprtih vrat. 

Na prireditvi, ki je bila odsev 
dela in življenja v centru, so se 
predstavili stanovalci s svojimi 
ročnimi izdelki, z recitali lastne 

poezije in s pesmijo domskega 
pevskega zbora. 

S projekcijo slik sta bili pred-
stavljeni pestrost in domačnost 
življenja in dela v centru. Za ku-
linarično ponudbo so prav tako 
poskrbeli stanovalci sami, ki so 
v okviru kuharske delavnice pri-
pravili rekordno količino izvr-
stnih sladic. 

Vsem obiskovalcem so bile 
na voljo tudi informativne brošu-
re in individualne informacije iz 
»prve roke«. 

Dan odprtih vrat je prispeval 
k prazničnemu vzdušju in polep-
šal bivanje stanovalcem centra, 
obiskovalcem pa razblinil pred-
sodke o prehodu iz domačega 
okolja v domsko varstvo. 

Odsev dela in življenja v Centru za starejše občane Lucija

sih, ki so osnova v procesu skrbi 
in varstva starejših. Metoda indi-
vidualne obravnave pomeni, da 
je treba upoštevati individualne 
potrebe vsakega posameznika in 
skladno s tem prilagoditi načrto-
vane aktivnosti. Pri načrtovanju 
individualnega dela sodelujejo vsi 
profili strokovnih delavcev in tudi 
svojci, ki posredujejo dragocene bi-
ografske podatke za svoje najbližje. 
V individualnem načrtovanju do-
sledno upoštevamo uporabnikovo 
preteklost in njegove navade ter 
mu skozi aktivnosti poskušamo za-

omogočajo izvajanje dejavnosti po 
najsodobnejših konceptih in me-
todah dela. Dejavnost smo razširili 
s pridobitvijo dovoljenja za delo za 
institucionalno varstvo v oskrbo-
vanih stanovanjih in tudi za dnev-
no varstvo starejših.

V petletnem obdobju je bilo 
veliko storjenega in rezultati trdega 
dela se zrcalijo v uspehih, ki so vi-
dni na vseh področjih našega dela. 
Med projekti, ki smo jih izpeljali, bi 
izpostavili predvsem optimizacijo 
procesov dela, ki smo jih zasnovali 
v okviru sistema vodenja kakovosti 
in pridobljenega certifikata za ka-
kovost ISO 9001:2008. 

Nič manj pomembni niso niti 
ostali izpeljani projekti, kot so na 
primer organizirana oblika var-
stva na oddelku za uporabnike z 
demenco, ureditev rehabilitacijske 
sobe, ureditev lekarne, razvoj in-
formacijske tehnologije za podpo-
ro procesov dela in mnogi drugi, ki 
so bistveno prispevali k zagotavlja-
nju kakovostnih storitev za naše 
uporabnike. 

Na področju strokovnega dela 
smo z načrtovanjem individual-
ne obravnave storili velik korak v 
smeri sodobnega pristopa v pro-
cesu varstva in skrbi za naše upo-
rabnike. Storitve namreč izvajamo 
po metodah individualnega in 
timskega dela, upoštevajoč splo-
šna strokovna načela aktivnosti in 
avtonomije vsakega posameznika, 
s poudarkom na socialnih odno-

gotavljati njihovo ohranjanje tudi v 
novem okolju. S tem se približamo 
normalizaciji njegovega novega bi-
valnega okolja. 

Naši cilji bodo tudi v bodoče 
usmerjeni v uresničevanje pro-
grama razvoja varstva starejših, v 
zagotavljanje pogojev za doseganje 
čim višje ravni kakovosti življenja, 
ki bo našim uporabnikom zagota-
vljala dostojanstveno in ustvarjal-
no bivanje v našem centru. 

Prizadevali si bomo za pestrost 
in dostopnost naših storitev in pro-
gramov, za uvajanje vedno novih 
oblik dela in sodobnih pristopov, 
za sodelovanje z lokalno skupno-
stjo in skupno načrtovanje razvoja 
mreže javnih storitev. 

Stremeli bomo k širitvi sodob-
nih informacijsko-komunikacij-
skih tehnologij, ki bodo podpora 
našim programom, ki jih bomo 
še naprej razvijali skupaj z naši-
mi uporabniki in/ali predstavniki 
uporabnikov. 

Na svoje delo smo ponosni. 
Kljub številnim težavam, ki so 
posledica vsesplošne gospodarske 
krize, se neustrašno spoprijemamo 
z izzivi in problemi, ki nas spre-
mljajo, ter z optimizmom zremo v 
prihodnost. 

Center za starejše občane Lucija
Pišejo in foto · zaposleni v Centru za starejše občane Lucija, d. o. o. 

Praznovanje pete obletnice delovanja
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Pišejo · Aljoša, Brane, Mitja, Rado, Ingrid

Kažun Piran za brezdomne z vizijo človečnosti
Kažun Piran je program celovite skrbi za 

brezdomne v občini Piran, ki ga izvaja Center za 
socialno delo Piran. Zajema Informativno sveto-
valno pisarno, Dnevni center, Sprejemališče in 
zavetišče za brezdomne Kažun, terensko delo in 
poskusni projekt Eko vrt Kažun.

EKO VRT KAŽUN
Poleg programa zavetišča in sprejemališča za 

brezdomne KAŽUN nam je letos uspelo zagnati 
tudi eksperimentalni projekt Eko vrt Kažun. Pri 
tem smo dolžni zahvalo občini, ki nam je odsto-
pila v zakup občinsko parcelo, in društvu tabor-
nikov RSM Piran, ki so nam gostoljubno odsto-
pili del taborniškega zemljišča za vrtičkanje. 

Spomladi smo skupaj s stanovalci Kažu-
na pričeli urejati in obdelovati svoj domači vrt. 
Z nami so sodelovali prostovoljci, med njimi 
taborniki in tudi občani, ki izvajajo družbeno-
koristno delo. Že v poletni sezoni smo pridelali 
precej zelenjave za potrebe stanovalcev Kažuna 
– od paradižnika, paprike, bučk in jajčevcev do 
sadik artičok, na katere smo posebej ponosni. 
Vlažno in toplo vreme nam je v zadnjih tednih 
dobro služilo, rastline dobro uspevajo – radič in 
solata, kapusnice vseh vrst, posadili smo tudi če-
bulo in česen. Praksa je pokazala, da so občani, ki 

izvajajo družbenokoristna dela, zelo dobrodošli. 
Ker želimo uporabnike opremiti z veščinami in 
uporabnimi znanji, smo veseli tudi prostovoljcev 
dobre volje, še posebej če imajo praktična znanja 
o vrtnarjenju in kmetovanju.

Eden izmed brezdomnih uporabnikov je 
svojo izkušnjo z vrtom opisal: »Ko sem prišel v 
Kažun, sem bil v slabem moralnem stanju – brez 
dela in z veliko prostega časa. Ko sem izvedel za 
vrt, sem si rekel, da grem pogledat, kaj se dogaja, 
in sem bil prijetno presenečen. Malo smo kopali, 
malo sadili in malo pospravljali, potem smo še 
malo posedeli in se pogovarjali. Čas je hitro mi-
nil in bil sem boljše volje … Naslednjič bom šel 
spet … in sem res šel. Rastlinice so lepo uspevale, 
družba zopet dobra … mogoče nam bo uspelo 
… Sedaj, po dveh mesecih, že pobiramo svojo 
solato in odločili smo se, da bomo še več zasadili 
in morda kaj tudi prodali. Vsi, ki prebirate te vr-
stice, upamo, da Vam bo naša zelenjava tako všeč 
kot je zdaj nam. Izkušnja nam je dala vzpodbu-
do, da svet ni tako črn.« 

Od avgusta do konca novembra je bila naša 
delovna ekipa bogatejša za sodelavca, ki je bil s 
finančno podporo občine zaposlen preko jav-
nih del. Zavzeto in skrbno je vodil vse praktič-

ne aktivnosti z uporabniki na vrtu in z vedrino 
obogatil urice v dnevnem centru za brezdomne. 
Veseli bomo, če bo svoje znanje in spretnosti delil 
z nami še naprej kot prostovoljec v programu. S 
svojo prisotnostjo je ustvarjal dragoceno »doda-
no vrednost« za nas in naše uporabnike. Sam je o 
tem tako razmišljal: 

»Vesel sem bil, ko sem izvedel, da me bodo 
zaposlili na programu celovite skrbi za brezdo-
mne. Vesel lastnega prihodka in vesel, da bom 
skozi delo pomagal ljudem. Prve dni sem takoj 
začutil, da mi delo odgovarja v vseh pogledih. 
Druženje z novimi obrazi, izmenjava različnih 
izkušenj, spoznavanje življenjskih zgodb in kon-
kretna dejanja v sklopu zaupanih nalog. Vse to 
me bogati. Vse to me osrečuje. Ker imam precej 
izkušenj v kmetijstvu, sem z veseljem sprejel iz-
vedbo poskusnega projekta Eko vrt. Po predho-
dnem dogovoru z uporabniki smo se ob jutrih 
dobivali v Kažunu in se nato peš odpravili na nji-
vo. Najprej smo zemljo pripravljali za setev in sa-
jenje. Pokosili, opletli, zorali in pognojili. Na njej 
smo zatem posadili sadike, ki so nam jih poda-
rili lokalni kmetovalci, in sicer: ohrovt, cvetačo, 
repo, brokoli, čebulo, artičoke, več vrst radiča in 
solate. Vzdušje je bilo fantastično, družili smo se, 
delali, se zabavali. Opazil sem, koliko je uporab-
nikom pomenilo preživeti dan na drugačen na-
čin, na aktiven način. Lepo je, da imajo ti ljudje 
vsaj eno možnost, kjer se lahko udejanjijo, kjer 
lahko pripomorejo k nekemu skupnemu cilju.

ŠE ENKRAT HVALA podpornikom in do-
natorjem, ki so nam letos stali ob strani in nas 
podprli pri razvoju projekta EKO VRT KAŽUN:
•	 TABORNIKOM Rod Sergej Mašera iz Pira-

na, ki so nam odstopili košček svojega zemlji-
šča v Arzah, da smo lahko uredili prve gredi-
ce in pridelali zelenjavo,

•	 KRAJEVNI SKUPNOSTI PIRAN, ki nam je 
omogočila opravila na vrtu z darovanjem vr-
tnega orodja,

•	 LOKALNIM KMETOVALCEM, Nataliji in 
Gianfrancu FONDA iz Lucije, družini Egidija 
MARKEŽIČA iz Parecaga, Marinu ZLATI-

ČU iz Liminjana, MILKI iz Seče in Seme-
narni »VANJA« iz Lucije – VSI so prijazno 
prispevali semena in domače sadike ter tako 
Kažunovim vrtičkarjem pomagali pridelati 
sezonsko zelenjavo, ki je v naše skupno ve-
selje dobra in okusna dopolnitev materialne 
varnosti naših uporabnikov in njihove »do-
mače« kuhinje v KAŽUNU,

•	 OBČINI PIRAN, ki nam je podarila v zakup 
lep kos zemljišča v Arzah, na katerem bomo, 
kdo ve, upajmo, lahko pridelali dovolj zele-
njave in poljščin, da bi jih v pomladno-pole-
tni sezoni lahko ponudili tudi na zelenjavni 
tržnici v Piranu.
Ker bomo projekt nadaljevali tudi v letu 

2014, nam bo v veliko veselje podpora vseh ljudi 
dobre volje, ki bi radi na svoj način prispevali – z 
donacijami, prostovoljnim delom, nasveti, ideja-
mi ali drugačnimi rešitvami in prispevki v korist 
našega programa za brezdomne v občini Piran.

Zaključek I. dela … Se nadaljuje v naslednjem Solnem cvetu – predstavili bomo svoje delo in življenj-
ske zgodbe brezdomnih, ki jih dosežemo na terenu.

Dan odprtih vrat »v Kažunu«

Vaš obisk pričakujemo v torek, 17. decembra 2013, med 10. in 12. uro ter med 14. 
in 17. uro v prostorih Dnevnega centra za brezdomne, ki se nahaja v Piranu, na 
Župančičevi ulici 14, v II. nadstropju. Srečanje bo namenjeno predstavitvi PROGRAMA 
CELOVITE SKRBI ZA BREZDOMNE KAŽUN PIRAN, pogovorom o naši dejavnosti, načrtih 
in viziji. Z videoprojekcijo bomo prikazali utrinke iz življenja brezdomnih ljudi, ki 
živijo na območju občine Piran. Priložnost bo za izmenjavo izkušenj, mnenj, pobud, 
prošenj, informacij in idej o možnostih sodelovanja v načrtih in aktivnostih programa. 
Omogočili vam bomo ogled prostorov stanovanjske hiše, KAŽUNA – od letos prvega 
sprejemališča in zavetišča za brezdomne v piranski občini. 

Pridite in se nam pridružite v čim večjem številu!

PROŠNJA ZA POMOČ BREZDOMNIM 
PRED ZIMO

Z veseljem obveščamo javnost, da je 
Območno združenje Rdečega križa Piran 
v novembru predalo humanitarno pomoč 
za Kažun Piran. Prejeli smo kar 84 kosov 
posteljnine, vzglavnikov in prešitih odej, 
ki bodo brezdomnim uporabnikom 
zelo dobrodošle v prihajajočih zimskih 
mesecih. 
Morda so v vaših omarah rabljena topla 
oblačila in obutev, odeje in podobno, ki jih 
več ne potrebujete in bi jih radi ponudili 
brezdomnim, ki te možnosti nimajo?

Če ste pripravljeni pomagati, nas lahko 
pokličete na številke: 
051/246-315, 051/246-318, 051/250-940 
ali 08 20 51 847.

Veterinarska ambulanta Koper 
Piše · mag. Barbara Strmole, dr. vet. med.

V decembru in januarju 20 % popust na storitev 
sterilizacije in kastracije mačk in psov

Glede na to, da vaše glasi-
lo zajema vsa gospodinjstva v 
občini Piran, bi želeli preko 
vas občane obvestiti, da kot 
vsako leto v decembru in ja-
nuarju nudimo 20 % popust 
na storitev sterilizacije in ka-
stracije mačk in psov.

Kot vemo, predstavlja-
jo zavržene in prostoživeče 
mačke velik problem in tudi 
strošek za občino, zato po-
nujamo občanom možnost, 
da v teh mesecih poskrbijo za 
svoje ljubljenčke in preprečijo 
nezaželeni naraščaj.

Če se odločite za steriliza-
cijo ali kastracijo, je potrebno 
predhodno naročilo, in sicer 
na telefonsko številko ambu-
lante v Kopru – 05 663 44 00 
ali naše podružnice v Piranu 
– 05 674 55 22.

Podatki in urnik ambulante v 
Piranu:
Tel. 05 674 55 22
Oljčna pot 15, Piran
Ponedeljek, sreda, petek: od 
17.00 do 19.00
Torek: od 10.00 do 13.00
Mag. Barbara Strmole, dr. vet. 
med. – 041 753 169
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Piše in foto · Jana Peršič, CSD Piran, KCŽN

Pišejo · delavke Kriznega centra za žrtve nasilja, enota CSD Piran

Mednarodni dan boja proti nasilju 
nad ženskami

Zahvala

Organizacija združenih naro-
dov je 25. november razglasila za 
mednarodni dan boja proti nasi-
lju nad ženskami v spomin na se-
stre Mirabel, ki so bile umorjene 
v času Trujillove diktature v Do-
minikanski republiki, na ta dan 
leta 1960.

Organizacije v obalno-kra-
ški regiji, ki delujejo na podro-
čju preprečevanja in obravnave 
nasilja nad ženskami in pomoči 
žrtvam nasilja, že nekaj let zapo-
red sodelujejo pri obeleženju tega 
dne. Delavke Kriznega centra za 
žrtve nasilja (enota CSD Piran), 
Kriznega centra za otroke in 
mladostnike (enota CSD Koper), 
Društva za nenasilno komuni-
kacijo (enota Koper) in Regijske 
varne hiše Kras (program CSD 
Sežana) so ob tej priložnosti tudi 
letos pripravile akcijo ozavešča-
nja širše javnosti o prisotnosti in 
posledicah doživljanja nasilja. 

V torek, 26. novembra, je 
bil v Taverni v Kopru postavljen 
»Labirint nasilja«, ki je ponazar-
jal doživljanje žensk in otrok v 
družini, kjer je prisotno nasilje. 
Prireditev se je začela z uvodnim 
pozdravom in nagovorom re-

Januarja leta 2009 je v okviru 
Centra za socialno delo Piran za-
čel delovati prvi Krizni center za 
žrtve nasilja na območju sloven-
ske Istre. Krizni center je name-
njen ženskam in materam z otro-
ki, ki so neposredno ogrožene 
zaradi nasilja v družini in se želijo 
takoj umakniti na varno. V petih 
letih delovanja je Krizni center 
nudil zatočišče 183 ženskam in 
186 otrokom. 

Ob zaključku leta se želimo 
zahvaliti vsem donatorjem, ki so 

ga. Alenka Bakotič; Butik tisko-
vin Koper; Dijaški dom Koper; 
Droga Kolinska, d. d.; Delo, d. d.; 
Elle Gi, d. o. o.; ga. Ema Perkovič, 
Javno podjetje Okolje Piran, d. o. 
o.; Jadralni klub Koper; Jello, PE 
Koper; Karitas Portorož; Klub se-
nioriev in seniork SDS Portorož; 
Lidl, d. o. o.; Ljubljanske Mlekar-
ne, d. d.; Mestna knjižnica Piran; 
Mitja Škrobar, s. p.; Nova KBM 
– Poslovalnica Lucija; Obalne 
lekarne – lekarna Piran; Občina 
Piran; Občina Piran – Solni cvet; 

cer, članica KUD Erato. 
Program se je nadaljeval z 

nastopom dijakinj in dijakov 
Dijaškega doma Koper, ki so 
pod mentorstvom Nene Močnik 
uprizorili forumsko gledališčno 
predstavo, ki je bila rezultat celo-
dnevne delavnice na temo nasi-
lja. Mladi so z neposrednim pri-

gijske koordinatorice za podro-
čje nasilja, mag. Dragice Fojan. 
Predstavila je dosedanje delo, 
postavitev mreže pomoči in na-
daljnje vizije na področju nasilja 
v družini v obalno-kraški regiji. 
Govornica je zbrane povabila k 
ogledu plesne točke »Sledi«, v ka-
teri je nastopila plesalka Eva Tan-

s svojim dobrodelnim prispev-
kom v letu 2013 pripomogli k 
učinkovitejšemu zagotavljanju 
storitev našim uporabnicam in 
uporabnikom. Z njihovo po-
močjo bomo lahko tudi v nasle-
dnjem letu našim uporabnikom 
zagotovili prijetnejšo namestitev 
v našem kriznem centru. 

Želimo vam vse dobro v letu 
2014 in se veselimo nadaljnjega 
sodelovanja. 

Pomagali so nam: Avditorij 
Portorož; ga. Ariana Gruzinov; 

Pomorski in tehniški izobraže-
valni center Portorož; Poslovni 
sistem Mercator, d. d.; Pralni 
center Ester, Izola; Radio Capris; 
RK Piran; RTV Koper – Radio 
Koper; Središče Rotunda; Studio 
Moderna; Športni in mladinski 
center Piran; Tisa top, d. o. o.; ga. 
Vesna Hrovatin; Vrtec Sečovlje; 
Vilanova, d. o. o.; Zdravstveni 
dom Piran in ostali, ki ne želijo 
biti poimenovani.

Bodi sprememba, ki jo želiš 
videti. (Mahatma Gandi)

stopom k sodelovanju pritegnili 
tudi občinstvo ter tako dosegli 
želeni cilj – pogovor, razmišljanje 
o nasilju in iskanje ustreznejših 
rešitev videnih situacij. Po uradni 
otvoritvi so bili zbrani povabljeni 
k vstopu v »Labirint nasilja« in 
tako k pridobitvi globljega vpo-
gleda v dinamiko nasilnega od-
nosa. 

Naslednji dan, v sredo, 27. 
novembra, pa je bil »Labirint 
nasilja« postavljen tudi v drugih 
krajih obalno-kraške regije, in si-
cer v Piranu, Luciji, Izoli in Seža-
ni. V Piranu smo zaradi močnega 
vetra dogajanje s Tartinijevega 
trga preselili v Galerijo Herma-
na Pečariča. Po izkušnji hoje po 
»Labirintu nasilja« so obiskovalci 
dobili tudi vse potrebne informa-
cije o oblikah pomoči žrtvam in 
povzročiteljem nasilja, ki so na 
voljo v regiji. 

Akcija se je zaključila z željo, 
da bi bilo v slehernem izmed nas 
čim manj potrebe po uporabi na-
silnih oblik vedenja, v okolju pa 
čim več spodbude in podpore pri 
izstopu iz nasilnega odnosa in 
ustvarjanja enakovrednih, zado-
voljujočih vezi.

Praznovanje so mu kot presenečenje nenapovedano pripravili sorodniki in 
ljubitelji starodobnikov. 

Roman Fikfak – cenjen avtomehanik in začetnik naše starodobniške scene 
Piše in foto · Janez Mužič

»Roman, še vedno si mlajši od svojega avta«
Na torti, ki jo je prejšnji me-

sec za svoj 80. rojstni dan ob 
zdravicah prijateljev in sorodni-
kov v portoroški Ošteriji razrezal 
Roman Fikfak, je bil hudomušen 
napis: »Roman, še vedno si mlaj-
ši od svojega avta.« V svoji delav-
nici pri skladiščih soli namreč te 
dni obnavlja častitljiv fiat 503 l 
iz leta 1925, ki je torej star že 88 
let in tako starejši od njega. Na 
praznovanju ga je osrečilo darilo 
oldtimerskih kolegov. Močno so 
se potrudili, saj so bog ve kje iz-
vrtali originalno hupo za njegov 
fiat, za katero je bil že prepričan, 
da je po toliko letih ne bo mogel 
dobiti. 

Med fešto sta se na parkir-
nem prostoru nasproti Ošterije 
v njegovo čast lesketala krom in 
lak kakih 15 zloščenih starodob-
nih vozil. Imel je prste vmes pri 
ponovnem rojstvu marsikaterega 
med njimi in večina jih je starej-
ših od letnika 1940. Njihovo raz-
stavitev so mu kot presenečenje 
pripravili kolegi, ki vedo, da se 
najraje loteva restavriranja pred-
vojnih vozil, ki imajo zanj tudi 
največ čara.

Romana Fikfaka poznajo v 
Piranu, Portorožu in tudi mnogo 
dlje, saj je izvrsten avtomehanik 
in predvsem mojster stare šole, 
ki zna sam rešiti vse težave. Med 
njegovimi znanci je precej tujih 
turistov, saj je bila njegova delav-
nica med prvimi, ki je ob rojeva-
nju portoroškega turizma v šest-
desetih letih uvedla dežurstvo 
čez vikende. Danes je v pokoju, 
a ostaja znan kot človek tistega 
kova, ki je ne glede na uro rad 
pomagal, ko je nekdo zaradi avta 
ostal nemočen.

Romana pozna tudi večina 
ljubiteljev starodobnikov. Moč-
no ga cenijo, saj sodi med pio-
nirje ohranjevalcev naše avto-
mobilistične in motociklistične 
tehnične dediščine ter je nepre-
kosljiv maček za stare moto gu-
zzije, gillere, ducattije, fiate, alfe 
romeo, lancie… Še zlasti je na-
mreč zagret za italijanske znam-
ke in kot strokovnjaka zanje ga 
nadvse cenijo tudi Italijani. Sicer 

vljenjsko pot do upokojitve leta 
1992. Vmes se je ukvarjal tudi s 
prirejanjem vozil za dirke in ne-
kaj časa delal v portoroški igral-
nici. 

»Oldtimerje sem vzljubil v 
mladosti in z njimi sem hodil na 
prva srečanja v Italijo, saj staro-
dobniške scene takrat pri nas še 
ni bilo. Moje prvo motorno kolo 
je bilo BSA 500, 'tre fusili' smo 
mu rekli po značilnih treh pu-
škah na znaku. Bil je letnik 1940. 
Leta 1956 je sledil moto guzzi 
500 iz leta 1930, ki sem ga kupil 
v Goriških brdih. Z njim sem na-
redil precej kilometrov in se ude-
leževal shodov v Trstu. Bili smo 
začetniki, saj nas je prišlo največ 
25,« obuja spomine na svoje prve 
ljubljence. 

»Zamenjal sem kakšnih 20 
motornih koles. Ljudje so mi jih 
včasih kar dali, samo da sem od-
peljal zanje ničvredno ropotijo. 
Tudi sam sem nekoč dal nad mo-
tornimi kolesi navdušenim fan-
tom iz Lucije nekaj starih giller. 
Rekel sem jim, da jih imajo tu in 
naj jih restavrirajo, a da bom čez 
čas prišel pogledat, kako napre-
dujejo, in da mi jih bodo mora-
li vrniti, če jih ne porihtajo. Ko 
sem čez čas prišel pogledat, ni 
bilo ne fantov, ne motociklov,« 
se spominja.

Vedno se je loteval predvoj-

nih vozil, ki imajo zanj največji 
čar. Prvi avtomobil, ki ga je re-
stavriral, je bil fiat 1100, letnik 
1938. »Včasih je bilo težko najti 
dele, ki jih je bilo treba zamenja-
ti. Danes to ni več tak problem. 
Tu so oldtimerske revije, inter-
net, sejmi … Je dražje kot nekoč, 
a dobiš vse. Potem sem imel to-
polinčka. Nekoč sem načrtoval, 
da bom imel do 20 avtov in do 
30 motociklov, da bom v tem tu-
rističnem kraju naredil mali mu-
zejček. A je to postalo drago in 
sem misel opustil. Da predvojni 
avto restavriraš, ga narediš vero-
dostojno takega, kot je nekoč bil, 
in do te faze, da greš z njim lah-
ko na cesto, je treba vložiti veliko 
dela in denarja.«

Ko se razgovori o današnji 
dokaj pestri slovenski oldtimer-
ski sceni, postane Roman kar 
nekam nejevoljen: »Predvojna 
in povojna vozila smo danes 
zmetali v eno vrečo ter ne vemo, 
kaj hočemo. Želim, da si končno 
enkrat pridemo na čisto, da je 
oldtimer avto, ki je bil narejen v 
stari dobi in je zato starodobnik. 
Ti, ki so zdaj stari 25 let, niso sta-
ri. To ne pomeni, da so povojni 
avtomobili zanič. Tudi ti imajo 
tehnično vrednost, vendar pri 
sodobnejših lastniku sploh ni 
treba vedeti kaj veliko o avtu, saj 
mu dela brez težav. Ob popla-
vi oldtimerjev smo kar nekako 
pozabili na tiste najstarejše, ki 
predstavljajo veliko vrednost z 
vidika slovenske tehnične kultu-
re, čeprav mnogi v njih zmotno 
vidijo le denarno vrednost.« 

Roman je »v nulo« restavri-
ral marsikateri fiat, lancio in alfo. 
Delo ga nikoli ni mučilo. Avto 
je včasih pustil čakati po leto in 
več, dokler ni našel pravega dela. 
Zdaj je v garaži poleg omenjene-
ga fiata še alfa giulio 1600 cabrio, 
ki jo vozi njegova hčerka Ingrid. 
Sicer pa Roman o svojem pokli-
cu, ki mu je danes hobi, pravi: 
»Ko človek pride v stara leta, je 
delo z oldtimerji še lepše. To so 
zahtevni avti in pri delu z njimi 
ni roka, čeprav samega sebe ne-
prestano priganjaš.«

pa je prizadeven tudi pri promo-
ciji starodobnikov in se močno 
trudi, da se ti pokažejo na raznih 
turističnih in drugih dogodkih. 
Turisti so tako nemalokrat prije-
tno presenečeni in vidno navdu-
šeni, ko si ob vsej spoštljivi dedi-
ščini Pirana lahko ogledajo tudi 
stare avte. Živahno dogajanje 
okoli njih na Tartinijevem trgu 
ali piranskem pomolu dokazuje, 
da se morajo taki dogodki ohra-
niti in da bi jih bilo lahko z malce 
podpore še več. 

Roman je doma iz Goriških 
brd. Oče je bil pek in doma so 
imeli kmetijo. »Oče me nikoli 
ni mogel prepričati, da bi ostal 
in delal doma. Nisem še imel 15 
let, ko sem že hodil pomagat k 
avtomehaniku v Dobrovo. Ko je 
videl, kako sem zagret, sem mu 
lahko, kolikor je dopuščala šola, 
pomagal,« se spominja mlado-
sti. Izšolal se je za avtomehanika 
in kasneje delal v Avtoobnovi v 
Šempetru. Nato ga je leta 1956 
vodja avtomobilskega servisa 
podjetja Primorje zvabil na Oba-
lo. »Imel sem veliko volje do av-
tomobilizma, rad sem delal in bil 
sem zadovoljen, da sem ustvar-
jal. Tako sem na Bernardinu leta 
1968 odprl svojo delavnico, v 
kateri se je po izobraževanju v 
Italiji za uplinjače Weber speci-
aliziral tudi sin,« opiše svojo ži-
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mestu je imela naslov Zaljubljena v 
Piran. Kaj je takega na tem mestu, 
da si tako zaljubljena vanj? In do kod 
sega ta ljubezen?

Piran je moj, je last ljudi, ki so v 
tem mestu rojeni, in tistih, ki so si ga 
izbrali za svoje bivališče. Je velika lju-
bezen, ki je včasih vroče lepa in vča-
sih boleče žalostna ... Vse to zgolj v 
soodvisnosti od ljudi, ki v njem živijo 
in z njim upravljajo.

Velikokrat sem se zaradi mnogih 
omejitev za prebivalce želela preseli-
ti, vendar je vedno prevladala ta pr-
vinska ljubezen do mojega rojstnega 
kraja, ki je neverjetno lep. Težko mi 
je, ko pomislim, da bi bil lahko bi-
ser Jadrana, pa ni. Težko mi je, ko 
gledam ljudi, ki v iskanju boljših 
pogojev – pa čeprav s težkim srcem – 
odhajajo, težko mi je, ko vidim, da je 
zanemarjen in propada.

Pa vendar se sleherni dan trudim 
dodati košček lepega vanj in upam, 
da se bo iz mozaika drobnih del spet 
sestavila krasna celota. Iščem lepote 
in jih predstavljam ljudem, posku-
šam pa tudi opozarjati na stvari, ki 
so nujno potrebne sanacije. Ne na-
zadnje pa je Piran tudi eno izmed 
najbolj fotogeničnih mest, kar jih 
poznam.

Ljubezen do Pirana je tako moč-
no čustvo, da ga ne morem omejiti. Je 
tu in vedno bo.

 Na svoji prvi razstavi v izol-
ski knjižnici si predstavila piranske 
utrinke, pa tudi sončne zahode, 
morje, valove in živali. Pritegnejo te 
tudi ribiški motivi in tako so se na 
nekaterih fotografijah znašli ribiči in 
ribiške barke. Zdaj pa si s fotoapara-
tom zabeležila piransko arhitekturno 
dediščino. Kaj je po tvojem značilno 
za Piran in kaj mu daje dušo?

 Piran so v prvi vrsti Pirančani. In 
to so zame ljudje, ki jim je za Piran 
mar. Ni nujno, da so tu rojeni, je pa 
izredno pomembno, da so ga vzeli za 
svojega in da se do njega tako obna-
šajo. Piran so starčki, ki se sprehaja-
jo naokrog in se predajajo sončnim 
žarkom ter predajajo svoje spomine 
mlajšim generacijam. Piran so otroci 

in mladež, ki se še vedno – čeprav z 
omejitvami, ki jih mi nismo imeli – 
neobremenjeno igrajo na ulicah in v 
svoji preprosti nedolžnosti še vedno 
vidijo lepo prihodnost. 

In ne nazadnje so Piran vsi kul-
turni spomeniki, ob katerih obisko-
valcem zastane dih ... Od beneških 
hiš, palač do obzidja in mnogih sa-
kralnih objektov ter – k sreči – vedno 
številnejših galerij, kjer lahko ljudje 
vidijo, kaj je Piran nekoč bil in kar v 
mojem upanju nekoč spet bo.

 Kaj načrtuješ v tem letu, ki se je 
komaj začelo? Boš imela še kakšno 
razstavo v Piranu? Kaj pa kje dru-
gje? Se udeležuješ tudi fotonatečajev, 
delavnic, srečanj? Imaš morda svojo 
spletno stran, kjer si lahko radove-
dneži ogledajo tvoja dela?

 Načrtov je ogromno, fotoaparat 
je moj stalni spremljevalec. V Piranu 
bo letos zagotovo moja nova razsta-
va s povsem novo tematiko, ki pa jo 
bom trenutno zadržala zase. Presreč-
na sem bila, da je bila prva sprejeta s 
tako odprtimi rokami; da je bilo že na 
otvoritvi navkljub slabemu vremenu 
prisotnih toliko meni ljubih ljudi, pa 
tudi Pirančanov, ki smo drugače bolj 
znani po tem, da smo jeseni in pozi-
mi bolj zapečkarski. Presenetilo me 
je veliko število znanih fotografov, ki 
so jih pritegnila moja dela, in njihove 
iskrene čestitke ob mojem talentu. 
Očitno ni nikoli prepozno. Vse to mi 
daje novo energijo pri novih projek-
tih. S svojim obiskom me je počastil 
tudi ameriški veleposlanik, gospod 
Joseph Mussomeli, ki je moje slike 
videl na Facebooku in si jih je želel 
ogledati tudi v živo, saj ima zelo rad 
Slovenijo in Piran. 

 Ker sem močno prisotna na sve-
tovnih socialnih omrežjih, sem dobi-
la že nekaj povabil od drugod po Slo-
veniji, priprave že potekajo. Dodelala 
sem globoko, povezovalno tematiko, 
za katero sem prepričana, da bo zelo 
dobro sprejeta.

Spletna stran je v nastajanju, saj 
me izredno veseli povpraševanje po 
mojih izdelkih. Do končnega izdelka 
pa je večina mojih najljubših foto-

grafij objavljenih na mojem profilu 
na Facebooku. Nekoč sem za darila 
izbirala knjige, sedaj podarjam foto-
grafije ... V vsaki je del moje duše.

Uspešno sem se udeležila kar ne-
kaj natečajev, kjer sem vedno pristala 
na vrhu. Potrebna nova znanja trenu-
tno nabiram preko prijateljev, knjig 
in spleta; v bližnji bodočnosti se bom 
zagotovo udeležila kakšne delavnice, 
saj so moje slike skoraj povsem ne-
obdelane, ker se skrivnosti čarobnega 
Photoshopa šele učim.

Najlepša pohvala, ki sem jo do-
bila od enega najboljših slovenskih 
fotografov, je bila, da moji posnetki 
odražajo mojo pozitivno energijo, 
sončnost, otroškost in pravljičnost ... 
in da naj se tega držim, ker je komer-
ciale dovolj.

 Ker je razstava v knjižnici, je 
seveda kar razumljivo vprašanje, ali 
rada bereš in katere knjige so ti naj-
ljubše. Ne nazadnje si bila kar nekaj 
let knjižničarka v piranski osnovni 
šoli.

 O, ja, berem, berem! Že od ma-
lega sem bila pravi knjižni molj in 
to sem še vedno. Berem vse, kar me 
pritegne. Trenutno nisem v fazi glo-
bokih razmišljanj, tako da sta Kafka 
in Dostojevski na razpolago na knji-
žničnih policah (smeh).

Berem potopise, življenjske 
zgodbe, biografije ..., ne otepam pa se 
niti lahkotnih romanov, ki mi razbre-
menijo prepolno glavo in me od srca 
nasmejijo. 

Moja zadnja branja so bolj du-
hovne narave, saj želim širiti svoja 
obzorja tudi na malo manj znana 
področja. Naša podzavest in duša sta 
tako močni energiji, da mi je žal, da 
se več ljudi ne odloči stopiti iz začr-
tanih poti v neznano in tvegati, da si 
olajša življenje.

Trenutno pa so na moji nočni 
omarici že skoraj prebrane Antične 
pripovedke. Tega znanja v šoli nisem 
osvojila in včasih sem prav smešna, 
ko listam po knjigi nazaj, da povežem 

razne bogove in polbogove.
K sreči – pa čeprav se morda 

sliši smešno in je bilo to zagotovo 
najtežje obdobje mojega življenja – 
so negativni ekonomski premiki in 
recesija močno udarili tudi mene in 
so ponovno na plan privrele vredno-
te, ki so zame v življenju resnično 
pomembne: ljubezen, mir v srcu in 
iskrenost, poleg zdravja, seveda.

Imaš morda še kakšen hobi in 
kaj najraje počneš v prostem času?

Sem človek tisočerih želja in idej, 
zato mi hobijev nikoli ne manjka. V 
prostem času se zadnje leto veliko 
ukvarjam s prostovoljnim delom in 
pomočjo ljudem, ki nimajo skoraj 
ničesar. Poskušam jim pomagati po 
svojih najboljših močeh. Včasih je do-
volj zgolj prijazna beseda, pozdrav in 
nasmeh. Rada se družim s prijatelji, v 
zadnjih letih so se izkristalizirali tisti 
pravi in v njihovi družbi neizmerno 
uživam. Pa še stvari, ki bi morale biti 
vsem samoumevne: sinovi obiski, ki 
so, odkar se je preselil v Ljubljano, še 
bolj dragoceni; druženje in izmenja-
va mnenj – tudi nasprotujočih si – s 
svojo družino. Vsak od nas živi svoje 
življenje in se ne vmešava v življenje 
drugega. Stati ob strani človeku tudi 
takrat, ko se z njim ne strinjaš, je 
zame brezpogojna ljubezen.

Barbara, zahvaljujemo se ti za 
pogovor. Morda bi še sama dodala 
kakšno misel za naše bralce? Kaj ta-
kega, kar sem te pozabila vprašati, 
pa bi še rada delila z nami? Ali pa ka-
kšno spodbudno misel za popotnico?

Življenje je eno in edino. Vsak 
zagrenjen trenutek je izgubljen čas. 
Ko vam je najbolj hudo, se spomnite 
na vsak lep trenutek, ki ste ga doži-
veli, in verjemite, da vas čaka še ne-
izmerno mnogo takih. Vem, da je za 
to potrebno ogromno volje in dela, se 
pa zagotovo obrestuje. In ko vam je 
najlepše, ne pozabite svoje sreče deliti 
z drugimi. Tako bomo ponovno skle-
nili nasilno pretrgan krog ljubezni do 
sebe, bližnjih in sveta okoli nas.

V oktobru so bile v Središču za 
samostojno učenje v Mestni knji-
žnici Izola na ogled fotografije arhi-
tekturne dediščine Pirana, ki jih je s 
fotoaparatom zabeležila Pirančanka 
Barbara Kožar, nekdanja učiteljica in 
knjižničarka v piranski Osnovni šoli 
Cirila Kosmača in diplomantka Fa-
kultete za management.

O razstavljenih črno-belih foto-
grafijah je zapisala: »Piran je slikovit, 
čudovit, star in hkrati mlad, barvit 
in črno-bel ... močno vsestransko 
razgiban biser Slovenije. Prepletanje 
slogov, ki so ga zaznamovali skozi 
stoletja s sodobno arhitekturo; uspe-
šni in ne tako dobro uspeli poskusi 
ohranitve tega enkratnega nasledstva 
kar vabijo fotografa, da vsrka skozi 
svoj objektiv te trenutke, ki bodo za-
znamovali sedanji čas.«

Barbara Kožar je zaljubljena v Pi-
ran in njegove lepote, zato je zadnjih 
nekaj let njen najljubši hobi fotogra-
firanje, preko katerega skuša oživljati 
lepote starodavnega mesta in jih pri-
bližati ljudem. Njena prva samostoj-
na fotografska razstava je bila lani v 
Apollonijevi palači v Piranu in je bila 
zelo dobro obiskana. Kmalu zatem je 
razstavljala Utrinke Pirana v Mestni 
knjižnici Izola. To je zdaj njena druga 
fotografska razstava v izolski knjižni-
ci. Ob tej priložnosti se je z avtorico 
fotografij pogovarjala Špela Pahor iz 
Izolske knjižnice. 

Barbara, si rojena Pirančanka. 
Bi se nam za začetek predstavila? Po-
vej nam, prosim, kaj o svojem otro-
štvu v Piranu, o šolanju in poklicu.

Sem Pirančanka v ravno pravih 
letih, pozitivka, optimistka, nasme-
jana in sončna oseba z neizmernim 
veseljem do dela in druženja z lju-
dmi. Moj življenjski smisel je širiti 
okoli sebe ljubezen, samospoštovanje 
posameznikov, veselje do življenja in 
vrednot, ki so v življenju edine re-

snično pomembne. 
Odraščala sem v krasni, zelo 

povezani družini, polni medsebojne 
ljubezni in pozitivnih človeških vre-
dnot. 

Otroštvo pa je eden izmed naj-
lepših spominov na Piran, je nekaj 
tako lepega, da o tem z veseljem go-
vorim ... Žal mi je le, da moj sin v 
kaosu današnjega časa tega obdobja 
svojega odraščanja ni mogel doživeti 
na isti način.

Z odliko sem končala osnovno 
šolo, legendarna piranska gimnazija 
pa mi je razširila obzorja ter pomaga-
la dozorevati med puberteto. 

Poskus študija v Ljubljani je bil 
hitro končan, saj sem preveč pogre-
šala morje, domače in prijatelje, zato 
sem doštudirala na Pedagoški akade-
miji v Kopru, smer razredni pouk. Po 
študiju sem se takoj zaposlila v piran-
ski osnovni šoli, kjer sem po 10 letih 
poučevanja zaradi poškodbe glasilk 
morala prestopiti v nove poklicne 
vode. Pridobila sem strokovni naziv 
višja knjižničarka, vendar sem to delo 
opravljala le nekaj let, saj me je moja 
neizmerna energija prav vlekla med 
ljudi. Zagotovo sem rojena z žilico, ki 
mi narekuje širiti svoja znanja in spo-
sobnosti med druge. Prevzela sem 
vodenje študentskega servisa Študen-
tek, ki sem ga v nekaj letih razvila v 
pravo manjše podjetje, na kar sem 
neizmerno ponosna. Na tem delov-
nem mestu sem ugotovila, da imam 
primanjkljaj ekonomsko-računovod-
skih znanj, zato je bila zame edina 
možna pot vpis na koprsko Fakulteto 
za management, ki mi je vsa ta znanja 
dala.

Posredovanje svojega znanja, šir-
jenje pozitivne energije in svetovanje 
ljudem na področju razumevanja 
sebe in razreševanja svojih stisk je 
moj prepoznavni znak; v zadnjih le-
tih pa me močno zaznamuje tudi lju-
bezen do fotografije, v katere lovim 
lepote narave, ki nas obdaja, in lepoto 
posameznika … Četudi je skrita ne-
kje globoko ….

S fotografijo se ukvarjaš v za-
dnjem času, pa si že popolnoma 
osvojila tehniko fotografiranja in že 
na prvi razstavi požela občudovanje 
obiskovalcev. Kaj te je spodbudilo, da 

si se začela ukvarjati s tem hobijem? 
Kakšen fotoaparat uporabljaš, kako 
iščeš motive in ali fotografije tudi ra-
čunalniško obdelaš?

Odkar vem zase, sem vsako svo-
je potovanje ali pomembne dogodke 
želela zabeležiti s fotografijo. Z eno-
stavnim aparatom, ki je posnel naj-
nujnejše. Zelo sem bila znana tudi po 
tem, da skoraj na vsakem od mojih 
posnetkov manjka del osebe, ki sem 
jo fotografirala (smeh).

Pred dvema letoma in pol me je 
poklicna pot odpeljala na severno 
Primorsko, v prelepi Most na Soči. 
Tam se je v meni nekaj prelomilo. 
Mislim, da sem tam v resnici doume-
la, da sem po mamini strani daljna 
potomka Simona Gregorčiča, saj mi 
je Soča dobesedno v trenutku zlezla 
v srce. Po mojem mi poleg krvi po 
žilah teče tudi kanček Soče. Začela 
sem opažati detajle, trenutke, barve 

… in jih beležiti. V tem času se je moj 
dolgoletni fotografski spremljevalec 
odločil, da je čas, da se upokoji. In 
ko sem ostala brez fotoaparata, mi je 
bratranec, ki je bil slučajno na obisku, 
za nedoločen čas – do nabave dru-
gega – posodil svoj canon, s katerim 
ustvarjam še danes.

Lani je bila moja fotografija na 
Facebooku s strani uporabnikov iz-
brana za najlepšo fotografijo Sloveni-
je, za kar so me nagradili s Panasoni-
covim fotoaparatom, bratrančev pa je 
še vedno zakon – tisti pravi (smeh)! 

Motivov ne iščem, oni poiščejo 
mene. V vsakem dnevu, na vsakem 
kraju se ponuja toliko lepot, da sem 
včasih zvečer neverjetno utrujena, ko 
slike prenesem na računalnik in jih 
samo pregledam. Življenje je pač lepo 
in lepote nas obdajajo, samo videti jih 
moraš. Pa seveda ujeti pravi trenutek.

Tvoja prva razstava v domačem 

Intervju
Piše · Špela Pahor; foto · Barbara Kožar

Arhitekturna dediščina Pirana na 
fotografijah Barbare Kožar
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Piranska domačnost 
Piše in foto · Janez Mužič

Prostovoljno gasilsko društvo Piran 
Piše in foto · PGD Piran

20 let piranske Kantine Dan odprtih vrat 
piranskih gasilcev

Z danes v gostinstvu dokaj red-
kim šarmom tipične mediteranske 
kleti in z očarljivostjo piranske 
domačnosti daje Kantina na Trgu 
1. maja že dve desetletji mestu svo-
jevrstno prepoznavnost. V njej se 
radi zbirajo mladi in stari domači-
ni, tudi turisti se tja vračajo, saj ob 
veličastnem mestnem vodnjaku in 
v senci trte začutijo tisti tako pri-
jeten mediteranski utrip življenja 
domačinov ter se ne glede na to, 
od kod prihajajo, počutijo doma-
če. Obenem je prizorišče turnir-
jev briškole in more, kraj neštetih 
načrtovanih in spontanih fešt ter 
ne nazadnje kraj večnih debat in 
baruf o tem, kaj narediti, da bo v 
Piranu še lepše živeti. 

Čeprav nista gostinca, sta njeni 
duhovni vodji upokojeni glasbeni 
pedagog in dirigent Umberto Ra-
dojkovič in njegova žena Lidija. 
Preden je v meščanski hiši nastala 
Kantina, je bila tam klet, nato gara-
ža, krajši čas pa tudi Lidijina trgo-

V četrtek, 17. 10. 2013, smo 
piranski gasilci odprli svoja vra-
ta in na ogled postavili gasilsko 
opremo, ki jo uporabljamo pri 
svojem delu. Izvedli smo pri-
kaz gašenja začetnih požarov 
gorečega olja, nafte in plinske 
jeklenke. V dopoldanskem času 
so nas obiskali otroci iz vrtca in 
šole, popoldne pa smo pravilni 

vina z zelenjavo. Zatem je leta 1993 
prišla ideja o domači kantini, ki jo 
je do nedavnega vodila njuna hčer-
ka Ester Tomšič, letos pa jo je po 
njeni upokojitvi prevzel njen sin 
Robi. Tako Kantina še naprej ohra-
nja svojo skromno, a zato tipično 
mediteransko in dobro ponudbo 
domačih vin, pršuta, ovčjega sira, 
slanih inčunov in oljk. 

V neposredni bližini je Kan-
tina lani dobila še svoj Vinotoč 
in Fritolin. Slednjega s ponudbo 
preprosto in na presenetljivo ve-
liko načinov pripravljene domače 
morske hrane v stilu »fast fooda«, 
kakršne si na morju zaželi skoraj 
vsak dopustnik, vodi Robijeva se-
stra Teja.

Okoli Kantine se tako odvija 
pristno piransko življenje in življe-
nje Lidijine ter Bertove družine. 
20-letnica je bila seveda zato do-
volj velik razlog, da so na Trgu 1. 
maja prijatelji Kantine sredi okto-
bra zafeštali tako, kot se spodobi.

način gašenja začetnih požarov 
prikazali piranskim gostincem in 
občanom. Obiskala sta nas tudi 
župan Občine Piran Peter Bos-
sman in podžupanja Meira Hot s 
svojimi sodelavci. 

Z obiskom smo bili zelo za-
dovoljni, navdušeni pa so bili 
tudi otroci, ki so se lahko pome-
rili v gasilskih disciplinah.

Družina Radojkovič.

Vabilo na tradicionalni božični potop
Tudi letos bomo potapljači gasilskega društva Piran potopili 
novoletno jelko. Dobimo se 21. 12. 2013 ob 17.30 na plaži pred 
hotelom Piran. Obiskal nas bo tudi Božiček in nam pomagal 
potopiti novoletno jelko.

20 let Oradele in njen 17. mednarodni pokal 
Piše · Janez Mužič; foto · Janez Mužič in arhiv občine Piran

Oradela – uveljavljena piranska ribičija

Potem ko se je po letošnjem 
poletju za nekatere kar malo 
preveč bučen Piran jesensko 
umiril, ga je 8. in 9. septembra 
iz jesenske lenobnosti predra-
milo dobrih sto veselih in hu-
domušnih ribičev iz devetih 
držav. Prišli so na 17. Pokal 
Oradele, na mednarodno tek-
movanje v športnem ribolovu 
iz zasidranega čolna, pa tudi 
zato, da s svojimi piranskimi 
prijatelji proslavijo 20 let de-
lovanja tega ribiškega društva. 

Oradela se je v dveh dese-
tletjih med ljubitelji športnega 
ribolova, Pirana in domačini 
uveljavila predvsem zato, ker 
njeni člani in vodstvo na ri-
bolov ne gledajo samo kot na 

žnosti, o njihovi zgodbi govori 
tudi DVD, ki so ga prikazali v 
Piratu, predvsem pa so v tem 
gostišču svojim prijateljem z 
vseh vetrov pripravili prijetno 
fešto. Na njej je tudi ob razgla-
sitvi rezultatov 17. Pokala Ora-
dele Pirat pokal po šivih. Seve-
da ni šlo brez glasbe, plesa in 
brez kar dveh rojstnodnevnih 
tort, dan pred tem pa se je od-
vijala tudi vesela dobrodošlica 
pred ateljejem Mozaik na Ver-
dijevi ulici.

Na svojem 17. pokalu je 
Oradela gostila 100 najbolj za-
gretih ribičev, ki so prišli iz 9 
držav, kar je največ do sedaj. Z 
izjemo Makedonije so bili tam 
ribiči iz vseh nekdanjih jugo-
slovanskih republik, pa tudi iz 
Italije, Nemčije, Rusije … Lo-
vili so v težkih pogojih, saj je 
pihala močna burja, štetje rib 
in tehtanje ulova pa je na kon-
cu odločilo, da je v konkurenci 
posameznikov zmagala Štefka 
Cvirn (ŠRD Marinar Kranj), 
pred Milivojem Juričem (ŠRD 
Lovrata Krk) in Klavdijem Ve-
ldinom (RD Solinar Strunjan). 
Ekipno je bil najboljši ŠRD 
Marinar Kranj, pred RD Soli-
nar Strunjan in SRD Zubatac 
Poreč. Največjo orado, ki ji je 
tehtnica pokazala 304 g, pa je 
ujel Milivoj Jurič iz ŠRD Lovra-
ta Krk. 

Med letošnjimi udeležen-
ci so bili na primer tudi Mo-
skovčani Vladimir, Aleksej in 
Vladoslav. Vsi delajo v farma-
cevtski industriji in Vladimirja 
že celih 15 let nekajkrat na leto 
potegne med piranske ribi-
če. Podobno je s »piranskim« 
Münchenčanom Antonom Fel-
nerjem, ki je v domačem me-
stu celo ustanovil ribiški klub 
Arbun München (Rodbrasse 
München). Gojijo tradicional-
ni ribolov na Jadranu, imajo že 
nekaj deset nemških članov in 
februarja jih bo kar precej pri-
šlo na ribiško doživetje Pirana. 

ribiško tekmo, ampak tudi kot 
druženje, zabavo in vse, kar 
pride vzporedno z ribolovom. 
To ne pomeni, da niso dobri 
športni ribiči, saj zelo uspešno 
nastopajo tudi na mednaro-
dnih tekmovanjih, a marsikate-
ra piranska fešta brez njihovega 
sodelovanja ne bi bila takšna, 
kot je. To je na proslavljanju 
20-letnice poudarila tudi pod-
županja Meira Hot, ki se jim 
je na zabavi v gostišču Pirat v 
imenu župana in občine zahva-
lila za njihova prizadevanja ter 
jim čestitala ob lepi obletnici. 

Pestro in uspešno dejavnost 
društva v dveh desetletjih pre-
pričljivo predstavlja monogra-
fija, ki so jo izdali ob tej prilo-

Monografija Oradela 1993–2013
Da je bila dejavnost društva v dveh 
desetletjih res pestra in uspešna, 
prepričljivo dokazuje monografija, 
ki so jo ob tej priložnosti izdali 
v samozaložbi. Urednik Mario 
Druscovich je poskrbel, da je v njej 
ob opisu dejavnosti in športnih 
uspehov Oradele tudi obilo starih 
fotografij, na katerih se bo našel 
marsikateri Pirančan, vsekakor pa 
vsak član Oradele. Izšla je v nakladi 
300 izvodov in jo je moč dobiti na 
sedežu društva na Verdijevi ulici 10 
v Piranu. 
V uvodniku je dolgoletni predsednik 
društva Branko Černac zapisal: 
»Oradela bogati radosti Pirana, zaradi 
njih je bila rojena in tako že dve 
desetletji prispeva k razburljivemu 
osrečevanju športnih ribičev, njihovi 
sprostitvi, pa tudi zabavi. Dvajset 
let ni veliko, a je čas, da pričujoča 
monografija ulovi pred pozabo 
spomine, športne uspehe in utrinke 
naše dinamične aktivnosti. Za 
našo morda na videz suhoparno 
zgodovino se namreč skriva na 
stotine tekmovalnih, prijateljskih, 
zabavnih in skratka ribiških zgodb 
članov ter naših prijateljev. Upam, da 
smo jih ujeli in obudili vsaj delček, 
obenem pa sem prepričan, da bodo 
bodrilo za naša nadaljnja druženja.
Ob 20-letnici društva vsem članom 
iskreno čestitam in želim, da bi 
bili doseženi uspehi spodbuda za 
nove dosežke, tako da bo Oradela 
še nadalje upravičeno veljala za 
pomemben člen piranske in s tem 
tudi slovenske športne ribičije, pa 
tudi družabnega življenja našega 
mesta. Obenem se zahvaljujem 
vsem, ki so nas v teh letih podpirali 
in nam pomagali, da smo postali 
eno najbolj prepoznavnih ribiških 
društev v Sloveniji in širše, v 
domačem Piranu pa društvo, ki 
se prizadevno vključuje v ribiški, 
družabni, zabavni in ne nazadnje 
tudi kulinarični utrip mesta.«

Oradela je športni ribolov v Piranu oblikovala v prijetno ribiško in družabno 
doživetje. 

Udeležence je na Občini Piran sprejela podžupanja Meira Hot. 
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Spodbude in dialogi za kakovostnejše življenje Pirana
Piše in foto · Janez Mužič

Društvo meščanov mesta Piran o 
turizmu v svojem mestu

»Naš namen je spodbuditi 
dialog med vsemi dejavniki in za-
vedanje, da je Piran mesto, ki za 
kvalitetnejši nivo življenja, bivanja 
in dela potrebuje usklajen pristop 
vseh nas, ki delimo usodo tega 
mesta. Pa naj bo to župan, ob-
činski uradnik, trgovec, gostinski 
delavec ali navsezadnje tudi tisti iz 
obrobja družbe. Nočemo kazati s 
prstom na to, kaj je narobe in kdo 
je zato kriv, ampak v dialogu iska-
ti najboljše rešitve,« je na prvi od 
dveh okroglih miz Društva me-
ščanov mesta Piran poudaril njun 
pobudnik in predsednik društva 
Marjan Maslo. 

Prva okrogla miza je bila ok-
tobra v hotelu Piran in druga no-
vembra v hotelu Tartini, na obe 
pa je prišlo kar nekaj vidnejših in 
vplivnejših Pirančanov ter pred-
stavnikov institucij in organizacij 
v mestu. Naslednja, na kateri bodo 
ocenili, kako napredujejo njihove 
pobude, je napovedana za zgo-
dnjo pomlad. Obe sta bili dobro 
pripravljeni in sta v primerjavi z 
večino podobnih omizij, ki izzve-
nijo predvsem v množici stihij-
skih kritik ter le malo konkretnih 
pobud, potekali nadvse konstruk-
tivno. Obenem sta ponudili prilo-
žnost, da se pospeši sodelovanje 
med vsemi, ki lahko prispevajo k 
še boljšemu turističnemu utripu 
mesta. 

Na prvi so udeleženci pred-
stavili kar nekaj svojih opažanj, 
ki so vezana na piranski turizem. 
Tako smo izvedeli, da si želijo več 
policistov in policijsko pisarno, 
da je mesto s številnimi stopni-
cami neprijazno do invalidov, da 

omejeni. Gre predvsem za stopni-
šči na Ulici IX. korpusa (dostop 
do cerkve sv. Jurija, muzeja, pasto-
ralno-kulturnega centra Georgios, 
Pusterle in Adamičeve ulice) in 
na Aškerčevi ulici ter Oljčni poti 
(dostop do osnovne šole Cirila 
Kosmača). S tem so že seznanjene 
pristojne občinske službe, ki tudi 
že vodijo postopke, da se za naju-
streznejše rešitve najdejo sredstva 
v občinskem proračunu.

Druga prioriteta je rešitev 
težav kratkotrajnega parkiranja. 
Nanjo sta še zlasti opozorila pred-
stavnika hotelov Piran in Tarti-
ni, ki sta poudarila, da ne želijo 
svojih parkirnih mest, ampak le, 
da se tudi z manj represije redar-
stva ustvarijo pogoji za korekten 
prihod gostov oziroma odložitev 
prtljage in da je za to namenjenih 
več mest. To bi pokazalo prija-
znejšo turistično usmerjenost Pi-
rana. Dodala sta, da se zavedata, 
da gre za konflikt interesov z do-
mačini, ki hočejo parkirna mesta 
zase, a da so glede na majhno šte-
vilo teh in možnost parkiranja na 
Fornačah mesta za kratkotrajno 
parkiranje tudi v njihovem inte-

je opaziti vse več potepuhov ozi-
roma »brezdomskega turizma«, 
da imajo hoteli, trgovine, lokali, 
vikendaši in seveda domačini 
premalo parkirnih mest za krat-
kotrajno parkiranje za dostavo, da 
je treba z informacijskimi tablami 
narediti več za promocijo mesta, 
da bi pisarna TIC-a poleti morala 
delovati do poznega večera, slišati 
je bilo predlog, da bi v mandraču 
imele prednost priveza lesene tra-
dicionalne barke, da bi prometne 
zagate mesta delno lahko ublažile 
lokalne pomorske povezave, in ne 
nazadnje, da bi tradicionalni Nep-
tunov krst pomorcev, ki je najsta-
rejša prireditev v piranski občini, 
saj traja že 67 let, postal, podobno 
kot je to na primer Solinarski pra-
znik, še večja prireditev, s katero 
bi živelo celo mesto. 

Po drugi okrogli mize so se 
tako izoblikovala štiri prioritetna 
»ozka grla piranskega turizma«, za 
rešitev katerih se bo po instituci-
onalnih poteh zavzemalo društvo 
oziroma udeleženci omizij. 

Najprej je tu odprava arhitek-
tonskih ovir, ki predstavljajo blo-
kade za obiskovalce, ki so mobilno 

resu. Pobudo za to so posredovali 
občinski komisiji za tehnično ure-
janje prometa. 

Ker je problem »brezdomske-
ga turizma« iz leta v leto bolj vpa-
dljiv in ker nemalokrat vključuje 
tudi potepuštvo odvisnikov, se je 
oblikovala ocena, da je za podo-
bo turistično urejenega mesta to 
nesprejemljivo. Težava je v tem, 
da je brezdomstvo za nekatere po-
stalo življenjski stil, za katerega v 
času vse večjega zavedanja člove-
kovih pravic te dobro poznajo in 
jih tudi izkoriščajo. Na omizju se 
je oblikovala pobuda, naj pristojne 
občinske službe proučijo, kako bi 
se ta problem v okviru zakonskih 
možnosti rešil s kakim občinskim 
odlokom, morda tudi v okviru 
programa za socialno ogrožene 
brezdomce, v zvezi z njim pa bo 
verjetno lahko kaj naredil tudi 
Center za socialno delo.

Ker je Neptunov krst vsakole-
tna prireditev, ki poudarja pomor-
sko usmerjenost kraja, do sedaj pa 
ga je organizirala samo Pomorska 
šola oziroma letos Gimnazija, ele-
ktro in pomorska šola Piran, se je 
oblikovala pobuda, da k njegovi 
izvedbi pristopi še več sodelujo-
čih, tako da bi dogodek prerasel 
okvire »šolske prireditve«. Z njim 
bi Piran lahko ob sodelovanju 
muzejev, trgovcev, gostincev in še 
koga prepričljivejše pokazal, da je 
mesto, ki živi z morjem, ob čemer 
bi postal tudi »tržno« zanimiv. V 
zvezi s tem je bila dana pobuda, da 
se za prihodnje leto za Neptunov 
krst oblikuje širši organizacijski 
odbor, ki bo vključeval vse zain-
teresirane.

Kolesarski navdušenci na startu v Dragonji. 

Razvojno društvo »Stena« iz Dragonje
Piše in foto · Mirjam Kastelič, predsednica RD »Stena«

Društvo upokojencev Piran
Piše in foto · Nives Vogrič

Članice Društva Joga iz piranske občine
Pišeta in foto · Sadhvi Savitri in Snježana Karinja

Jesenski kolesarski 
dogodek »Na kolo za 
zdravo telo«

Kulturna prireditev ob dnevu starejših občanov

Obeležili mednarodni 
dan miru

Čeprav vremenska napo-
ved za prvo soboto v oktobru ni 
obetala nič dobrega, kolesarskih 
navdušencev iz Dragonje in oko-
liških krajev ni prestrašila. Na 
startu v Dragonji se jih je zbralo 
devetnajst, pri čemer je najmlajša 
kolesarka štela osem let, najsta-
rejši jih je imel sedemdeset. 

Polni dobre volje so se podali 

Društvo upokojencev Piran 
je že četrtič organiziralo Dan sta-
rejših občanov, ki se je odvijal v 
četrtek, 17. oktobra, v Avditoriju 
Portorož. Kulturno-zabavna pri-
reditev, namenjena predvsem sta-
rejšim občanom, je privabila skoraj 
poln Avditorij. Letos smo z nasto-
pajočimi povezali vse generacije, 
od najmlajših do tistih srednjih let 
in starejših. Petje, ples, glasba in 
skeči so pričarali enkratno vzduš-
je ter nasmejane in vesele obraze 
med občinstvom. 

Vsako leto se z veseljem odzo-
vejo vsi pozvani in vsi nastopajo 
prostovoljno. Letos so nastopa-
li: Glasbena šola Piran s skupino 
harmonikarjev in flavtistov, ple-

izvirni način povezoval naš nepo-
grešljivi Aljoša.

Prireditvi je prisostvovala pod-
županja Meira Hot, ki je pozdravi-
la prisotne in izrazila zadovoljstvo 
nad prizadevnim delom našega 
društva. Med gosti so bili prisotni 
predsednik PZDUJP Marjan Pa-
vlič, predsednik DU Izola Alojz 

Ob letošnji, že šesti zapored, 
obeležitvi mednarodnega dneva 
miru 21. septembra se je nekaj 
članic Društva Joga v vsakdanjem 
življenju Koper iz piranske obči-
ne zbralo pri portoroški tamari-
ski miru. Prižgale smo svečke za 
mir na modrem planetu, v naravi, 
v naši dragi Sloveniji, v prelepem 
mestecu, kjer živimo, v družinah 
in predvsem v naših srcih in mi-
slih. Tu, kjer je izvor vsega.

Imele smo tudi posebno pri-
jetno nalogo, da ob portoroško 

po kolovozni poti med vinogradi 
do Sečovelj in nato po Parenzani 
do avtokampa v Strunjanu. V Seči 
so jih deževne kaplje malo po-
škropile, niso pa jim vzele pogu-
ma. Prikolesarili so do avtokam-
pa, se okrepčali s toplim čajem in 
se po isti poti vrnili v Dragonjo, 
kjer so jih z navdušenjem priča-
kali prijatelji in topla jed. 

sna skupina »Metulj« iz Pirana, 
ki je pričarala enkratno baletno 
umetniško predstavo, »Serenate«, 
skupina mandolinistov Comunita 
italiana di Pirano, otroci iz vrtca 
Morje Lucija, skupina »Miške«, ki 
je pričarala enkratno vzdušje, žen-
ski pevski zbor »Sinji galeb« dru-
štva upokojencev Izola in igralska 
skupina s skečem »Popolna pre-
obrazba«, ki je dodobra nasme-
jal občinstvo. Predstavila se je na 
novo delujoča pravna služba v naši 
občini Pravni center za varstvo 
človekovih pravic, ki nudi prav-
no svetovanje tudi upokojencem, 
za socialno ogrožene osebe pa je 
pravno svetovanje brezplačno.

Celotno prireditev je na svoj 

Pečan in drugi povabljeni.
Zahvaljujemo se donatorjem: 

Občini Piran, Casinoju Portorož, 
d. o. o., Avditoriju Portorož in 
vsem prostovoljcem našega dru-
štva, ki so s svojo prizadevnostjo 
in marljivostjo pomagali izpeljati 
to sedaj že priljubljeno prireditev.

drevo miru položimo pobarvane 
in s čudovitimi risbami okrašene 
kamenčke. Ustvarili so jih učen-
ci pod vodstvom učiteljic porto-
roške enote Osnovne šole Cirila 
Kosmača Piran. Preverite, ali so 
še tam ...

Vse leto se bomo trudili no-
siti in širiti mir v svojem vsak-
danjem življenju. Veselimo se že 
naslednjega srečanja in vas vabi-
mo, da se nam pridružite s svojim 
plamenčkom in svojimi mislimi 
za svetovni mir.
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Izvedli tradicionalni balinarski turnir in nastopili na reviji Primorska poje
Piše · Hilda Vuga; foto · DI Piran

V Društvu invalidov Piran vedno delovno in živahno
Naše društvo smo že večkrat 

predstavili na raznih nivojih in v 
različnih občilih, a najbrž ne bo 
narobe, če v nekaj vrsticah pono-
vimo bistvene stvari.

Smo društvo, ki združuje 370 
članov in deluje na območju ob-
čine Piran, s sedežem v Portorožu 
na Stari cesti 4.

Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve nam je že leta 
2003 podelilo status invalidske 
organizacije ter leta 2008 status 
društva, ki deluje v javnem intere-
su na področju socialnega varstva.

Izvajamo osem posebnih soci-
alnih programov. 

Člani se lahko udejstvujejo v 
športu, pohodništvu, izletništvu, 
pevskem zboru, v delavnicah roč-
nih spretnosti ter v kolektivnem 
letovanju in ohranjevanju zdravja 
v zdraviliščih v objektih Zveze de-
lovnih invalidov Slovenije.

V oktobru smo uspešno izve-

želimo ob tej priliki javno zahva-
liti za razumevanje, prijaznost in 
pomoč.

Prav tako vabimo člane k ude-
ležbi in sodelovanju na delavnicah 
ročnih spretnosti, ki se odvijajo na 
sedežu društva v Portorožu – po 
dogovoru s prijavljenimi. Izdelki 

so lični in različni, tako da lahko 
vsak najde nekaj za svojo spre-
tnost in okus.

Pri svojih opravilih večkrat 
potrebujemo tudi pomoč, zato 
ponovno vabimo prostovoljce s 
socialnim čutom, da se nam pri-
družijo.

dli tradicionalni balinarski turnir 
v počastitev občinskega prazni-
ka, na katerem so sodelovala vsa 
društva invalidov Obalno-kraške 
regije, in sicer društva invalidov 
Piran, Izola, Koper, Sežana, Po-
stojna, Pivka in Ilirska Bistrica.

Naše balinarke so osvojile 3. 
mesto, še pred tem pa so na držav-
nem prvenstvu dosegle 1. mesto.

Uspešne so tudi članice na-
šega pevskega zbora, ki so poleg 
številnih nastopov v domačem 
kraju sodelovale tudi na reviji Pri-
morska poje in na reviji pevskih 
zborov Zveze delovnih invalidov 
Slovenije v Brežicah.

Rade prepevajo, publika pa jih 
lepo sprejema že vseh pet let. 

Vse invalidke, ki vas tovrstno 
sodelovanje veseli, prisrčno vabi-
mo, da se nam pridružite.

Vaje potekajo praviloma en-
krat tedensko v prostorih Kra-
jevne skupnosti Portorož, ki se ji 

Moreno Matijašič že drugo leto zapored nepremagljiv 
Piše · Janez Mužič; foto · Silvester Vran 

Podvodni ribiči RPD Piran so ekipni državni prvaki
Slovenski podvodni ribiči so 

imeli 5. oktobra tretjo in zadnjo 
tekmo za državno prvenstvo za 
leto 2013. Po tekmi na Lošinju 
in v Piranu je bil boj za držav-
ne prvake v Kopru po navedbah 
Saša Moškona iz koprskega RČD 
Porporella poln tesnih obraču-
nov med njegovim društvom in 
RPD Piran.

Tekme, ki jo je izpeljalo dru-
štvo RČD Porporella, se je ude-
ležilo 18 tekmovalcev iz 4 slo-
venskih društev. Trajala je 6 ur, 
lovilo se je lahko po celotnem 
slovenskem morju oziroma tam, 
kjer je tak ribolov dovoljen, na 
koncu pa so tekmovalci ulov 
predali na ribiškem pomolu v 
Kopru, kjer so ga stehtali in ude-
ležence pogostili s toplimi bobiči 
in pijačo. Žal je zaključek tekme 
nekoliko pokvaril dež, a je kljub 
temu tehtanje atraktivnega ulova 

na. Omenimo, da je Špeh letos že 
na mednarodni tekmi v Rovinju 
prejel nagrado za največjo ribo 
v konkurenci okoli 150 podvo-
dnih lovcev iz celotne Evrope.

Ker je bila ta tekma zadnja 
za državno prvenstvo v podvo-
dnem ribolovu za letošnje leto, 
smo na njej dobili tudi končno 
razvrstitev državnega prvenstva. 
Državni prvak je drugo leto za-
pored postal nepremagljivi Mo-
reno Matijašič iz RPD Piran. 
Drugi je debitant na stopničkah 
državnega prvenstva Sašo Mo-
škon iz RČD Poropella Koper, 
tretji pa prekaljeni Dušan Kraj-
nik iz RPD Pirn. RPD Piran je 
tako najuspešnejše društvo le-
tošnje sezone, sicer pa podvodni 
ribiči upajo, da se jim prihodnje 
leto na tekmah za državno pr-
venstvo pridruži še katero dru-
štvo podvodnih ribičev. 

pritegnilo nekaj radovednežev.
Od 18 tekmovalcev jih je 

imelo 8 veljaven ulov. Cilj tek-
movanja podvodnih ribičev je 
seveda ujeti čim več različnih 
rib, vendar morajo na primer 
ugorji tehtati najmanj 2,5 kg, 
bele ribe, kot so brancin, ora-
da in kaval, pa najmanj 40 dag. 
Ulovili so 18 veljavnih ugorjev 
in 6 vran, 4 brancine, 3 ciplje in 
1 orado. 

Zmagovalec tekme je že 
osmič zapored postal Moreno 
Matijašič iz RPD Piran, drugi 
je bil Sašo Moškon RČD Porpo-
rella, tretji pa Dušan Erjavec iz 
RPD Piran. V ekipni razvrstitvi 
je prepričljivo slavilo društvo 
RPD Piran pred RČD Poropella, 
DVS Triton in PLK Koper. Pokal 
za največjo ribo je prejel Tadej 
Špeh iz RČD Porporella, in sicer 
za skoraj 3,5 kg težkega branci-

Državni prvak Moreno Matijašič.

Tretji najboljši Dušan Krajnik.

OZ Rdečega križa Piran
Piše · Duška Žitko

55 let delovanja OZRK Piran
Območno združenje Rdečega križa Piran le-

tos obeležuje 55. obletnico delovanja.
Praznovanje 50. obletnice Območnega zdru-

ženja Rdečega križa Piran smo jeseni 2008 okro-
nali s slovesno proslavo, kulturnim programom, 
visokimi gosti in prisrčnim družabnim večerom 
v Avditoriju Portorož. Javno in osebno smo se 
zahvaliti številnim prostovoljcem, krvodajal-
cem, podpornikom, sponzorjem in donatorjem, 
ki so prispevali svoj trud, prosti čas ter sredstva 
za pomoč sočloveku. Zadovoljstvo so z nami 
delili tudi kolegi prostovoljci iz društva A.V.I.S. 
(L'Associazione Volontari Italiani del Sangue) iz 
Castel Goffreda, s Piranom pobratenega mesta v 
Italiji, s katerimi sodelujemo že 42 let. Nesebično 
so nam pomagali oskrbeti več kot 1000 begun-
cev, ki so se k nam zatekli zaradi zadnje vojne v 
republikah nekdanje Jugoslavije.

Letos vso energijo usmerjamo k različnim 
aktivnostim z našimi zvestimi, marljivimi in pre-
danimi prostovoljci, krvodajalci in ljudmi do-
brega srca, ki na različne načine delujejo dobro-
hotno, humanitarno, človekoljubno. Pričujoči 
prispevek je ena izmed javnih zahval vsem, ki so 
pomagali doseči naše skupne, presenetljivo do-
bre rezultate, tako v dejavnostih, za katere smo 
pooblaščeni, kot v vseh ostalih, ki si jih po vesti, 
dolžnosti in zmožnostih nalagamo sami. 

Radosti nas, da je v 55. letih v Občini Piran 
okrog 27.500 krvodajalcev darovalo kar 380.000 
litrov krvi, opravljenih je bilo 21.000 tečajev 
prve pomoči, organiziranih okoli 400 krožkov, 
v katerih je sodelovalo okrog 10.000 mladih in 
mentorjev, pomagali smo v nekaj 100 nesrečah, 
razdeljenih pa je bilo 770 ton hrane in za 10 mili-
jonov evrov materialne pomoči. Za številkami je 
trdo delo stotin prostovoljcev, ki smo za naštete 
aktivnost porabili okrog 4,5 milijona prostovolj-
nih ur v skupni vrednosti nekaj nad 24 milijonov 
evrov. 

Dokazujemo, da smo aktivna, majhna, a ne 
nepomembna enota organizacije Rdeči križ Re-
publike Slovenije, ki je s svojim polnopravnim 
članstvom ena od 188 držav te velike mednaro-
dne druščine, ki po svetu združuje že 97 milijo-

nov prostovoljcev. 
Z vedno boljšimi in vedno uspešnejšimi 

humanitarnimi akcijami, na trdnih temeljih 
medsebojnega zaupanja in spoštovanja sledimo 
stalnim ciljem:

•	 pridobiti vedno več mladih in zdravih kr-
vodajalcev,

•	 čim več novih prostovoljcev, 
•	 delovati čim bolje na področju vzgoje in 

izobraževanja mladih, 
•	 spodbujati k zdravemu načinu življenja in 

medsebojne pomoči, 
•	 organizirati tečaje prve pomoči,
•	 se bolje opremiti za nujno pomoč v pri-

meru naravnih in drugih nesreč, 
•	 nakupiti še več defibrilatorjev in usposobi-

ti ljudi za njihovo uporabo, 
•	 pridobiti čim več donatorjev in sponzor-

skih sredstev za različne oblike zbiranja 
pomoči za otroke, invalide in socialno 
ogrožene.

Brez pomoči Občine Piran in Centra za so-
cialno delo Piran, ki se jima še posebej zahvalju-
jemo za sodelovanje, zaupanje in podporo, se-
veda ne bi mogli delovati. Želimo si nadaljnjega 
usklajenega dela, katerega glavni cilj je povečati 
socialno blaginjo v naši družbi, ki bi temeljila na 
medgeneracijski solidarnosti in povezovanju. S 
kriznim centrom za žrtve nasilja in zavetiščem 
za brezdomce, z boni za dnevni topel obrok, s 
sistematičnim zbiranjem in delitvijo hrane, obla-

čil in šolskih potrebščin, z botrstvom in redno 
skrbjo za zdravje (različne meritve krvnih vre-
dnosti ter svetovanje po krajevnih odborih RK), 
z vzgojo in širjenjem znanja o RK in humanitar-
nem pravu v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, s 
številnimi predavanji in delavnicami, skupinami 
za samopomoč v domovih za starejše občane, z 
brezplačno pomočjo občanom na različnih po-
dročjih (pravo, arhitektura, ekonomija, farma-
cija, medicina in alternativno zdravljenje idr.), z 
medgeneracijskim sodelovanjem in organizira-
njem družabnih dogodkov, z obdaritvijo starej-
ših, bolnih in invalidnih občanov in nastopi po 
domovih za ostarele ob koncu leta, če naštejem 
le nekatere aktivnosti poleg organizacije različ-
nih programov tečajev prve medicinske pomoči 
in krvodajalstva, smo lahko zadovoljni.

Zahvala je le majhna pozornost in prizna-
nje za veliko humanitarno delovanje, ki smo ga 
zmožni. Delujmo v prijateljski podpori in s ču-
tom za sočloveka še naprej. Darujmo kri in po-
trebno pomoč, kajti le tako bomo vsak posebej 
in vsi skupaj spreminjali svet na bolje. Bodimo 
opora tistim, ki nas potrebujejo. Ali kot je nekoč 
izjavil M. Gandi: »Bodi sprememba, ki jo želiš 
videti v svetu.«

Glede na rezultate dela v Območnem zdru-
ženju Rdečega križa Piran ob 55. obletnici de-
lovanja javno apeliramo za imenovanje ulice ali 
trga v Občini Piran po veliki humanitarni orga-
nizaciji – Rdečem križu.

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

e-mail: info@hotel-tartini-piran.com
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Združenje borcev za vrednote NOB Občine Piran
Piše in foto · Bojan Česnik, ZB NOB Piran

Komemoracije ob dnevu spomina v piranski občini pri 
obeležjih žrtvam nacifašizma v drugi svetovni vojni

Ob dnevu spomina so se 23., 24., 25. okto-
bra in 1. novembra 2013 člani Združenja borcev 
za vrednote NOB občine Piran v sodelovanju 
z občino ter piranskimi šolami poklonili vsem 
žrtvam nacifašizma med drugo svetovno vojno. 
Učenci in učenke OŠ Cirila Kosmača Piran, OŠ 
Lucija, OŠ Sečovlje, OŠ Portorož, OŠ Strunjan, 
Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan 
ter OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran in Se-
čovlje so s pomočjo svojih učiteljev pripravili 
kulturni program, pesmi in recitacije ob kitarski 
spremljavi g. Aleša Lavriča (v Piranu), dogodek 
pa so sklenili s polaganjem vencev in prižiga-
njem lučk.

Komemoracije so potekale: 
•	 v Piranu pri spomeniku pri Mladinskem 

domu, 
•	 v Portorožu pri spomeniku pri OŠ Por-

torož, pri spominski plošči na trgu Pre-
komorskih Brigad in pri spomeniku pri 
tenis igrišču,

•	 v Luciji pri spominski plošči pri KS Lucija,
•	 v Sečovljah pri spomeniku v parku pri 

OŠ Sečovlje, na letališču pri spomeniku 
padlim letalcem in pri spominski plošči v 
Dragonji, 

•	 v Strunjanu pri spomeniku prvim žrtvam 
fašizma in padlim v NOB.

Na vseh lokacijah sta bila prisotna tudi pod-
županja ga. Meira Hot in podžupan g. Bruno 
Fonda. 

1. novembra je bila komemoracija ob dnevu 
spomina v vaseh piranske občine: pri spomeni-
ku v Novi vasi, pri spominski plošči v Padni, pri 
spominski plošči v Sv. Petru in pri spomeniku 
na Plovaniji. Na vseh lokacijah so učenke in 
učenci OŠ Sečovlje recitirali pesmi, zapel je mo-
ški pevski zbor »Pergola«, župan Peter Bossman 
je položil vence, najmlajši pa so prižgali lučke. 
Na Plovaniji (Hrvaška) so se komemoraciji pri-
družili tudi župan občine Buje g. Edi Andreašič, 
člani Udruge antifašističkih boraca Bujštine in 
recitatorka s svojo pesmijo o spominih na kon-
centracijsko taborišče Jasenovac.

Po končani komemoraciji na Plovaniji so 
bili vsi udeleženci povabljeni na manjše druže-
nje, ki so ga pripravili župan občine Buje in člani 
zveze antifašistov Bujštine. 

Ob dnevu spomina je bil na vseh lokacijah 
tako v piranski občini kot tudi na Plovaniji pri-
soten praporščak ZB za vrednote NOB občine 
Piran s praporjem združenja. 

Nov način promoviranja kulturne dediščine
Piše in foto · Janez Mužič

Vse se začne in konča v Piranu

Tudi letošnje dneve evropske kulturne de-
diščine smo v Piranu ob septembrskem Sejmu 
starin, domače obrti in darov narave opazno 
obeležili s pomočjo Anbota. Društvo že deset 
let pušča v mestu trajne sledi, tokrat pa je 28. 

septembra na Tartinijevem trgu s predstavitvi-
jo svojih pestrih delavnic ponudilo priložnost 
in povabilo vse k aktivnemu odnosu do ohra-
njanja dediščine, pa naj gre za restavratorstvo, 
ročna dela, spletanje beke, kaligrafijo, zeliščar-
stvo, oplemeniteno s soljo, izdelavo mozaika in 
še kaj.

Ob tej priložnosti so tudi prvič predstavi-
li novo zloženko z naslovom Vse se začne in 
konča v Piranu, ki predstavlja poseben način 
promoviranja kulturne dediščine. Zloženka 
vodi po mestnih ulicah Pirana in seznanja z 
njegovo kulturno dediščino. Uporabnik lahko 
vanjo vpisuje imena kulturnozgodovinskih 
točk, ki jih spoznava, na koncu pa tako dobi 
geslo oziroma zaklad, ki ga prejme v TIC-u ali 
v prostorih Anbota. Nadvse poučen in obenem 
igriv raziskovalni sprehod z zloženko traja sla-
bo uro. 

Projekt je realiziralo šest članov Anbo-

ta, med katerimi je tudi Anna Berg Škvor iz 
Portoroža. Prihaja s Švedske, ukvarja se s sli-
karstvom in oblikovanjem, z možem Sloven-
cem pa sta se pred 17 leti odločila za življenje 
v Portorožu. Kot aktivna članica Anbota je v 
letošnjem avgustu sodelovala na mednarodni 
delavnici EU v Podkowi Lešni na Poljskem, ki 
je bila namenjena spoznavanju novih načinov 
promoviranja kulturne dediščine. »Delavnica 
je trajala teden dni, poleg mene in še ene ude-
leženke iz Slovenije so bili na njej predstavniki 
Danske, Grčije ter Portugalske. Tam sem pred-
stavila idejo o zloženki, nato smo jo konceptu-
alno razvijali vsi skupaj, v Anbotu pa smo po 
moji vrnitvi idejo nemudoma realizirali,« pri-
poveduje Anna Berg Škvor. 

Zloženka, ki popelje po Piranu brez turi-
stičnega vodiča, je namenjena aktivnim turi-
stom, družinam, šolam, pa tudi domačinom. 
Dobi se jo v TIC-u in v Anbotu.

Anna Berg Škvor.

Župan Peter Bossman med polaganjem venca pri 
spominski plošči v Sv. Petru. 

Znameniti piranski vodnjak Luprica (zasut je bil leta 1937) iz 15. stoletja, na 
razglednici, ki je verjetno nastala po fotografiji iz osemdesetih let 19. stoletja. 
Poslana je bila leta 1907 iz Pirana. 

Razglednica s cerkvijo Marije Zdravja, ki je bila poslana iz Pirana leta 1899. 

Bogastvo 537 razglednic od leta 1897 do šestdesetih let 20. stoletja 
Piše · Janez Mužič; razglednice iz zbirke Mestne knjižnice Piran

Stare razglednice – dragocena kulturna 
dediščina Pirana 

V sklopu letošnjih Dnevov 
evropske kulturne dediščine so 
v Mestni knjižnici Piran pripra-
vili razstavo razglednic iz njiho-
ve domoznanske zbirke. Kot je 
povedala avtorica razstave, bi-
bliotekarska specialistka Ksenija 
Petaros, ki je skrbnica piranske 
domoznanske zbirke, zbirajo 
predvsem razglednice z motivi, 
ki se geografsko nanašajo na ob-
močje današnje občine Piran. V 
zbirki, ki se kontinuirano dopol-
njuje, je trenutno 537 razglednic 
iz obdobja od leta 1897 do šest-
desetih let 20. stoletja. 

»Za prvo tovrstno razstavo 
v piranski knjižnici sem izbrala 
149 razglednic z motivi Pirana in 
jih razdelila v 10 tematskih sklo-
pov: panorame Pirana, Tartinijev 
trg (palače, Benečanka, Tartini-
jev spomenik, trolejbus in tram-
vaj …), vedute Pirana (ulice, trgi, 
vodnjaki, hiše, palače, svetilnik 
…, od severnega dela mesta proti 
jugovzhodu), obzidje in mestna 
vrata, pred pokopališčem, stolna 
cerkev sv. Jurija, Minoritski sa-
mostan in cerkev sv. Frančiška, 
javni dogodki (npr. procesija s 
strunjansko Marijo leta 1912), 
pristanišče in ribiči. Pripravila 
sem tudi več zanimivih spremnih 
besedil, a je zanje žal zmanjkalo 
prostora, saj knjižnica nima do-
volj razstavnih vitrin,« je o raz-
stavi povedala Petarosova. 

Stare razglednice predsta-
vljajo pomemben del kulturne 
zapuščine in so danes vse bolj 
upoštevan zgodovinski vir za 
raziskovanje. O tem Petarosova 

pravi: »Tako slikovni kot pisni 
del razglednic ter znamke in žigi 
na razglednicah nam omogočajo 
pogled v minuli čas, spoznavanje 
krajine, ljudi in njihovih navad. 
Motivi z razglednic so pogosto 
edini ohranjeni slikovni doku-

ment določenega časa in kraja. 
Za raziskovanje krajevne zgodo-
vine pomenijo izjemen dopolnil-
ni vir drugega gradiva. Tega se 
zavedamo tudi v naši knjižnici, 
zato vsako leto namenimo del 
sredstev za nakup razglednic, 

ki predstavljajo pomemben del 
domoznanske zbirke. Še posebej 
ponosni smo na razglednice iz 
19. stoletja. Tiskane so v tehni-
kah litografije in barvne litogra-
fije (kromolitografija).«

Z razstavo so odmevno opo-
zorili na pomen, ohranjanje in 
spoštovanje lokalne dediščine. 
Njen cilj, da del domoznanske 
zbirke približajo čim širši javno-
sti, je bil dosežen. Mnogi njeni 
obiskovalci so namreč predlaga-
li, da bi jo kmalu spet postavili, 
in to v večjem obsegu ter seveda 
v večjem prostoru. Tudi sicer 
se zanimanje za gradivo domo-
znanskega oddelka knjižnice s 
strani raziskovalcev in študentov, 
ki pišejo diplomska dela o našem 
okolju, povečuje. 

Vse razglednice so digitalizi-
rali in jih tudi tako zaščitili pred 
obrabo. V digitalizirani obliki so 
objavljene na spletni strani knji-
žnice (www.pir.sik.si) in na por-
talu digitalizirane kulturne de-
diščine Kamra (www.kamra.si), 
kjer tematske sklope omenjene 
razstave v celoti te dni postavlja 
bibliotekar Aleš Majer. Čeprav 
se je razstava zaključila konec 
oktobra, knjižnica skupinam 
po dogovoru omogoča ogled 
na diapozitivih s predavanjem. 
Na njem predstavijo zgodovino 
razglednic, njihove avtorje, za-
ložnike in vas skratka popeljejo 
v ta nadvse zgovoren svet zgo-
dovinskih dejstev, kot dokazuje 
nekaj razglednic iz zbirke, ki jih 
objavljamo. 

Seča 198, SI-6320 Portorož • Telefon: + 386 (0)5 907 87 77
E-mail: info@residenceligo.com • www.residenceligo.com
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Violinistka Lana Trotovšek med izvajanjem Tartinijeve Piccole sonate v Londonu.

Začetni del razstave.

Trenutek po otvoritvi razstave.

Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran
Piše · Franco Juri

Tartinijev Piran in soline v Londonu
V osrčju Westminstra je Piccola sonata 

Giuseppeja Tartinija v virtuozni izvedbi Lane 
Trotovšek, slovenske violinistke, ki živi in dela 
v britanski prestolnici, zazvenela kot izrazito 
piransko obarvan uvod v skupno fotografsko 
razstavo jadranskih partnerjev projekta Adri-
storical Lands, ki se izvaja v okviru Jadranskega 
čezmejnega programa IPA in ga delno financira 
Evropska unija iz Instrumenta za predpristopno 
pomoč.

Pri pripravi razstave in organizaciji dogod-
ka, ki je pritegnil pozornost številnih londonskih 
obiskovalcev, je sodeloval tudi Pomorski muzej 
»Sergej Mašera« Piran. Razstava, namenjena 
promociji kulturnega in trajnostnega turizma v 
jadranski regiji, je bila na ogled med 31. okto-
brom in 8. novembrom v 12 Star Gallery, v Hiši 
Evrope (Europe House), ki je sedež Evropske 
komisije v Londonu in se nahaja v Westminstru. 
Na otvoritvi sta Piran in Slovenija še posebej iz-
stopala; razstavo je uvedlo pet fotografiji s podo-
bami Pirana in solin avtorice Maje Bjelica. Priso-
tne je poleg vodje Evropske komisije v Londonu 
Jacqueline Minor in Stefanie Pignatelli Aragona 
Cortés iz društva »Le Marche segrete« nagovoril 
tudi direktor Pomorskega muzeja Franco Juri. 
Slovenska vina (istrsko malvazijo in briško rde-
če) v zaključnem, družabnem delu prireditve pa 
je prispevalo slovensko veleposlaništvo v Lon-
donu, ki ga je na otvoritvi zastopal veleposlanik 
nj. eksc. Iztok Jarc. Pomorski muzej je v projektu 
edini partner iz Slovenije. V njem sodeluje z ne-
katerimi italijanskimi deželami (Molise, Abruz-
zo, Marche, Veneto, Furlanija - Julijska krajina), 
s pokrajinama Bari in Ravenna, s Hvarom in 
Splitom (Hrvaška), z Mostarjem (Bosna in Her-
cegovina) in občino Lezha (Albanija). 

Predstavitev Pomorskega muzeja v Londonu 
je sledila obisku skupine desetih evropskih tour 
operatorjev v Piranu in solinah sredi oktobra. 
Strokovno pot po severnojadranskih očarljivih 
poteh kulturnega in trajnostno naravnanega tu-
rizma je za turistične delavce in novinarje iz Ve-
like Britanije, Nemčije, Avstrije, Francije, Finske 
in Italije soorganiziral Pomorski muzej prav tako 
v sklopu projekta Adristorical Lands. 

Fakulteta za turistične študije – Turistica 
Piše in foto · Miha Lesjak

Mednarodno sodelovanje pobratenih 
mest Pirana in Indianapolisa

Partnerstvo na področju 
univerzitetnega izobraževanja 
pobratenih mest Pirana in In-
dianapolisa (ZDA) se nadalju-
je. Inovativnost, mednarodno 
sodelovanje ter novi pristopi v 
visokošolskem izobraževanju 
so združili slovenske in ameri-
ške študente turizma. Študenti 
dvakrat tedensko s pomočjo 
videokonferenčnih predavanj 
v živo sooblikujejo turistične 
vsebine, ki jih predavajo pro-
fesorji UP FTŠ TURISTICE 
in IUPUI (Indiana University 
– Purdue University Indiana-
polis). 

Mednarodno sodelovanje 
med izobraževalnima instituci-
jama, ki se je razvilo na osnovi 
projekta pobratenih mest Pira-
na in Indianapolisa, je sprožilo 
idejo inovativnega izobraževa-
nja študentov z vzpostavitvijo 
videokonferenčnih predavanj. 
Videokonferenčna predavanja 
omogočajo študij na daljavo in 
s tem dostopnost vsem za do-
ločene vsebine zainteresiranim 
študentom. S pomočjo tehno-
logije lahko študenti turizma v 
predavalnici TURISTICE po-
slušajo in dopolnjujejo znanja, 
ki so rezultat dela ameriških in 
slovenskih učiteljev. Študenti v 
živo komunicirajo tako s pro-
fesorji kot s kolegicami in ko-
legi, dialog pa je kombinacija 
izmenjave strokovnih mnenj 
in osebnih refleksij. Predava-

nja potekajo v angleškem jezi-
ku, zato študentje neposredno 
izboljšujejo tudi znanje jezika. 
Zunaj predavanj sodelujoči 
vzpostavijo stike s študenti iz 
partnerske institucije znotraj 
virtualnega omrežja (Course 
Network), ki ga nudi IUPUI, 
izmenjavajo izkušnje, pogle-
de, stališča in na ta način med 
drugim premoščajo kulturne 
razlike in stereotipe. 

Vsekakor gre za logistično 
in tehnično zapleten projekt, 
ki se ga na UP FTŠ Turistica 
niso ustrašili in ga kljub časov-
ni razliki med Slovenijo in In-
dianapolisom uspešno izvajajo 
že drugo leto. Skupni izbirni 
predmet Globalni turizem 
(Global Tourism) obiskuje po 
16 študentov UP FTŠ Turistica 
in IUPUI, kar omogoča aktiv-
no delo v mednarodnih parih. 
Predavanja potekajo v novem-
bru in decembru v ustrezno 
opremljenih predavalnicah 
obeh fakultet. Zaradi časovne 
razlike se za študente IUPUI 
predavanja prično ob 9. uri 
zjutraj, študenti UP FTŠ Turi-
stica pa v tem terminu, ob 15. 
uri, že zaključujejo svoj dan na 
fakulteti.

Na UP FTŠ pri izvedbi 
mednarodnega predmeta Glo-
balni turizem vsebinsko so-
delujejo red. prof. dr. Anton 
Gosar, doc. dr. Irena Weber in 
Miha Lesjak, mag., ki je spo-

mladi tri mesece preživel in 
raziskoval na IUPUI v sklopu 
izmenjave pedagoškega osebja. 
Dr. Webrova, kulturna antro-
pologinja in vodja projekta, 
ocenjuje, da gre za projekt, ki 
je na UP FTŠ postal del štu-
dijske ponudbe za študente, ki 
želijo pridobiti dodatna znanja 
in mednarodne izkušnje. Poleg 
pomena medkulturnega in me-
duniverzitetnega sodelovanja 
izpostavlja še izmenjavo idej in 
vsebin s področja sodobnih in 
dinamičnih turističnih študi-
jev, ki so izrazito multidiscipli-
narni. Tehnično za brezhibno 
delovanje videokonferenčnih 
predavanj, ki potekajo v živo, 
skrbi strokovna sodelavka IT-
-službe Sara Petretič. 

Na UP FTŠ Turistica se za-
vedajo potrebe po mednaro-
dnem sodelovanju in vpeljeva-
nju novih pedagoških metod. 
Nove tehnologije, ki omogo-
čajo drugačne oblike izobraže-
valnega procesa, so pomembna 
pridobitev za doseganje znanja 
študentov, ki živijo v času ne-
nehnih tehnoloških sprememb 
in si želijo drugačnih inovativ-
nih metod poučevanja. V času, 
ko vsi študentje nimajo enakih 
finančnih možnosti, so oblike 
videokonferenčnih predavanj 
vedno bolj zanimiva alternati-
va ustaljenih oblik posredova-
nja in sprejemanja znanja.

Predavanja, ki potekajo v živo.

Predstavite svojo ponudbo na najbolj obiskanem turističnem portalu Slovenske Istre.
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Zaključek prvega projektnega srečanja v Portoro-
žu, oktober 2013 

Projekt EU VŽU Grundtvig učna partnerstva 
Piše · Nevija Božič

"Spretnosti in znanja za odgovorno 
usposobljene starše" – brezplačna 
usposabljanja za starše in druge zainteresirane

Namen projekta EU VŽU Grundtvig učna 
partnerstva "Spretnosti in znanja za odgovor-
no usposobljene starše", ki se je pričel avgusta 
2013 in bo trajal dve leti, je delitev in izmenja-
va obstoječih izobraževalnih programov ter 
izkušenj na področju usposabljanja mehkih 
veščin (Soft Skills) in izobraževanja staršev, s 
poudarkom na vodenju, coachingu, čustveni 
inteligenci, programu Step-by-Step in Paren-
ting-by-Connection ter trajnostnem staršev-
stvu. 

Partnerji projekta prihajajo iz Madžar-
ske, Slovenije, Poljske, Francije, Italije, Češke 
in Velike Britanije in izhajajo iz neprofitnega 
ter profitnega sektorja. Delujejo bodisi na 
področju izobraževanja staršev ali podpirajo 
družine na splošno, tudi z zagotavljanjem iz-
obraževalnih dejavnosti za družine ali na po-
dročju raznih splošnih usposabljanj – mehkih 
veščin. V projektu bodo partnerji preučili raz-
lične okvire, v katerih je ponujeno in izvajano 
usposabljanje staršev, s ciljem, da se obstoje-
ča orodja in metodologije lahko uporabijo za 
potrebe izobraževanja staršev in ostalih, ki 
delajo z otroki (vzgojitelji, učitelji) in ki bodo 
s strani nekaterih partnerskih organizacij 
vključeni v projekt. 

Projekt omogoča vzajemni prenos znanja 
in metodologije med neprofitnim in profi-
tnim področjem, hkrati pa obravnava vpra-
šanje, katere strategije je mogoče razviti, da 
bi bila dejavnost izobraževanja staršev lahko 
finančno vzdržna in širše dostopna. Partner-
ji bodo imeli v okviru projekta mednarodna 
srečanja, kjer bodo svojim zaposlenim in 
ostalim se učečim ponudili: 

1) tečaje usposabljanj, z uporabo poseb-
nih pristopov in spretnosti,

2) študijske obiske, z namenom pridobi-
tve boljšega vpogleda v posebne izzive starše-
vstva danes in v različnih družbenih okvirih,

3) delovna srečanja za prilagajanje obsto-
ječih orodij in metodologij, glede na potrebe 
in okvire starševstva. 

Izvajali bodo tudi lokalne aktivnosti z na-
menom izvedbe tega, kar so se naučili drug 
od drugega, in z uporabo ustreznih orodij za 
podporo drug drugemu. Preko spletnih se-
minarjev (teleseminarji, webseminarji) bodo 
obstoječe programe usposabljanj in pristope 
brezplačno ponudili tudi širšemu občinstvu 
(starši, izobraževalci in drugi). 

V okviru projekta so že stekle prve aktiv-

lokalni telefonski klic do Ljubljane, seminar 
pa je bil brezplačen. Celoten avdioposnetek 
seminarja je tudi arhiviran. 

V času projekta so načrtovana naslednja 
brezplačna spletna usposabljanja za širšo jav-
nost, na tematike: 

•	 »Trije centri inteligence«, 
•	 »Igrive meje« ali kako otroku postaviti 

mejo na igriv način, 
•	 »Mediacija z naslovom '6 služabnikov'« 

na področju socialne enakopravnosti 
migrantskih družin – in ustvarjanje fi-
nančne vzdržnosti za družbene akcije,

•	 »Pomoč sorojencem – pomoč bratom 
in sestram, da lahko shajajo med seboj« 
in 

•	 »Nega otroškega 'ognja'«.
Natančne datume brezplačnih dogodkov 

in različne članke na obsežno zastavljeno 
tematiko projekta lahko zainteresirani spre-
mljajo preko spletnih strani: www.napove-
dnik.com in http://www.facebook.com/euro.
nobile, kjer vas o dogajanju sproti obveščamo. 
V ta namen imamo tudi spletne poštne sezna-
me za obveščanje. Če vas brezplačna usposa-
bljanja ali sodelovanje v projektu zanimajo, 
nam to lahko sporočite tudi na euronobile@
gmail.com. Dodali vas bomo na listo preje-
mnikov in/ali skupaj z vami poiskali druge 
možnosti sodelovanja. 

»Izvedba tega projekta je financirana s 
strani Evropske komisije. Vsebina publikacije 
(komunikacije) je izključno odgovornost avtor-
ja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč 
Evropske komisije.« 

nosti. V oktobru je bilo s strani slovenskega 
partnerja v projektu Euro Nobile, Nevija Bo-
žič, s. p., v Portorožu organizirano in izvede-
no štiridnevno prvo projektno srečanje vseh 
partnerjev. V srečanje je partner vključil tudi 
usposabljanje na temo Teorija zavedanja od-
nosov z uporabo orodja Strenght Deployment 
Inventory (SDI), ki je mednarodno priznano 
orodje za izboljšanje odnosov in upravljanje 
konfliktov. Uporablja se v izobraževalne na-
mene in za svetovanje v poslovnem in v za-
sebnem pogledu. Vsi partnerji oziroma enajst 
udeležencev, saj je bilo z nekaterih partner-
skih institucij več udeležencev, so na podla-
gi vprašalnika analizirali svoj osebni Moti-
vacijski sistem vrednot (Motivational Value 
System®, MVS), ki motivirajo posameznika. 
Na podlagi Konfliktnega zaporedja (CS) pa 
so ugotovili, kako se kot posamezniki vedejo, 
kadar se znajdejo v konfliktu, in kakšen je po-
sameznikov način reševanja konfliktov. 

Usposabljanje je doprineslo k boljšemu 
medsebojnemu poznavanju partnerjev, njiho-
vih vrednot in motivacije za delo pri projektu 
ter pomagalo pri postavitvi osnovnih smer-
nic delovanja projektnega tima, k načrtova-
nju nadaljnjih aktivnosti projekta, zavedanju 
odnosov in lažjemu reševanju konfliktov, do 
katerih bo predvidoma prihajalo na projektu. 
Trajno in praktično znanje, ki ga ponuja orod-
je SDI, omogoča izboljšanje učinkovitosti na 
področju komunikacije, motivacije, fleksibil-
nosti, razumevanja konfliktnih razmer, prav 
tako pa je vsesplošno uporabno na številnih 
področjih mehkih veščin. Tako usposabljanje 
je primerno tudi za druge razne delovne for-
malne ali neformalne skupine, vključno s sku-
pinami staršev in raznih izobraževalcev. Vsi 
udeleženci so bili navdušeni tako nad lokaci-
jo srečanja v Portorožu kot tudi nad lokalno, 
svežo in kvalitetno, predvsem morsko hrano, 
od Lucije do Pirana. 

V novembru je slovenski partner, ki ima 
trenutno tudi prvo predsedstvo v projektu, 
izvedel še drugo srečanje partnerjev preko 
Sykpa (Skype meeting). 

Za določene ciljne skupine in širšo javnost 
pa je bilo izvedeno uro in pol dolgo brezplač-
no teleusposabljanje na temo »Pomagajte! 
Izbruh jeze pri otroku!«, ki ga je ravno tako 
v novembru izvedel madžarski partner. Tele-
seminar je bil za udeležence v Sloveniji dosto-
pen preko telefona. Udeleženci so plačali le 

Mednarodni projekt OŠ Cirila Kosmača Piran
Piše in foto · Vika Kuštrin

OŠ Cirila Kosmača Piran in Podružnična šola Portorož 
Piše in foto · Mojca Švonja, OŠ Cirila Kosmača Piran

Želva, ogrožena staroselka

»Ko prideš v soline, ti čas hitreje mine.«

V oktobru smo na OŠ 
Cirila Kosmača Piran iz-
peljali mednarodni inter-
teden z naslovom Želva, 
ogrožena staroselka. Gre 
za mednarodni projekt OŠ 
Cirila Kosmača Piran, ki je 
sofinanciran s strani Zavo-
da RS za šolstvo. 

To čudovito, zanimivo bitje živi na Zemlji 
že tako dolgo, da si je kar težko predstavljati. In 
danes je želva na mnogih koncih sveta ogrožena 
zaradi načina življenja, ki ga živimo ljudje. Zato 
smo se odločili pobliže spoznati predstavnice vrst 
želv iz različnih pokrajin. V goste smo povabili 
učence in učitelje iz Mersina v Turčiji, Umčarov 
v Srbiji in z Ohrida v Makedoniji. Naši učenci so 
na svojih domovih prijazno gostili svoje vrstnike 
iz tujine, v šoli pa smo skupaj raziskovali življenje 
želv, spoznavali domače kraje udeležencev, izpe-
ljali umetniške delavnice, si ogledali film, preče-
sali Piran po dolgem in počez, obiskali naše so-
line, muzej, akvarij, začutili naravno in kulturno 
dediščino, ki nas obdaja in nam bogati pogled v 
prihodnost.

Teden se brez podpore in pomoči zunanjih 
sodelavcev ne bi odvil tako uspešno, kot se je. Go-

Zanimiv živalski in rastlinski svet in večsto-
letna tradicija pridelovanja soli sta nas ponovno 
zvabila v Sečoveljske soline, kjer smo učenci in uči-
teljice podružnične šole Portorož preživeli nepo-
novljiv dan v času intertedna, posvečenega želvam, 
ogroženim staroselkam.

Kljub temu da v jesenskem času solna polja 
mirujejo in se rastline in živali počasi pripravljajo 
na zimski počitek, smo opazovali veliko rastlin, 
ptic in drobnih vodnih živalic. S koordinatorico, 
gospo Barbaro Sovinc, in njenimi sodelavci smo 
si ogledali solna polja, poučen predstavitveni film 
in spoznali podrobnosti o življenju in ogroženosti 
želv. 

V zaključnem delu smo v delavnicah izdelo-
vali lutke – želve in poslikali solne vrečke z motivi 
želv in solin. 

Izkustveno učenje zunaj učilnice nam je omo-
gočilo neposredno spoznavanje kulturne dedišči-
ne v naravnem okolju, poglabljanje znanja in ob-
čutljivosti do okolja.

Skupna doživetja in nepozabne izkušnje pa 
smo strnili v rimi: »Ko prideš v soline, ti čas hitreje 
mine.«

ste je v občinskih prostorih prijazno sprejel in se z 
njimi spustil v sproščen klepet naš župan, g. Peter 
Bossman. Pomena spoštovanja in ohranjanja kul-
turne dediščine nam ne bi mogel bolje predstaviti 
nihče drug kot predsednica društva Anbot, ga. 
Natalija Planinc, ki je s svojo zavzetostjo in preda-
nostjo Piranu navdušila in prevzela prav vsakega 
izmed nas. Celotedenski trud na ustvarjalnem 
področju smo združili v čudovito paleto otroških 
del in tako teden sklenili z otvoritvijo razstave v 
Apollonijevi palači, ki nam jo je za ta namen veli-
kodušno odstopil g. Gorazd Senčar. Popoldansko 
druženje gostov in gostiteljskih družin smo lahko 
izpeljali ob podpori Ribogojnice Fonda, saj so 
nam omogočili uporabo prostora za druženje in 
ogled gojišč ter kratek, a nepozaben izlet po mor-
ju. Vse to je spretno izpeljal g. Maurizio Ruzzier. 
Ekipa otroške televizijske oddaje Infodrom je po-
snela prispevek o »želvjem dogajanju« na naši šoli. 
S sponzorskimi sredstvi nas je podprlo Društvo 
prijateljev mladih Piran in podjetje Nielsen. Tudi 
brez družin naših učencev nikakor ne bi šlo, saj so 
gostujočim otrokom nudile prav vse in še več, da 
so se ti lahko počutili kot doma. In seveda smo tu 
še učitelji ter ostali delavci šole, ki smo poskrbeli, 
da je vsa stvar tekla, tako kot je prav, da smo se 
vsi imeli lepo in se vendarle naučili veliko novega.

Odkrili smo nova znanja, spletli nova ter 
poglobili stara prijateljstva, prebudili zanimive 
ustvarjalne ideje in si obljubili, da se zagotovo po-
novno srečamo. 

Otroci v solinah.
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Osnovna šola Cirila Kosmača Piran
Pišejo · mentorji Dejan Putrle, Anica Novak in Ana Kramar

Vrtec Mornarček Piran
Piše in foto · Tjaša Lovrič

Popestrimo šolo

Otroci obiskali župana

Na OŠ Cirila Kosmača Piran 
že drugo šolsko leto potekajo 
aktivnosti programa Popestrimo 
šolo, katerega potek koordinira 
Javni sklad RS za razvoj kadrov in 
štipendije, financirata pa ga mini-
strstvo za izobraževanje, znanost 
in šport ter Evropski socialni 
sklad. Aktivnosti tega programa 
so za vse udeležence brezplačne, 
njegov namen pa je omogočiti 
učencem kvalitetno preživljanje 
prostega časa, prepoznavanje 
njihovih sposobnosti, talentov in 
želja ter povečati odzivnost šol na 
individualne potrebe učencev.

V sredo, 23. 10. 2013, so 
se otroci iz najstarejših skupin 
obeh enot vrtca Mornarček 
udeležili sprejema pri piran-
skem županu g. Petru Bossma-
nu, nekdanji županji ge. Vojki 
Štular in predstojnici urada 
za družbene dejavnosti ge. 
Ladi Tancer. V občinski palači 
so sproščeno klepetali o naši 
kulturni dediščini, otroci pa 
so z zanimanjem prisluhnili 
ge. Nadi Zajc, ki je poveda-
la zgodbo o Tintorettovi sliki 
v občinski palači. Županu so 
otroci podarili otroško delo – 

Učenci bodo tako na naši šoli 
tudi v decembru lahko izbirali 
med trinajstimi dejavnostmi s 
področja jezikov, kulture, med-
sebojnih odnosov, tutorstva in 
naravoslovja. V tem času bomo 
med drugim barvali steklo, iz-
delovali mozaik, fotografirali, 
opazovali nočno nebo, poslušali 
pravljice in se sprehodili po nara-
vi. Ker pa je december praznični 
čas, bomo izdelovali tudi božič-
no-novoletne okraske in voščil-
nice, peli ter spoznavali, kako 
praznike preživljajo drugod po 
svetu.

Piransko obzidje, ki je nastalo 
v okviru Unescovega projekta 
Kamen na kamen (podprojekt: 
Naš kraj – njegova naravna in 
kulturna dediščina). V dar je 
prejel še zgibanko fotografij, ki 
so jih otroci posneli v okviru 
projekta Kako bi oblekli naše 
obzidje. Gospod župan pa je 
vsem otrokom vrtca podaril 
knjigo o slavnem Pirančanu, 
Giuseppeju Tartiniju. Otroci 
so zapeli Mornarčkovo himno, 
ob koncu pa so se posladkali še 
s sadnim sokom in rogljičkom. 

OŠ Vincenzo e Diego de Castro – podružnica Lucija
Piše in foto · Karmen Peroša

Zanimivo popoldne z bučami
V četrtek, 24. oktobra, smo imeli na OŠ 

Vincenzo e Diego de Castro – podružnica 
Lucija prav posebno popoldne. Zbrali smo se 
vrtčevski otroci skupine Farfalle, učenci prve-
ga triletja, starši in sorodniki ter vzgojitelja in 
učiteljice. Gostili smo prav posebnega gosta: 
buče, jedilne in okrasne. 

V začetku šolskega leta so v vrtčevskem 
oddelku spoznavali faze gojenja buč. Iz lokalne 
kmetije so tudi dobili bučo, iz katere so si pri-
pravili okusno bučno juho. Vse to je porodilo 
zamisel, da bi lahko tudi učenci prvega triletja 
kaj več izvedeli o tej zanimivi poljščini. Vzgo-
jitelja in učiteljice smo združili moči in odvilo 
se je zanimivo, poučno in zabavno popoldne. 

V kratkem uvodu smo tako otroci kot tudi 
starši, vzgojitelji in učiteljice prisluhnili kratki 
predstavitvi buče (od kod izvira, katere vrste 

poznamo, faze njenega gojenja ...). Potem so 
se otroci razdelili v štiri delavnice. V vsaki je 
potekala različna dejavnost: izrezovanje buč, 
ustvarjanje buč s tehniko lepljenke, poslušanje 
pravljice o učeni buči ter priprava mafinov in 
linških piškotov z bučami. Ta delavnica je bila 
všeč tudi tistim, ki niso bili vključeni vanjo, saj 
so se vsi lahko posladkali s slastnimi bučnimi 
dobrotami.

Ob koncu so otroci pokazali svoje znanje, 
saj so staršem in sorodnikom zapeli ter dekla-
mirali razne pesmi o jeseni in bučah. 

Starše smo povprašali po mnenju o pre-
živetem popoldnevu. Večina je zelo pohvalila 
takšen način druženja, predvsem pa organi-
zacijo oz. zamisel delavnic. Nekateri so izrazili 
željo, da bi bilo takih srečanj še več. Zakaj pa 
ne! 

OŠ Vincenzo e Diego de Castro – podružnica Lucija
Piše · Karmen Peroša

Dobrodošli v svet Pike Nogavičke
Učiteljica OŠ Vincenzo e Diego de Castro 

– podružnice Lucija Doriana Kozlovič Smo-
tlak je dobila zamisel o izpeljavi kulturnega 
dne, ko ji je ena izmed učenk povedala, da bo 
obiskala Pikin muzej na Švedskem, od koder 
je doma njen očka. 

Piko Nogavičko, priljubljeno otroško 
književno osebo, pa bi lahko pobliže spozna-
li tudi njeni sošolci, sošolke in učenci ostalih 
razredov prvega triletja. Kako pripraviti Pikin 
dan? Učiteljici so priskočili na pomoč učenki-
ni starši. Prinesli so veliko rekvizitov: oblačila 
z motivom Pike Nogavičke, star Pikin kovček 
(v katerem je imela zlatnike), knjige, DVD-je 
... Pomagali so tudi drugi učenci in prinesli, 
kar koli povezanega s Piko so imeli doma. 
Nastali so tudi plakati o avtorici in Piki Noga-
vički. Imeli smo srečo, saj imamo na naši šoli 
tudi pripravnico, Nejo Šimon, ki je študirala 
na Švedskem in so ji švedske navade blizu. Za 
ta dan bi lahko rekli: »V slogi je moč.« Uči-
teljica in pripravnica sta skrbno načrtovali in 
organizirali dan, ki smo ga vsi preživeli brez-
skrbno, zabavno, a z veliko radovednostjo in 
delavnostjo.

Pikin dan se je odvijal 14. novembra, na 
dan, ko se je rodila avtorica Astrid Lindgren. 
Potekale so štiri delavnice z različnimi dejav-
nostmi, učenci pa so bili razdeljeni v štiri sku-
pine (Tomaž, Anica, gospod Ficko in konj) in 
se v delavnicah izmenjevali. Tako so v delav-

nici Plešimo in pojmo s Piko peli in plesali na 
Pikino pesem. V delavnici Pikina kuhinja in 
Pikini filmi so pekli Pikine piškote in tipično 
švedsko pecivo cimetove polžke (kanelbullar) 
ter si ogledali krajše Pikine filme. V naslednji 
delavnici Pikina švedščina so se učili tipičnih 
švedskih črk in Pikine pesmi. V zadnji delav-
nici Pikina šivalnica pa so šivali nova oblačila 
za Piko. 

Ob koncu dneva so učenci predstavili 
opravljeno delo. Potekala je modna revija no-
vih Pikinih oblačil, vsi skupaj so zapeli Pikino 
pesem v treh jezikih, italijanščini, slovenščini 

in švedščini, ter zaplesali naučeno koreografi-
jo na Pikino pesem.

Zaključek dneva pa je bil najprijetnejši in 
tudi najslajši. Učenci so dobili Pikino kosilo: 
švedske čufte, pire krompir s posebno omako 
in z dodatkom brusničnega džema. Za posla-
dek so imeli piškote in švedsko pecivo. 

Dan je popolnoma uspel, zato smo se uči-
teljice odločile, da bi si lahko učenci prido-
bljeno znanje obogatili še z ogledom moderne 
gledališke predstave z naslovom PAZI, PIKA! 

Pika Nogavička se bo zagotovo vtisnila v 
spomine naših učencev.
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CKSG Portorož sodeluje v mednarodnem projektu Comenius
Piše · mag. Marko Strle, ravnatelj CKSG Portorož

Učenci s posebnimi potrebami bodo raziskovali 
običaje, pripovedi in legende 

V Centru za korekcijo slu-
ha in govora Portorož smo z 
novim šolskim letom stopili 
na pot novih mednarodnih do-
godivščin. Skupaj s šolami iz 
Poljske, Turčije in Španije smo 
strnili moči in uspešno prijavili 
dveletni šolski projekt Comeni-
us, ki smo ga naslovili »a ToTaL 
drama« – Traditions, Tales and 
Legends Presented by Students 
with Special Needs. Prav ste 
razbrali. Pod igrivim naslovom, 
ki namiguje, da bi lahko prišlo 
do totalne drame, bomo skupaj 
z učenci s posebnim potreba-
mi in zanje raziskovali običaje 
(Traditions), raznolike pripo-
vedi (Tales) ter legende (Legen-
ds).

Projekt, ki ga financira 
Evropska unija, nosi temeljno 
evropsko dimenzijo znotraj so-
delovanja izbranih šol za otroke 
in mladostnike s posebnimi po-
trebami. Drama ali natančneje 
gledališke prvine so morebiti 
zgolj izgovor, s katerim bomo 
premoščali meje, navidezne 
predstave in stereotipe, ki jih 
imamo o sodelujočih državah, 
ter razvijali nove ustvarjal-
ne prakse in izkušnje, ki bodo 
imele tudi terapevtski učinek 
pri delu z osebami s posebnimi 
potrebami.

Učili se bomo o lokalnih in 
narodnih legendah, zgodbah 
ter spoznali običaje in širšo 
kulturo naših partnerjev, hkrati 
pa utrdili občutek za lokalno in 
evropsko identiteto. 

Med cilji projekta se usmer-
jamo k združevanju prepozna-

delo pa seveda opravijo učite-
lji, ki imajo priložnost razvijati, 
uriti in izboljšati svoje sporazu-
mevalne veščine. Želimo si, da 
se učitelji kot enovita vzgojno-
-izobraževalna entiteta medse-
bojno spoznajo, povežejo, doja-
mejo vsebinski pomen projekta 
v luči prepoznavanja kulturne 
dediščine ter procesni pomen 
preko razvijanja novih in dru-
gačnih vzgojno-izobraževalnih 
pristopov, tehnik in strategij. 
Vnos gledaliških prvin v obi-
čajni učni načrt bo lahko komu 
predstavljal posebno inovacijo, 
ki bo oplemenitila tradicional-
nost pedagoških praks. 

Vlogi staršev in širšega 
družbenega okolja sta po-
membni zaradi sodelovanja pri 
načrtovanju, izvedbi in vredno-
tenju projektnih dejavnosti. 
Izrednega pomena so pri šir-
jenju rezultatov in sporočanju 
dosežkov, ki so pomembni za 
otroke, mladostnike ter celotno 
ustanovo. Slednja lahko na tak 
način doživi pomembno nad-
gradnjo ali celo preobrazbo v 
razumevanju njene vpetosti v 
prostor in boljšem ovrednote-

nju s strani staršev. Ni slučaj, 
da ob tem omenjamo dodano 
vrednost projekta, ki je med 
njegovimi temeljnimi prepo-
znavnimi značilnostmi. 

Prva mobilnost se je zgo-
dila v mestecu Szportawa, na 
Poljskem. Učenci in učitelji so 
nam že ob otvoritvi projektne-
ga obdobja predstavili tradicio-
nalni poljski ples in uprizoritev 
ljudske zgodbe, ki so jo v celo-
ti zaigrali učenci s posebnimi 
potrebami. Na kratko so nam 
predstavili svoje mesto s poseb-
nostmi, kot sta edina evropska 
mestna hiša, ki ima dva zvo-
nika, in majhen etnografski 
muzej, ter utrip preprostega 
mesteca, ki živi v pomembnem 
povezovalnem duhu z bližnji-
mi obmejnimi mesti sosednje 
Nemčije. 

Obisk je bil kratek, a dovolj 
zanimiv, da smo se spoznali s 
predstavniki partnerskih šol, 
začutili vzajemno prikupnost 
in zakoličili uvod v plodno dve-
letno sodelovanje.

Naslednje srečanje bo mar-
ca v Portorožu. 

vanja lastnih kulturnih običajev 
in preizkušanju učinkov gle-
dališkega udejstvovanja preko 
igre, dramskih predstav, glas-
benega, plesnega udejstvovanja 
ipd.

Od kod ideja za tak projekt? 
V izhodišču smo razmišljali 

o učencih. Otroci in mladostni-
ki z igro doživljajo njen spro-
ščujoči učinek in druge pozi-
tivne vplive na osebni razvoj. 
Gledališko ustvarjanje, branje 
in pripovedovanje zgodb so jim 
lahko v pomoč pri razvijanju 
sporazumevalnih zmožnosti, 
motivacije, pozornosti in razre-
ševanju vedenjskih težav. Že ob 
prvem obisku v okviru t. i. mo-
bilnosti na Poljskem smo lahko 
preizkusili in razvijali spora-
zumevalne veščine, najbolj v 
angleškem jeziku, tako med 
učenci kot strokovnimi delavci, 
s katerimi smo se tam spoznali 
in skupaj uradno začeli projek-
tno delo.

Take cilje dosegamo s pri-
pravo gledaliških nastopov, kjer 
se posamezniki dokažejo s pe-
tjem, gibom, poslušanjem, bra-
njem in/ali zgolj opazovanjem. 
Pristop, ki ga ubiramo s pro-
jektnimi dejavnostmi, pa nam 
omogoča, da do cilja pridemo 
na drugačen, neobičajen in ve-
liko bolj zanimiv način.

Nikakor ne gre spregledati 
vloge učiteljev in drugih stro-
kovnih delavcev. Idealno je po-
iskati dejavnosti in rešitve zno-
traj projekta, ki vključijo čim 
večje število sodelavcev neke 
ustanove. Najbolj neposredno 

Aktivni na področju zagotavljanja varnosti 
Piše in foto · AMD Piran

Posvet šolnikov za večjo prometno 
varnost otrok

V petek, 4. oktobra, je bil v OŠ Sečo-
vlje organiziran posvet, ki je bil namenjen 
predvsem vzgojiteljem in učiteljem na 
osnovnih šolah, katerih delo se dotika tudi 
vzgoje s področja opravljanja kolesarskih 
izpitov ter prometne varnosti nasploh.

Na posvetu, ki ga je vodila ga. Marta 
Novak iz Zavoda RS za šolstvo, so udele-
ženci govorili o nacionalnem programu 
prometne varnosti na področju vzgoje in 
izobraževanja (vrtci, šole), o vključenosti 
prometne vzgoje v Kurikulu za vrtce in Uč-
nem načrtu za OŠ, o pomenu in razlogih 
za nujnost prometnovarnostnega načrta za 
šole, vsak od udeležencev pa je predstavil, 
kako se s prometno varnostjo seznanjajo 
otroci na posameznih šolah oziroma v vrt-
cih.

Temeljni cilj, ki ga želijo doseči tako 
šole kot vrtci, je, da se otroka usposobi do 
te mere, da se bo znal pravilno odločiti za 

lah je treba razvijati prometno kulturo in 
prometno vzgojo z zglednim obnašanjem 
v prometu vseh zaposlenih na šolah in v 
vrtcih. Tudi delo s starši je bistvenega po-
mena. Kolesarske izpite v OŠ je treba izva-
jati dosledno – učitelji, ki izvajajo kolesar-
ske izpite, morajo biti za to delo ustrezno 
usposobljeni.

Seminar je bil za vse udeležence brez-
plačen. Organiziralo ga je AMD »Pinko 
Tomažič« Piran v sodelovanju z Avto-moto 
zvezo Slovenije, ki je v okviru evropskega 
projekta ROSEE (Road Safety for South 
Eastern Europe), katerega cilj je prispeva-
ti dodatne aktivnosti za zmanjšanje števila 
žrtev prometnih nesreč na cestah JV Evro-
pe, izbrala občino Piran za svoje pilotno 
območje, zato bo s finančnimi sredstvi 
tega evropskega projekta poskušala izvesti 
vrsto aktivnosti za različne ciljne skupine 
v občini. V ta namen se je AMZS s svojimi 
aktivnostmi vključila tudi v Evropski teden 
mobilnosti, ko je v sodelovanju z AMD 
Piran 20. septembra 2013 na Tartinijevem 
trgu otrokom s pomočjo vrste demonstra-
cijskih naprav poskušala približati osnove 
prometne varnosti. Aktivnosti so tokrat 
nadaljevali s seminarjem za vzgojitelje in 
učitelje na osnovnih šolah. Seveda pa že te-
čejo priprave za nove brezplačne delavnice. 
Tokrat bodo ciljna skupina občinski sveti 
za preventivo in vzgojo v cestnem prome-
tu, redarstvo in policija. 

izbiro situacij, ki mu zagotavljajo največjo 
varnost, ter za čim bolj varno vedenje v 
najrazličnejših prometnih situacijah. Že v 
vrtcu se otroci spoznavajo z bližnjo okoli-
co ter pridobivajo različne izkušnje v svetu 
prometne varnosti in prometne kulture. 
V predšolskem obdobju se učijo varnega 
vključevanja in upoštevanja ter spošto-
vanja pravil ob spremstvu odraslega. V 
osnovnošolskem obdobju želimo usposo-
biti učenca za varno vključevanje v promet 
(bodisi kot pešec, kolesar ali sopotnik v vo-
zilu), za upoštevanje in spoštovanje drugih 
udeležencev v prometu ter pridobivanje 
dodatnih prometnih znanj. 

Ob zaključku posveta so udeleženci 
povzeli, da je nujno treba načrtovati aktiv-
nosti s področja prometne vzgoje tako na 
šolah kot tudi v vrtcih. Dosledno je treba 
ažurirati načrte varnejših poti za matične 
šole in podružnične šole posebej. Na šo-
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Varno okolje za starostnike
Piše in foto · Helena Hostnikar

Območno združenje Rdečega križa Piran
Piše · Valentina Klemše

Mobilna aplikacija »Prva pomoč« 
Piše · Rdeči križ Piran

Uporabniki in svojci o Dnevnem centru »Školjka« Brezplačno farmacevtsko svetovanje na postaji 
Rdečega križa v Luciji

Da bomo lahko hitreje in bolje pomagali sebi in drugim

Dnevni center za stare 
»Školjka« že od leta 2003 de-
luje pod vodstvom Centra za 
socialno delo Piran in v sode-
lovanju z Občino Piran v pro-
storih Zdravstvenega doma v 
Piranu. 

Program je namenjen sta-
rejšim nad 65 let, ki se sreču-
jejo z različnimi starostnimi 
tegobami, in njihovim dru-
žinskim članom kot razbre-
menitev pri pomoči ostarelim 
svojcem.

V dnevnem centru Školjka 
nudimo starostnikom varno 
okolje, organizirano prehrano 
in socialno oskrbo – pomoč 
pri osebni higieni in pomoč pri 
ohranjanju socialnih stikov. Iz-
vajamo različne interesne de-
javnosti v smislu okupacijskih 
dejavnosti in ohranjanja preo-
stalih psihofizičnih zmožnosti. 

Vsak četrtek dopoldne iz-
vajamo brezplačne medgene-
racijske kreativne delavnice, 
kjer so dobrodošli vsi, ki želijo 
izdelovati dekorativne pred-
mete, oblikovati in ustvarjati z 
različnimi materiali.

Dnevni center »Školjka« in 
storitev pomoči na domu ima-
ta pomembno vlogo kot pre-
ventiva na področju dela s sta-
rimi z namenom, da bi čim dlje 
kvalitetno živeli v domačem 
okolju, ohranjali svojo kondi-
cijo in sposobnost samostojne-
ga življenja.

Uporabniki in svojci so o 
Dnevnem centru »Školjka« po-
vedali:

»Po pripovedovanju moje 

Sredstva v zdravstvu se kričijo in se še 
bodo, zdravniki in farmacevti imajo vedno niž-
je normative (»minutažo«) za delo s pacienti, 
kadrovsko zmanjšanje strokovnjakov postaja 
stalnica obstoječega kriznega stanja. Znano je, 
da se zaradi napredka medicine, večanja deleža 
starejših ljudi v družbi in daljšanja življenjske 
dobe veča število ljudi, ki jemljejo več zdravil 
hkrati. Še zlasti so to kronični bolniki, ki lahko 
istočasno jemljejo dnevno tudi 8 ali celo nad 
10 zdravil, kar lahko kaj hitro privede do stran-
skih učinkov ali celo prezgodnje smrti. 

Po eni od nedavnih raziskav je ugotovljeno:
•	 Mladi uživajo preveč zdravil proti bole-

činam.
•	 Nepravilna in pretirano pogosta upora-

ba antibiotikov je kljub izboljšani osve-
ščenosti ljudi v zadnjih letih še vedno 
prevelika (kar zmanjšuje njihovo zdra-
vilno moč proti škodljivim mikroorga-
nizmom, ko je to zares potrebno in nuj-
no ipd.). 

•	 Kar 1/5 vseh nezaželenih učinkov je ta-
kšnih, ki povzročajo zdravstvene zaplete 
ali smrt.

•	 Več kot 23.000 Slovencev jemlje več kot 
10 zdravil na dan.

•	 Preprečiti je mogoče kar 70 % nezažele-
nih učinkov zdravil.

Po novem je na voljo mobilna aplikacija »Prva 
pomoč«, ki vsebuje seznam najpogostejših po-
škodb in obolenj ter postopkov prve pomoči v iz-
branih primerih. Navodila za namestitev si oglejte 
na www.ihelp.si. 

S povečanjem števila nesreč in nenadnih obo-
lenj se povečujejo potrebe po nudenju prve pomo-
či. Zaradi različnih vzrokov ljudje prve pomoči v 
nesreči pogosto ne nudijo, kar ima za posledico 
večje zdravstvene zaplete pri poškodovanih ali 
obolelih osebah. Rezultati mnogih raziskav kažejo, 
da je problem povezan predvsem s pomanjkanjem 
znanja o pravilnem nudenju prve pomoči. Po dru-
gi strani pa ustrezna prva pomoč dokazano zmanj-
šuje število in trajanje hospitalizacij, prispeva k 
učinkovitejšemu zdravljenju, boljšemu okrevanju, 
večji kakovosti življenja po poškodbi ali obolenju 
ter tako dolgoročno pozitivno vpliva na zdravstve-
no blagajno, zmanjšuje okoljsko obremenjenost in 
povečuje splošno blaginjo prebivalstva. 

sprememba v življenju, zato 
pozdravljamo takšno rešitev 
oskrbe in pomoči ostarelim.« 

Gojka Crnošija, snaha gospe 
Fabijane Crnošija

»Po zelo črnih izkušnjah 
smo dolgo oklevali, preden 
smo našo babico 'vpisali v šolo 
Školjka'. Ko sem jo prvi dan 
opoldne prišla iskat, nisem 
verjela lastnim očem: gospe so 
prepevale na vse grlo in se sme-
jale, da je bilo veselje. Nobena 
ni ždela otopelo v kakšnem 
kotu. Nikjer sivine, žalosti ali 
naveličanosti! To ni prizor, ki 
bi ga človek lahko videl drugje, 
kjer skrbijo za starejše. Formu-
la za dolgotrajno oskrbo se po-

seznanitev občanov s pomožnimi zdravilnimi 
sredstvi, ki so dosegljiva izključno v lekarnah 
in je njihova raven kakovosti veliko višja kot na 
drugih prodajnih mestih.

Če bomo v zdravstveni blagajni ob vsem 
tem vsaj nekaj privarčevali, kar bo vidno pri 
potrošnji in plačilu za draga in dragocena zdra-
vila, ter istočasno z majhnimi koraki prodrli k 
dvigu ozaveščenosti in izboljšanju zdravja lju-
di, je naš cilj več kot dosežen.

kovni in videoprikaz temeljnih vsebin in napotkov 
za prvo pomoč, namenjenih tako splošni javnosti 
kot tudi različnim skupinam in organizacijam (šo-
lam, delovnim organizacijam, društvom, ekipam 
prve pomoči …). 

Pri nastanku aplikacije so sodelovali: Rdeči 
križ Slovenije, Telekom Slovenije, UKC Ljubljana, 
Univerza v Ljubljani – Zdravstvena fakulteta, ka-
tedra za področje javnega zdravstva, in Univerza v 
Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede – La-
boratorij za ergonomijo. 

nuja kar sama: majhne skupine 
in srčno osebje. Zelo malo dru-
gega potrebujejo naše babice.«

Milena Jančar, hčerka gospe 
Marje Koščak

»Zelo sem vesela, ker sem 
tukaj v lepi družbi in ker radi 
ustvarjamo skupaj. Rada sode-
lujem v delavnici peke peciva, 
ker to tudi najraje delam. Vča-
sih tudi kaj napletem. Tukaj 
se imam zelo lepo, še posebno 
zato, ker sem navezala nova 
prijateljstva. Rada se pogo-
varjam in tako mi dan hitreje 
mine. Tukaj mi je lepo.

Rozalija Abramič, vključena 
v dnevni center »Školjka«

sosede, ki je imela očeta v oskr-
bi v Školjki smo se tudi doma 
odločili, da mamo pripeljemo 
v dnevni center. Želeli smo, da 
ostane doma, obenem pa smo 
želeli, da ima družbo svojih vr-
stnikov. Zelo smo zadovoljni, 
da se mama zelo dobro počuti 
v dnevnem centru. Komaj čaka 
jutro, da jo peljemo v to prije-
tno družbo. Tam pojejo, igrajo 
razne igre, telovadijo in se ima-
jo lepo. Zadovoljni smo z uslu-
gami in osebjem, ki tam dela, 
zahvaljujemo se jim za prija-
znost pri skrbi in varovanju 
moje mame. Nadvse hvaležni 
smo, da imamo v občini tako 
obliko pomoči, saj nam s tem 
olajša skrbi. Takšno varstvo je 
dobrodošlo za vse tiste, ki za-
radi različnih vzrokov svojcev 
še ne bi dali v dom. V dnevnem 
centru se namreč s starostniki 
celostno ukvarjajo, zato je tudi 
počutje zelo domače.«

Roza Maglica, hči gospe Ro-
zalije Abramič

»DC Školjka je vnesel nov 
veter v življenje naše 97-letne 
none. Vemo, da jo puščamo v 
dobrih rokah, saj se vrača do-
mov zadovoljna in nasmejana. 
Tudi mi kot družina smo dru-
gače zaživeli, saj imamo več 
časa za vsakodnevne obvezno-
sti. Zelo smo zadovoljni, da je 
starejšim ponujena priložnost, 
da svoj dan obarvajo nekoli-
ko drugače in hkrati ohranijo 
pristen stik z družino in do-
mom. Domovi za ostarele so za 
mnoge starejše, ki so še pokre-
tni, velikokrat preveč korenita 

•	 Vedno večji delež prebivalstva se poleg 
uradne medicine in s tem tudi klinično 
preizkušenih zdravil želi (samo)zdraviti 
z alternativnimi zdravili, katerih učinki 
so dokazani in se prodajajo po lekarnah 
skoraj celotne EU (homeopatija, aroma-
terapija, fitoterapija, Bachova cvetna te-
rapija, ajurveda ipd.). 

Pod okriljem piranskega Rdečega križa 
deluje v občini več postaj Rdečega križa. Med 
njimi tudi lucijska na krajevni skupnosti, kjer 
so vsako prvo sredo v mesecu od 8. do 9.30 na 
razpolago prostovoljke (sicer zdravstvene de-
lavke), ki ljudem merijo krvne vrednosti (krvni 
holesterol, sladkor in pritisk). Od 6. novembra 
pa je v tem času na voljo še prostovoljka Deana 
Klokočovnik - Pavlič, mag. farmacije. Vse, ki bi 
se želeli pogovoriti z Deano, vabimo, da pridejo 
po brezplačno strokovno mnenje, za katerega v 
lekarni ali pri zdravniku pogosto zmanjka časa. 
Torej, dragi občani, vljudno vabljeni vsako 
prvo sredo v mesecu na sedež lucijske krajevne 
skupnosti, Obala 105. Tu se lahko (brezplačno) 
posvetujete o svojem zdravju in najoptimalnej-
ših možnostih zdravljenja, ki bi si jih po poču-
tju in glede na obstoječo bolezen najbolj želeli. 
Naj poudarimo, da tovrstno strokovno sveto-
vanje ne zamenja obstoječega zdravljenja iz-
branega zdravnika. Več kot dobrodošla bo tudi 

Mobilna aplikacija Prva pomoč pokriva dva 
usklajena sklopa izobraževalno-informacijskih 
vsebin: 

•	 pomoč uporabnikom za učinkovito nu-
denje prve pomoči v primeru nastanka 
poškodb in najpogostejših nenadnih 
obolenj, 

•	 povečanje ravni znanja prve pomoči med 
populacijo (pridobivanje doktrinarno 
ustreznih napotkov za nudenje prve po-
moči, ocenjevanje znanja, obnavljanje/
utrjevanje znanja, spodbujanje učenja 
prve pomoči, zmanjševanje predsodkov 
pred nudenjem prve pomoči, spodbu-
janje solidarnosti in zavedanja pomena 
pomoči sočloveku v stiski). 

Strokovne vsebine aplikacije temeljijo na 
smernicah Evropskega referenčnega centra za 
prvo pomoč ter Strokovnega centra za prvo po-
moč Rdečega križa Slovenije. Gre za besedilni, sli-

Prostovoljka Rdečega križa ga. Deana Klokočovnik 
- Pavlič, mag. farmacije. 
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Delavnica
Piše · Tilen Pajek; foto · Pes moj prijatelj, Zavod Čarobna preproga in Tina Mahnič

Kongres FEAPDA 2013 prvič v Sloveniji 
Piše · mag. Marko Strle, ravnatelj CKSG Portorož

Terapija in aktivnost s pomočjo psa Delo z gluhimi in naglušnimi najstniki
V organizaciji Zavoda Čarob-

na preproga in Morske biološke 
postaje Piran se je na zadnjo ok-
tobrsko soboto v Piranu odvila in-
teraktivna delavnica z naslovom 
Uvod v terapijo in aktivnost s 
pomočjo psa. Idejna in strokovna 
vodja projekta ter predavateljica 
Ana Berentič Deisinger je psiho-
loginja, ki ji področje aktivnosti 
s pomočjo psa nikakor ni tuje. Je 
glavna pobudnica prvega projek-
ta Aktivnosti s pomočjo psa za 
otroke s posebnimi potrebami na 
slovenski Obali, je organizator-
ka in vodja inovativnih bralnih 
delavnic s pomočjo psa in hrčka 
za šolske otroke, koordinatorica 
italijanskega projekta za terapijo s 
pomočjo živali "Petra Pet Anziani 
ed Animali insieme" v domu za 
starejše občane v Trstu ter avto-

Center za korekcijo sluha 
in govora Portorož je v sode-
lovanju z Zavodom za gluhe in 
naglušne Ljubljana in Centrom 
za sluh in govor Maribor prvič 
predstavil Slovenijo evropskim 
društvom učiteljev gluhih, ki 
delujejo pod okriljem FEAP-
DE. 

FEAPDA združuje evrop-
ska društva učiteljev gluhih 
z namenom izmenjave do-
bre prakse. Njen sedež je v 
Luksemburgu in vsaki dve leti 
pripravi srečanja v državah 
članicah na posebej izbrano 
temo. 

Letošnja tema je bila Delo z 
gluhimi in naglušnimi najstni-
ki. Tema, ki se je prvič dota-
knila področja mladostništva 
gluhih in zajela širok spekter 
vsebin od oblikovanja identite-
te preko medosebnih odnosov 
in osveščanja vrstnikov do po-
klicnega izobraževanja gluhih 
in naglušnih. 

Ključna vprašanja so se do-
taknila oblikovanja identitete 
gluhih najstnikov in tistih s 
polžkovim vsadkom. Štiri ple-
narna predavanja so odpirala 
različna razmišljanja o gluhih 
najstnikih. 

Damjana Kogovšek je 
predstavila svojo doktorsko 
disertacijo, v kateri je preuče-
vala gluhe najstnike in razlike 
med njimi. 

Ena od gluhih učiteljic, Pe-
tra Rezar, je predstavila svoj 
pogled na identiteto gluhih in 
nevidne vplive na njihov obli-
kovanje. V svojem prispevku 
je povedala naslednje: »Sem 

basadorji nasmeha.
Na delavnici so prikazali pri-

mere iz prakse, ko terapija s po-
močjo psa učinkovito vpliva na 
zdravje in počutje tako otrok kot 
starostnikov. Analize primerov 
kažejo na to, da so učinki zelo po-
zitivni, otroci v sklopu programu 
branja skupaj s psom vzljubijo 
knjige ter izboljšajo bralne spo-
sobnosti, starostnikom pa družba 
kosmatincev zmanjšujejo depre-
sivne motnje. Preko igre upo-
rabnikom terapij polepšajo nekaj 
tesnobnih trenutkov, saj je v igri 
mogoče prav vse in domišljija do-
voljuje izvajanje mnogih terapij.

S prigrizkom in napitkom se 
je zaključil čarobno pozitiven do-
poldan, na katerem smo spoznali 
le eno področje, kjer psi opravlja-
jo svoje plemenito delo.

Napovedana pot v neznano, ko 
so se udeleženci iz Kopra, kjer 
je potekal kongres, odpravili 
proti Divači, je obetala izjemen 
dogodek. Ogled Škrateljnove 
domačije in muzeja slovenskih 
filmskih igralcev ter kasnejša 
večerja v sosednjem hotelu sta 
bila nujni presenečanji, ki so 
jih udeleženci kongresa spreje-
li z navdušenjem. 

Strokovni del druženja v 
Divači je dopolnila še okro-
gla miza, kjer so na izbrana 
vprašanja surdopedagoginje 
Amelije Mozetič Hussu svoje 
poglede na odraščanje in naj-
stniška leta delili trije mla-
di gluhi Jane Dodevski, Lara 
Miklavc in Veronika Pernat. 
Skupno jim je bilo sporočilo, 
da gluhota ni bistvena značil-
nost, ki te opredeljuje, ampak 
osebna identiteta in zavedanje, 
da smo to, kar smo, in prav je, 
da smo s tem tudi zadovoljni. 

rica dveh strokovnih študij pod 
mentorstvom strokovnjakov na 
področju terapije in aktivnosti s 
pomočjo živali v Italiji.

Brezhibno pripravljen pro-
jekt ni privabil večje množice 
obiskovalcev, vsekakor pa so bili 
prisotni posamezniki, ki jih to 

iz slišeče družine, nihče ni po-
znal gluhih ali se srečal z nji-
mi. Omogočili so mi čim več 
in neodvisen, zdrav pogled na 
svet. O gluhoti se ni govorilo, 
kot da je enakovredna in nič 
manjša ali slabša. Povzela sem 
njihov način razmišljanja in 
poglede na svet; nobene ovire 
nisem videla, dokler ni nastal 
prvi 'klik'. Kako zdaj? Tako od-
krivaš 'nov' svet neutemeljenih 
prepričanj, strahov, ovir, nena-
pisanih (neznanih) pravil. Po-
staneš 'nova' oseba, ki ji nekaj 
manjka in ne more, 'ne sme' 
početi nečesa, kar je samou-
mevno večini (slišečim). Moje 
informacije iz domačega oko-
lja nenadoma niso več ustre-
zale družbeno širšemu okolju. 
Tudi moji učitelji so 'prijazno' 
svetovali, da nimam perspekti-
ve nasploh razen med zaprtimi 
poklici, ki ne zahtevajo višje 
izobrazbe. Le kdo bi vedel, da 
niso poznali zgodovine gluhih: 

področje zanima, in predvsem ti-
sti, za katere je pes del njihovega 
vsakdana. Poleg članic Kluba za 
delo prinašalcev so se delavnice 
udeležili tudi predstavniki vseh 
treh slovenskih društev, ki izvaja-
jo terapije s pomočjo psov: Tačke 
pomagačke, Zavod PET in Am-

gluhe zdravnike, gluhe učitelje 
…«. Njena zgodba nas, med še 
mnogimi drugimi, opozarja da 
smo lahko slišeči še bolj gluhi 
od gluhih. 

Med predavanjem Angle-
žinje Sue Archbold smo slišali, 
da gluhi najstniki gledajo na 
identiteto individualno in se 
pojmujejo kot osebe z imenom 
in priimkom, ne več kot »glu-
he«. 

Carolien Rieffe iz Nizo-
zemske pa je predstavila ču-
stveno vlogo in razliko med 
agresijo in žalostjo pri gluhih 
otrocih in mladostnikih. 

Primere dobrih praks so 
predstavili udeleženci iz dru-
gih držav, kot so Luksemburg, 
Belgija, Švica, Nemčija, Velika 
Britanija, Makedonija, Nizo-
zemska in Švedska. Posebnost 
tokratnega kongresa FEAPDA 
je bilo tudi strokovno in dru-
žabno srečanje udeležencev v 
Škrateljnovi domačiji v Divači. 

Center za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper
Piše · Jana Peršič, CPPK

Spolne zlorabe so med nami – preprečimo jih!
Center za psihoterapijo in psi-

hosocialno pomoč Koper (CPPK) 
v sodelovanju s Športnim in mla-
dinskim centrom Piran (EPI-
CENTER) je 8. 11. 2013 v Piranu 
pripravil predavanje z naslovom 
»Spolne zlorabe so med nami – 
preprečimo jih!«.

Predavanje je bilo del širše-
ga projekta, ki ga CPPK izvaja od 
leta 2012 na podlagi ugotovljenih 
potreb v obalno-kraški regiji. Po 
psihoterapevtsko pomoč namreč 
prihaja vedno več žrtev spolnih 
zlorab, ki zaradi zlorabe v otroštvu 
ali mladosti trpijo hude posledice 
na vseh področjih svojega življe-
nja: samopodoba, delo, partner-
stvo, starševstvo, duševno in fizič-
no zdravje. Projekt zajema:

•	 terapevtsko	 skupino	 za	
ženske žrtve spolne zlorabe ali 
spolnega nasilja »Okrevanje«, ki se 
redno izvaja v sodelovanju z Zavo-
dom Primorsko svetovalno sredi-
šče, Koper (PRIMSS),

•	 javna	 brezplačna	 preda-
vanja o prisotnosti spolnih zlorab, 

o preventivi in zaščiti otrok in mla-
dostnikov pred njimi ter o okreva-
nju po spolni zlorabi,

•	 preventivne	delavnice	za	
otroke in mladostnike, ki otrokom 
dajo izkušnjo, kako poskrbeti zase 
v odnosih, ki bi bili lahko zanje 
zlorabljajoči (doma ali v javnih 
prostorih),

•	 ozaveščevalni	 plakat,	 ki	
opozarja na prisotnost spolnih zlo-
rab, njihove uničujoče posledice 
ter na možnosti okrevanja po njih. 
Plakat daje tudi vse informacije o 

ponujeni pomoči na obalno-kra-
škem področju.

Različne akcije projekta so so-
financirane iz sredstev Mestne ob-
čine Koper in Občine Piran.

Na predavanju je bilo izpo-
stavljeno, da ljudje, ki so doživeli 
spolno zlorabo v otroštvu, čutijo 
njene obsežne in dolgoročne po-
sledice na zelo različnih področjih 
svojega življenja – svoji samopo-
dobi, v odnosih, spolnosti, starše-
vstvu, pri delu in v svojem dušev-
nem zdravju. Te posledice so težko 

breme, za katerega ni nujno, da 
traja vse življenje.

Kako smo lahko kot odrasli v 
različnih vlogah do otrok pozor-
ni, kje prestopamo osebne meje 
otrok, kršimo njihovo pravico reči 
ne? Koliko jih poslušamo in jih ne 
puščamo s sporočilom, da so brez 
vrednosti?

Predavanje je bilo namenjeno 
tako širši javnosti kot tudi strokov-
nim delavcem s področja vzgoje in 
šolstva, zdravstvenega in socialne-
ga varstva, policije ter sodstva. Na 
predavanju je bil predstavljen širši 
projekt preventive s področja spol-
ne zlorabe in okrevanja po njej, 
katerega del je tudi ozaveščevalni 
plakat, ki je že postavljen na več 
javnih mestih.

Predavanje sta izvedli psihote-
rapevtki iz Društva za psihoterapi-
jo in psihosocialno pomoč Koper 
Saša Ribič, univ. dipl. ped., sistem-
ska psihoterapevtka, in Jana Peršič, 
univ. dipl. soc. del., gestalt izku-
stvena družinska psihoterapevtka.

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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Prostovoljka dr. Marjeta Ritchie, specialistka klinične psihologije 
Piše · dr. Marjeta Ritchie

Društvo »Projekt Človek«, Sprejemni center Piran
Piše · Zala Janežič

Kako živeti boljše življenjeOdloči se za življenje, namesto da ti ga 
narekuje zasvojenost Bliža se čas praznikov in prihajajoče novo 

leto nas vse opozori na pomemben dejavnik 
našega življenja, čas. Vse prevečkrat zapravlja-
mo svojo sedanjost z obžalovanjem preteklosti 
ali bojaznijo pred negotovo prihodnostjo. Ka-
dar ravnamo tako, zameglimo sprotno obču-
tenje sedanjosti. 

Kako živeti boljše življenje? Moramo se 
zavedati, da je samo sedanjost tista, ki je po-
membna v tem trenutku. Prav vsak človek 
pogostokrat razmišlja o tem, da bi (če bi lah-
ko) spremenil preteklost ali tako ali drugače 
vplival na potek prihodnosti. Prav obsedeni 
smo lahko s tovrstnim razmišljanjem, misel-
nim begom v svet domišljije, zanikanjem, pa 
tudi varljivim prepričanjem, da lahko vpliva-
mo na pretekle in bodoče dogodke v svojem 
življenju. 

Na ta način ne živimo več tukaj in sedaj, 
temveč preprosto podaljšujemo agonijo ob-
dobja neprijetnosti iz preteklosti v sedanjost 
ali s strahom zremo v po našem prepričanju 
zastrašujočo prihodnost. 

Kako živeti boljše življenje? Moramo se 
zavedati, da nič ni bolj minljivo kot sedanjost. 
Vsak trenutek, ki sledi trenutku, za nas že takoj 
postane preteklost in s tovrstnim dojemanjem 
časa si onemogočimo dojeti vrednost pomena 
dejavno bivati in delovati v sedanjosti. 

Na sposobnost vživeti se v sedanjost lah-
ko negativno vpliva prav pretiran strah pred 
prihodnostjo. Ali celo več kot le to – nismo 
več dejavni, ker smo miselno preobremenjeni. 
Naše misli tako postanejo nezanesljivo orodje 
za dojemanje osebnih življenjskih izkušenj. 

Misli so kot listje v vetru, ki jih ta vrtinči 
sem ter tja. Naš razum lahko preoblikuje spo-
mine, izkušnje in pričakovanja v nerealno mi-
sel, ki se je porodila le v nas samih in ni odsev 
resničnih dogodkov. 

To je pomembna razlika med izkušnjo in 
dejstvom, kako jo mi doživljamo. Naša ču-
stvena in psihološka odzivnost na posamezni 
dogodek velikokrat povzroča zmedo izkušnji. 
Menim, da je naša interpretacija bolj realna 
kot izkušnja sama. Tako verjamem, zato mora 

Zgoraj navedene besede so zapisane na 
zloženki Društva »Projekt Človek« in so na-
menjene vsem, ki se srečujejo s problemom 
zasvojenosti (od drog, alkohola, motenj hra-
njenja, iger na srečo do interneta ali računalni-
ških igric ter odnosov), ter njihovim bližnjim.

Društvo »Projekt Človek« je humanitarna, 
neprofitna, strokovna organizacija za pomoč 
zasvojenim osebam in njihovim staršem oz. 
ključnim bližnjim osebam. Pri nas nudimo 
pomoč tistim, ki sprejmejo odločitev, da jim 
zasvojenost ne bo več usmerjala življenja, 
ampak se odločijo za zdrav življenjski slog, 
za zdrave družinske in partnerske odnose, 
vključenost v družbo v smislu šolanja, zaposli-
tve, kakovostnega družabnega življenja. Pro-
gram poudarja vključenost celotne družine in 
obravnavo zasvojenosti v okolju, kjer se je ta 
začela, saj je to eden izmed ključnih elementov 
za uspešno reševanje težav.

Vstopna točka v program je običajno Spre-
jemni center. Društvo ima trenutno 6 spreje-
mnih centrov, ki so razpršeni po Slovenji, in 
sicer v Ljubljani, na Ravnah na Koroškem, v 
Rušah, Kočevju, Novem mestu in v Piranu 
(Cankarjevo nabrežje 9 a, v prostorih zdra-
vstvenega doma, v 2. nadstropju).

Programi, ki se izvajajo v Sprejemnem 
centru Piran, so sledeči:

- INFOTEL: program informiranja, 
svetovanja in motiviranja za zasvojene osebe 
in njihove svojce po telefonu (059 750 340, 041 
325 620) in e-mailu (sc.piran@projektclovek.
si).

- PRVI POGOVORI: namen prvih 
pogovorov je omogočiti zasvojeni osebi spre-
govoriti o svojih težavah, prepoznati njene 
vidnejše osebne značilnosti, njen položaj v so-
cialnem okolju, izkušnje v trajanju zasvojeno-
sti in njene lastne sposobnosti za spremembe. 
Sledita motiviranje in usmerjanje v ustrezne 
programe v okviru »Projekta Človek« ali v 
druge, za uporabnika primernejše programe.

korake. Ciljna izjava bi lahko bila: »Od sedaj 
naprej bom šel/šla na enourni sprehod vsak 
drugi dan.« 

Svoje cilje prikrojimo tako, da bodo nalo-
ge izpolnile naše notranje potrebe, nas notra-
nje osvobodile, osrečile, pomagale vzpostaviti 
srečnejši, sproščujoč odnos z našimi bližnjimi. 
Rešitev je ubrati srednjo pot med tistim, kar 
smo že dosegli, uresničili, in tistim, kar dejan-
sko potrebujemo, da bo naše življenje izpol-
njeno, vendar bolj sproščeno. 

Delo in samo delo nas ne bo nikoli docela 
osrečilo, prijetni trenutki z družino in prijate-
lji, dopustovanje, rekreacija, hobiji in počitek 
naj postanejo sestavni del našega življenja. 

Da bi živeli boljše življenje, opustimo 
spone pojmov, kot so »moram«, »nujno je«, 
»takoj«, in jih nadomestimo z občutki zado-
voljstva zaradi kvalitetnejšega življenja, bolj 
izpolnjujočega čustvenega odnosa z družino 
in prijatelji.

Naj zaključim z mislijo, da je naše zave-
danje, da je preteklost minila, prihodnost je 
neznana, kar pa imamo, je naša sedanjost. 
Storimo v sedanjosti iz nje največ, kar se da, 
saj je to dejansko tisto, na kar lahko vplivamo, 
kar imamo.

Torej, pogumno uživajmo dan in ujemimo 
prav ta trenutek! 

moč pri učenju vzdrževanja abstinence, utr-
jevanju delovnih navad, samostojnosti in 
odgovornosti, učenju reševanja problemov na 
socialno sprejemljiv način, učenju preživljanja 
prostega časa na ustvarjalen način, pogledu v 
razloge, ki so vplivali na posameznika, da je 
posegel po drogah, ter preseganje teh v var-
nem okolju Terapevtske skupnosti), ki se izva-
ja v Sopotnici pri Škofji Loki,

3. CENTER ZA REINTEGRACIJO 
(sprejemanje družbene odgovornosti, aktiv-
no vključevanje v družbeno življenje: šola-
nje, zaposlitev, krepitev socialne pripadnosti 
družbenim skupinam z zdravim življenjskim 
slogom, učenje premagovanja stresnih situa-
cij, oblikovanje novih vlog v družini, življenje 
v skladu z vrednotami, ki niso kompatibilne z 
zasvojenostjo), ki je v Ljubljani. 

Skozi vse faze se odvija tudi vzporedno 
delo z družino.

Novost programa je Terapevtska skupnost 
za zasvojene starše in njihove otroke, ki je prvi 
program v Sloveniji, ki omogoča vključitev 
otrok skupaj s starši. Program traja 24 ur in 
predstavlja celostno ter kontinuirano delo z 
uporabniki, otroki, partnerji in drugimi ključ-
nimi bližnjimi osebami ter njihovimi družina-
mi. Poleg socialne rehabilitacije in obravnave 
zasvojenosti program poudarja tudi vlogo 
starševstva in sobivanja z otrokom, spoprije-
manje z vsakdanjimi težavami ter nudi pomoč 
otrokom, ki so bili zaradi zasvojenosti staršev 
prikrajšani za normalno zdravo življenje.

Vse, ki bi želeli več informacij ali pa se 
srečujete s težavami zasvojenosti, vabimo, da 
nas obiščete, in pomagali vam bomo poiskati 
ustrezne rešitve. 

biti res. Naši medsebojni odnosi so pogosto 
pod neposrednim neugodnim vplivom moči 
naših misli. 

Kako živeti boljše življenje? Moramo se 
zavedati, da nič ni bolj resnično kot naša izku-
šnja tega trenutka, ki je kombinacija spozna-
nja, čustev in zaznav. Dejansko nam ni treba 
nič početi, da bi izkusili. Dovolj je le, da smo 
čuječi, prisotni.

Vsi imamo sposobnost biti tukaj in zdaj. 
Vendar se nam velikokrat dogaja, da izgubimo 
občutek vpetosti v sedanjost, ker preveč raz-
mišljamo, analiziramo ali preveč pričakujemo. 
Biti človek sedanjosti pomeni biti živ. 

Biti živ pa pomeni, da poskrbimo zase in 
se ne prepustimo toku reke. Za odgovor na 
vprašanje, kako živeti boljše življenje, se mo-
ramo vprašati:

•	 Kaj čutimo oziroma doživljamo v sebi? 
•	 Kaj nam manjka in kaj si želimo?
•	 Kaj lahko naredimo, da bi izpolnili svoje 

cilje? 
•	 Ali to, kar delamo, pomaga? 
•	 Je naše vedenje dolgoročno konstruk-

tivno?
Vsa človeška zgodovina temelji na odloči-

tvah. Odločimo se, kaj hočemo ali potrebuje-
mo. Če hočemo biti srečni, moramo določiti¸ 
kaj je sreča, izrecno prevedena v dejanja, torej, 
kaj bo storjenega. Prvo, kar moramo narediti, 
je, da izrazimo svoj cilj, ta pa mora biti izražen 
v pojmih, ki so izmerjivi, da bomo vedeli, če se 
mu bližamo. To pomeni, da postane naša želja 
cilj. Potem moramo imeti odgovore na vpra-
šanja, kot so: kateri so postopki, ki tvorijo cilj, 
kaj bomo delali, da dosežemo cilj, kako bomo 
cilj prepoznali in kako se bomo počutili, ko 
bomo cilj dosegli. 

Identificirajmo in določimo svoje želje 
ali cilj v obliki posebnih dogodkov. Za dose-
go cilja pa si moramo tudi postaviti roke. Z 
določitvijo časovnih rokov bo dobil naš cilj 
status projekta, saj časovna komponenta ne 
dopušča omahljivosti ali zavlačevanja. Če je 
naša želja na primer, da bi bilo naše telo bolj 
prožno, mora biti ta razdeljena na posamične 

- Programi individualne obravnave:
- PROGRAM DIPO: vanj se vključu-

jejo osebe, ki imajo težave z zasvojenostjo in 
še ne abstinirajo, vendar o tem razmišljajo in 
potrebujejo pomoč, spremljanje ter motivira-
nje.

- PROGRAM ALFA je namenjen 
osebam, ki prejemajo nadomestno terapijo 
(metadon, subotex, suboxone) in potrebujejo 
podporo pri spoprijemanju z življenjskimi na-
logami.

- PROGRAM SORA je namenjen ose-
bam, ki jim je že uspelo vzpostaviti abstinen-
co, vendar potrebujejo pomoč pri spoprijema-
nju z vsakdanjimi življenjskimi težavami.

DELO Z DRUŽINAMI: Skupina staršev in 
svojcev se dobiva vsako sredo ob 17.00 v naših 
prostorih, srečanja pa so namenjena medse-
bojni podpori. Vanjo se lahko vključijo tudi 
starši, partnerji, svojci, katerih otroci oz. par-
tnerji še niso v noben programu zdravljenja 
ali pa zdravljenje trenutno odklanjajo. Vsako 
prvo sredo v mesecu imamo v okviru skupi-
ne za starše, partnerje in svojce srečanje »Čas 
zame«. Namen teh srečanj je spodbuda, da bi 
si starši, partnerji, svojci dovolili vzeti čas zase, 
ga kakovostno, aktivno preživeli (kreativne 
delavnice, potopisna predavanja, ogled gle-
dališke predstave, razstave ipd.) in bili tudi na 
tem področju življenja živ zgled svojemu od-
raslemu otroku oz. partnerju, ki je zašel na pot 
omame in zasvojenosti. Delo z družino poteka 
tudi v obliki družinskih srečanj.

Uporabnike programa, ki potrebujejo in-
tenzivnejšo oz. celostno obliko pomoči, se 
usmerja v klasični program Društva »Projekt 
Človek«, ki ima tri faze:

1. PRIUS (priprava in usmerjanje, 
privajanje na pravila, pomoč pri vzdrževanju 
abstinence, pomoč pri pridobivanju delovnih 
navad, športno-kulturne dejavnosti), ki se iz-
vaja v Ljubljani,

2. TERAPEVTSKA SKUPNOST (po-

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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Projekt SIMARINE-NATURA 
Piše in foto · Iztok Škornik

Novi podatki o gibanju sredozemskih 
vranjekov v slovenskem morju

Pred dobrima dvema letoma 
je stekel LIFE projekt z naslovom 
"Vzpostavitev morskih območij 
Natura 2000 za sredozemskega 
vranjeka Phalacrocorax aristo-
telis desmarestii v Sloveniji – 
SIMARINE-NATURA" (LIFE-
10NAT/SI/141), o katerem smo 
že poročali. Koordinator projek-
ta je DOPPS BirdLife (Društvo 
za opazovanje in proučevanje 
ptic Slovenije), pridružena upra-
vičenca sta Ministrstvo za oko-
lje in prostor RS ter Javni zavod 
Krajinski park Strunjan, pod-
porniki projekta pa so Uprava 
RS za zaščito in reševanje, Kra-
jinski park Sečoveljske soline, 
Zavod RS za varstvo narave ter 
Agencija RS za okolje. Projekt 
sofinancirajo Mestna občina Ko-
per, Občina Izola, Občina Piran 
in Luka Koper, d. d.

Cilj projekta je zbrati po-
datke o populacijski dinamiki, 
razširjenosti in ekoloških zah-
tevah sredozemskega vranjeka v 
slovenskem morju, opredeliti in 
razglasiti morska območja IBA 
(Mednarodno pomembna ob-
močja za ptice) in SPA (Posebna 
varstvena območja – 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 prime-
ru izlitja nafte v morsko okolje, 
seznaniti javnost in izobraziti 
mlade o naravovarstveni proble-
matiki sredozemskega vranjeka 
in pomenu slovenskega morja za 
njegovo varstvo ter okrepiti ko-
munikacijo med lokalnimi dele-
žniki. (Sl. 1)

Prva slovenska območja 
Natura 2000 za sredozemskega 
vranjeka že razglašena V okvi-
ru širitve omrežja Natura 2000, 
ki ga je slovenska vlada sprejela 
19. aprila letos, so bila razglaše-
na prva morska območja Natura 
2000 za sredozemskega vranjeka 
v Sloveniji.

na vranjeke, nam že posreduje-
jo podatke o njihovih dnevnih 
premikih v slovenskem morju in 
zunaj njegovih mej (Sl.5). 

Lansko leto se je vranjek 
Šime v drugi polovici decem-
bra odselil na Hrvaško, kjer se 
je ustalil na majhnih otočkih v 
prelivu med otokoma Molat in 
Sestrunj. Na njegovih poteh smo 
ga lahko spremljali vse do konca 
marca 2012, nato pa se je signal 
iz neznanih razlogov izgubil. Le-
tos mu je že sredi oktobra sledil 
vranjek Ugo, še eden odrasli ose-
bek, ki se je tako kot Šime na jug 
selil vzdolž zahodne obale Istre, 
le da se je ustavil že v Kvarnerju. 
Tudi njegova selitev je potekala 
dva dni. Odkar je prišel na cilj, 
se vsak dan potika med Malim 
Lošinjem, Punto Križa in manj-
šimi otočki ob južni obali otoka 
Lošinj, kjer bo najverjetneje tudi 
gnezdil. (Sl. 6). V letu 2012 sta 
bila z oddajniki opremljena dva 
osebka (Ari in Šime), v letu 2013 
pa 15 osebkov.

Analiza prehrane
Sredozemski vranjeki se pre-

hranjujejo izključno s pridne-
nimi ribami, občasno pa tudi s 
pelagičnimi vrstami, ki se zdru-
žujejo v jate, zlasti kadar se te 
pojavijo v priobalnih plitvinah. 
Običajno se prehranjujejo po-
samič ali v majhnih skupinah, 
vendar niso redki primeri sku-
pin več sto vranjekov, ki družno 
plenijo jato rib. 

Med najbolj razširjenimi 
metodami je analiza nepreba-
vljenih delov hrane, ki je pri-

Tri območja, od katerih sta 
dve povsem novi, na tretje pa je 
bil vranjek dodan kot varovana 
vrsta, zajemajo skupinska pre-
nočišča na školjčiščih in njihovo 
neposredno okolico v zalivu Sv. 
Jerneja ter Strunjanskem in Pi-
ranskem zalivu. To so območja 
SI5000028 Debeli rtič, SI5000031 
Strunjan in SI5000018 Sečovelj-
ske soline (Sl. 2).

Ponoči vsi na kupu – štetje 
na prenočiščih

O tem, da se številni vranjeki 
pri nas zadržujejo v pognezdi-
tvenem času, smo že pisali. Nji-
hovo število se je v zadnjih dveh 
desetletjih močno povečalo, kar 
kaže na ustrezne pogoje v tem 
delu severnega Jadrana, a se med 
letom spreminja. Z rednim me-
sečnim večernim štetjem na treh 
skupinskih prenočiščih (školjči-
šča Debeli rtič, Strunjan in Sečo-
veljske soline) ugotavljamo, koli-
ko osebkov prenočuje pri nas in 
kako se njihovo število spremi-
nja skozi leto. Šteli smo na vseh 
treh prenočiščih hkrati, zaradi 
tega so ocene številnosti zelo 
natančne. Po obarvanosti perja 
lahko razlikujemo med mladimi 
in odraslimi osebki, zato obe-

merna tudi za proučevanje pre-
hrane sredozemskega vranjeka. 
Vranjeki zaužijejo celo ribo, 
neprebavljive dele pa izločijo v 
obliki sluzastih izbljuvkov. Ti 
se primejo podlage (boje, skale, 
platforme) in se hitro posušijo. 
Med neprebavljenimi deli so 
luske, goltni zobje in otoliti, ki 
predstavljajo material za analizo 
vrstne sestave in velikosti plena. 
V okviru projekta SIMARINE-
-NATURA bodo analizirani 
izbljuvki vranjekov, ki smo jih 
nabrali predvsem na skupinskih 
prenočiščih v poletnem in zgo-
dnjejesenskem času. Rezultati 
analize bodo obsegali vrstno se-
stavo plena, relativno pogostost 
posameznih vrst v izbljuvkih in 
velikost plena (Sl. 7). Analiza 
prehrane že poteka; preliminar-
ne ocene kažejo, da so večinski 
plen vranjekov, ki prenočujejo 
pri nas, pridnene vrste rib, zlasti 
različne vrste glavočev. 

Od kod izvirajo imena vra-
njekov?

Večina nosi stara istrska 
imena, ki med ljudmi niso več v 
modi, spet drugi imena iz svo-
jega rodnega okoliša, hrvaškega 
primorja, nekateri osebki pa so 
dobili imena po terenskih so-
delavcih, ki so zaslužni za to, da 
smo jih ujeli. 

Pionirja Ari in Šime sta do-
bila ime po junakih iz otroške 
slikanice “Vranjek Ari in nje-
govo prvo potovanje” avtorice 
Petre Vrh Vrezec in ilustratorke 
Kristine Krhin, ki bo v kratkem 
izdana v okviru projekta.

nem ugotavljamo tudi starostno 
strukturo prenočujočih skupin 
(Sl. 3.). S štetjem smo zaključili 
letos oktobra.

Čez dan razpršeni po morju 
– spremljanje s čolnom

V dopoldanskem času se 
večina vranjekov s prenočišč 
premakne na morje, kjer se 
prehranjujejo z ribami. Njiho-
vo dnevno pojavljanje na mor-
ju spremljamo po t. i. metodi 
ESAS (European Seabirds at 
Sea). Gre za standardno, med-
narodno uveljavljeno metodo za 
štetje morskih ptic na morju, ki 
vključuje tudi beleženje njihove-
ga vedenja. Popis poteka po 40 
morskih milj (74 km) dolgi poti, 
ki jo sodelavci projekta prevozi-

jo s čolnom. Čoln potuje s stalno 
hitrostjo 10 vozlov (18,5 km/h). 
Na poti beležijo vse ptice, ki se 
pojavljajo v vodi ali preletijo ob-
močje, ter njihovo vedenje, smer 
premikanja, morebiten plen itd. 
(Sl. 4). Izvedenih je 16 popisov.

Telemetrija: kje se čez dan 
zadržujejo vranjeki, ki prenoču-
jejo pri nas?

Sredozemski vranjeki, ki 
prenočujejo na skupinskih pre-
nočiščih pri Debelem rtiču, 
Strunjanu in Sečovljah, se čez 
dan razpršijo po morju. Podat-
kov o tem, kje natančno se zadr-
žujejo in prehranjujejo, z izjemo 
naključnih opazovanj obročka-
nih osebkov, nimamo. Sledilne 
naprave GPS, ki so nameščene 

SL 1. Mladostni osebek sredozemske-
ga vranjeka, opremljen s sledilno GPS 
(Foto: I. Škornik).

SL 2. Prva slovenska območja Natura 2000 za sredozemskega vranjeka zaje-
majo tri skupinska prenočišča na bojah školjčišč (U. Koce).

SL 4. Zemljevid ESAS (U. Koce).

SL 6. Ugo in Šime sta dva odrasla vranjeka, ki smo jima s pomočjo GPS teleme-
trijskih naprav sledili vse do območij gnezdišč na Hrvaškem. (U. Koce).

SL 7. Zbiranje izbljuvkov na enem od prenočišč (Foto: I. Škornik).

SL 5. Prehranjevališča vranjekov v letih 2012 (Šime) in 2013 (ostali). Območja 
so bila opredeljena na osnovi telemetrijskih podatkov z metodo jedrnega 
ocenjevanja gostote (U. Koce).

SL 3. Število sredozemskih vranjekov na prenočiščih (U. Koce).
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Urejanje okolja s pridihom umetnosti
Piše in foto · KPSS

V Krajinskem parku Sečoveljske soline 
ponosni na prvo otroško igrišče

V KPSS so pretekla dva tedna 
gostili skupino osmih mladih z 
Bavarske, ki so v Slovenijo prišli v 
sklopu projekta Take off, katerega 
cilj je neformalni razvoj poklic-
nih spretnosti na področju ureja-
nja okolja s pridihom umetnosti. 
Mladi si z delom zunaj domačega 
okolja razširijo obzorja, pridobijo 
dragocene delovne izkušnje, ki so 
potrebne za vstop na trg, hkrati 
pa se naučijo socialnih veščin.

Skupna z Bavarske se je tako 
odločila, da v solinah postavi 
mini otroško igrišče iz naravnih 
materialov, ki se jih uporablja 
v solinah (les, kamen in blato). 
Mentorica Andreja Baškovč in iz-
kušeni solinarji so skupini poma-

gali ter jih z nestrpnostjo opazo-
vali pri delu. Vmes jim je večkrat 
ponagajalo vreme, a se niso vdali. 
Končni rezultat je navdušil tako 
podžupanjo občine Piran Mei-
ro Hot, ki se je udeležila odprtja 
igrišča, kot skupino prvošolcev iz 
Osnovne šole Sečovlje, ki je prišla 
»preverit«, ali je igrišče narejeno 
po okusu otrok. Sodelujoči v pro-
jektu so za otroke pripravili tudi 
zanimivo ustvarjalno delavnico.

Program »Take off« je del 
programa IdA »Integration durch 
Austausch«, ki ga sofinancira 
Evropski socialni sklad v Repu-
bliki Nemčiji. Slovenski partner 
projekta IdA je Zavod Horus iz 
Ljubljane.

Portorož - Portorose
Tomi

Hotel - Restavracija

Sečoveljske soline so zavarovano območje 
narave – krajinski park in del območja Natura 
2000, kjer je varstvo rastlin in živali prednostna 
naloga. V sklopu projekta LIFE MANSALT po-
tekajo številne aktivnosti, s katerimi varujemo 
življenjska okolja v solinah in hkrati omogoča-
mo nadaljevanje tradicionalne dejavnosti – so-
linarstva. Med najbolj ogroženimi vrstami ptic 
na solinah je beločeli deževnik, ki v Sloveniji 
zanesljivo gnezdi le še na Sečoveljskih solinah. 
To ptico bomo uporabili kot primer, s katerim 
bomo pojasnili, zakaj ni primerno, da bi se v 
KPSS gibali zunaj označenih poti.

Dolga leta po tem, ko je bilo pobiranje soli 
na delu Sečoveljskih solin opuščeno, v solinah 
ni bilo skrbnika oziroma upravljavca. Zaradi 
takšnega »brezvladja« smo se obiskovalci parka 
leta in leta prosto gibali vsepovprek. Pri tem se 
marsikdo morda sploh ni zavedal, da moti in 
vznemirja »nevidne« prebivalce solin. Vznemir-
janje s strani človeka lahko ptice in druge žival-
ske vrste ter rastline ogroža na različne načine:
•	 S tem, ko hodimo ali se vozimo z motorji 

in kolesi po nasipih, zunaj označenih poti, 
lahko pohodimo jajca ali z varovalno barvo 
puha prekrite mladiče na nasipih gnezdečih 
solinskih ptic ali poteptamo značilne slano-
ljubne rastline. 

•	 Tudi če jajc ali mladičev ne bi pohodili ali 
povozili, zadrževanje na nasipih zagotovo 
splaši valečo ptico iz gnezda. Ob dolgotraj-
nejši motnji se lahko jajca ali mladiči ohla-
dijo ali (v vročem soncu) pregrejejo in tako 
propadejo. Poleg tega nezavarovano leglo 
hitro opazi kateri od plenilcev. Dokazano je, 
da npr. vrane opazujejo gibanje ljudi: ko ti 
splašijo valečo ptico, izropajo leglo, še pre-
den se plašna ptica, kot je deževnik, vrne v 
gnezdo.

•	 Nasipi zahtevajo stalno vzdrževanje, za kar 
zdaj skrbi upravljavec parka. Hoja ali vožnja 
po nasipih povečuje erozijo in posledično 
njihovo rušenje. Zaradi porušenih nasipov 
lahko morska voda nenadzorovano zalije 
solna polja in odnese s seboj ptičja jajca ali 
mladiče.
Ob zgornjih ugotovitvah nam ljudje pogo-

sto zastavijo spodnji vprašanji. Preberite si tudi 
naše odgovore:

Zakaj se ptič ne umakne? Zakaj ne gre gnez-
dit drugam, da bi se lahko mi sprehajali ali vozili 
povsod po solinah? Poleg tega bi »sam zanesljivo 
opazil gnezdo«!

Solinski nasipi so glavno gnezdišče beloče-
lega deževnika. Ta vrsta ptic (in še nekatere dru-
ge) lahko preživi samo na slaniščih, kjer najde 
dovolj hrane. Deževnik je specializiran na ta-
kšna okolja. Ni se sposoben prilagoditi tako kot 
druga bitja, npr. rumenonogi galeb, ki je nekoč 
gnezdil le na nasipih, danes pa tudi na strehah 
v naseljih. 

Kako dobro se jajca deževnika skrijejo na 
podlagi iz zemljine in drobnih kamenčkov, pri-

kazuje spodnja slika. Celo izkušeno oko ornito-
loga jih le stežka opazi! 

Kako pa so deževniki preživeli nekoč, ko je 
bilo na solinah vse polno solinarjev? 

Primerjava z nekdanjimi časi ni primerna. 
Zakaj? Nekoč je bilo obalnih mokrišč, tudi solin, 
mnogo več. Če je bil del solin zaradi aktivne so-
linarske dejavnosti neprimeren za bivanje dolo-
čenih ptičjih vrst, so se deževnik in druge ptice 
preprosto premaknili drugam, v bližnje obalno 
močvirje ali drugi del solin. Danes pa te možno-
sti ni! Starejši bralci se morda še spominjajo, da 
so bile pred desetletji v Luciji soline Fazan, prav 
tam, kjer so danes stanovanjski bloki. Kjer je 
bila včasih močvirna ankaranska bonifika ali še 
prej soline pri Kopru, so danes terminali za les, 
premog in korejske avtomobile! Na slovenski 
obali so Sečoveljske soline (skupaj s preostalimi 
ostanki obalnih mokrišč) edino primerno biva-
lišče za beločelega deževnika. Zato si danes na 
zadnjih delujočih solinah ne moremo več privo-
ščiti nepotrebnih motenj, ki bi ogrožale že tako 
zdesetkane populacije beločelih deževnikov in 
drugih ptic, živali in rastlin. 

Piše · Andrej Sovinc; foto · Iztok Škornik 

Gibanje zunaj označenih poti? Ne, hvala!

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

LIFE+ je finančni instrument EU, ki je namenjen izključno varstvu okolja. Podpira 
izvajanje okoljske politike EU, vzpodbuja projekte, ki prispevajo k trajnostnemu 
razvoju in tiste, ki predstavljajo dodano vrednost v smislu ohranjanja okolja in 
narave v državah EU. Je tudi glavni finančni mehanizem za izvajanje projektov v 
območjih Natura 2000, kamor so uvrščene tudi Sečoveljske soline.

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah 
članicah Evropske unije z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost
za bodoče rodove.

Letošnja jesen je za fotografa pravi raj 
saj s svojo pestrostjo ponuja širen pogled 
na raznolik značaj, ki ga jesen lahko ponu-
di. Žal so me v tem času preplavljali dvomi, 
različna razmišljanja o smiselnosti mojega 
dela, ob prepogostem prepoznavanju nega-
tivnih vzorcev v naši družbi, ki verjetno ne 
vplivajo razdiralno samo name, ampak tudi 
na ostale. Še posebej bi rad izpostavil po 
mojem mnenju nezrelo obnašanje človeka 
v tretjem tisočletju, dobi kibernetike, ko je 
človek z eno nogo že na Marsu. Piše se leto 
2013. Čas mentalne represije.

Ruj. Ko pomislim, da je bilo najprej 
seme, pognale so korenine, veje, listki, ki 
ponudijo barvitost v takšnih in drugačnih 

tonih, odvisno od obdobja. Pihal je močan 
veter, padal dež, zapadel sneg, žgalo ga je 
sonce, bilo je vroče in bilo je mraz. A ruj 
je še vedno tu. Raste proti nebu v vsej svo-
ji lepoti, tja proti zvezdam. Prepričan je, da 
lahko preživi, obstane, se upira, vztraja in da 
uspeva v svojem namenu, kot ti in jaz, če si 
to želiva in hočeva.

Ti in jaz sva človeka, nastala iz semena, 
pognala sva korenine, razvila veje in vztraj-
no rasteva, se razvijava, tja v nebo, tja proti 
zvezdam. To nosiva v sebi. Tako imava za-
pisano. Tu sva univerzalna in neponovljiva.

Z željo po zanimivem času ti želim, da 
se podaš v novo leto 2014 z vso svojo barvi-
tostjo, ki jo nosiš v sebi, in ostaneš del nas.

Piše in foto · Rok Dolničar

»Ruj v jeseni« 
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Konec novembra je v Beogradu v galeri-
ji New Moment potekala predstavitev novega 
spota beograjskega benda Kanda, Kodža i Ne-
bojša za pesem »Sve je stalo (u r'n'r)«, s katerim 
napovedujejo sedmi studijski album. Videospot 
je plod dela mladih kreativcev Raška Miljkovića, 
Darje Pačevski in Saše Štiha, v vlogi producenta 
pa se je izkazal Lazar Sakan, kreativni direktor 
podjetja New Moment. 

Snemanje videospota je potekalo oktobra 
letos, ko so Kanda, Kodža i Nebojša nastopili 
na koncertu v Portorožu, v sklopu 20. mednaro-
dnega festivala Golden drum. 

Videospot je zasnovan kot »road movie« 
oziroma rock'n'roll film, v katerem je vmesna 
postaja, ne slučajno, Piran, »biser slovenske 

obale« in rojstni kraj slavnega italijanskega skla-
datelja Giuseppeja Tartinija, ki je pustil svoj pe-
čat v evropski glasbi. Piran je simbol idealnega 
prostora, v katerem se je vse ustavilo, a iz njega 
se spet vse začne premikati. Spot prikazuje čla-
ne skupine, ki so v nenehnem gibanju in se po 

ozkih kamnitih ulicah sprehajajo skozi Piran, 
svojevrsten muzej srednjeveške arhitekture. Nji-
hova usoda je hkrati usoda rock'n'rolla – biti v 
stalnem valjenju tistega kamna, s katerim se je 
vse začelo.

Piran kot simbol idealnega prostora

Novi spot beograjskega benda Kanda, Kodža i Nebojša 
posnet v Piranu

Dve nosilni galerijski ustanovi na primor-
skem območju, Obalne galerije Piran in Me-
stna galerija Nova Gorica, sta združili moči 
v pripravi obsežne razstave umetnika Zmaga 
Posege, katerega opus je na ogled v Piranu in 
Novi Gorici. 

Mestna galerija Nova Gorica (kustosinja 
Pavla Jarc) je predstavila umetnikove skulp-
ture iz brona, kovine in gline ter omogočila 
virtualno doživetje bogate produkcije spome-
niške in javne plastike. V piranski Mestni ga-
leriji (kustosinja Majda Božeglav Japelj) pa je 
do 5. januarja 2014 na ogled Posegovo ustvar-
janje v kamnu in izbor iz njegovega širokega 
risarskega repertoarja. Dela, ki so na ogled na 
razstavah, prihajajo v veliki meri iz družinske 
zapuščine.

Umetnik je rad ustvarjal v našem kraju in 
navdihovala sta ga istrska zemlja in kamen. 
Dve izmed njegovih monumentalnih plastik 
sta nastali v sklopu Forme vive. Leta 1987 je 
v Portorožu nastalo delo iz istrskega kamna, 
ki se zdaj nahaja v parku Marine Portorož, 

leta 1996 pa je sodeloval na Forme vivi za slo-
venske ceste Bled '96 in ustvaril skulpturo v 
granitu, ki je bila kasneje prenesena na poči-
vališče Barje pri Ljubljani.

Otvoritev razstave v Piranu je bila 8. ok-
tobra 2013. Odprl jo je podžupan občine Pi-
ran Bruno Fonda, ki je dejal, da so v piranski 

občini vrata umetnosti na široko odprta, saj 
se zavedamo, da je kulturo treba negovati, 
ji odpirati nove prostore in se ji prepuščati 
s svojimi čuti. O tem, da Občina Piran vse-
stransko podpira umetniško izražanje, govori 
tudi sodelovanje v tem za naš kraj pomemb-
nem projektu.« 

Zmago Posega (1959–2009)

Velika pregledna razstava – kipi in risbe 

Piranski slikar Repy Repija 
je znan po svojih nenavadnih 
razstavah. Tako je na primer 
razstavljal v vojaških rovih ozi-
roma bunkerjih v Pivki, v pod-
hodu za pešce v Velenju, na ko-
pališču na Bledu, kar nekajkrat 
na piranski plaži, v mandraču 
in drugje. Ti atraktivni dogodki 
se vedno spremenijo v prijetna 
srečanja z obiskovalci in tako 
je bilo tudi na že četrti Repyje-
vi razstavi v predoru nekdanje 
istrske železnice Parenzane Va-
leta nad Portorožem. Na ogled 
je bila od 25. do 27. oktobra, na 
njej pa tokrat ni razstavljal svo-
jih del, ampak slike mladih od 
13. do 17. leta starosti. 

Mlada umetnost, kot je po-
imenoval razstavo, je prikaza-
la kar 420 slik mladih avtorjev 
iz desetih držav – iz Maroka, 
Turčije, Romunije, Makedonije, 
Bosne in Hercegovine, Slova-
ške, Latvije, Francije, Anglije in 
seveda tudi iz Slovenije. »Če bi 
bile tu slike otrok iz vseh evrop-
skih držav, bi bil predor gotovo 
premajhen. A upam, da bo tako, 
ko bomo podobno razstavo pri-
pravili spet čez tri leta,« je pove-
dal Repy ob otvoritvi. 

Njegova ideja o razstavi mla-

pojasnil Repy.
In res je razstava prerasla v 

veliko ter nadvse živahno slikar-
sko druženje otrok, ki so nanjo 
prišli iz Pirana, Portoroža, iz 
strunjanskega Centra za uspo-
sabljanje Elvira Vatovec in še od 
kod. Na otvoritvi je bil tudi rav-
natelj centra Korado Lešnik, ki 
je dejal, da so se radi odzvali va-
bilu za sodelovanje na razstavi, 
saj Repy veliko dela z njihovimi 
otroki. O razstavljenih delih pa 
je povedal: »Slike otrok govorijo 
o lepih stvareh, pa tudi o težkih, 

dih z vsega sveta je stara že nekaj 
let, in ko se je Repyjevo društvo 
likovnikov Repyartrium Piran 
povezalo z OŠ Cirila Kosmača 
Piran, KUD Arabeska Portorož, 
KUD Korenina Portorož, Cen-
trom za usposabljanje Elvira 
Vatovec Strunjan in z drugimi, 
je steklo. Obrnil se je na svoje 
slikarske kolege po svetu, tako 
da so slike otrok od povsod po 
svetu kar deževale v Piran, in ko 
je še Občina Piran priskočila na 
pomoč s finančno podporo, je 
projekt zaživel v celoti. 

»Namen razstave je, da se 
čim več otrok vključi v proces 
umetniškega ustvarjanja in da 
se otroci srečajo ob umetnosti. 
Vsak otrok je narisal, kar je že-
lel, in to se na razstavi takoj opa-
zi. Polna je najrazličnejših tem, 
ki iskreno govorijo o tem, kako 
mladi avtorji gledajo na okolje, 
v katerem odraščajo. Tako so 
risali cvetje, naravo, sonce, pa 
tudi vojno, in prek slik se vzpo-
stavi komunikacija med njimi 
in obiskovalci razstave. Pri njej 
je zame najpomembnejša prav 
ta komunikacija in tista, ki se 
vzpostavi ob medsebojnih sre-
čanjih gledalcev pred temi nad-
vse odkritosrčnimi slikami,« je 

o trpljenju. Kažejo, da je življe-
nje lepo in manj lepo, zato sem 
prepričan, da si po ogledu te 
razstave želimo še več sožitja.«

Nad veliko in pestro raz-
stavo ter zgovornostjo slik je 
bil navdušen tudi župan Peter 
Bossman, ki je poudaril, da dela 
dokazujejo, kako smo vsi na-
darjeni in da imamo vsi nekaj v 
sebi. Čestital je za idejo in rea-
lizacijo razstave ter izrazil željo, 
da Mlada umetnost res postane 
trienale.

Atraktivna razstava v portoroškem predoru Parenzane
Piše in foto · Janez Mužič

420 slik mladih avtorjev iz desetih držav

Nad veliko in pestro razstavo ter zgovornostjo slik mladih umetnikov sta bila 
navdušena tudi župan Peter Bossman in podžupanja Meira Hot. 

Thomas Griessl že vrsto let nadvse rad zahaja na 
oddih v Piran in Portorož ter ob tem tke prijateljske 
vezi z domačini, še zlasti z našimi umetniškimi 
krogi.

Še poletno radoživi Piran in ljubitelje 
slikarstva je konec avgusta v Apollonijevi 
palači prijetno razveselila vedra in z likov-
nega vidika neobičajna razstava avstrijskega 
akademskega slikarja Thomasa Griessla. Je 
eden tistih umetnikov, ki že vrsto let nadvse 
radi zahajajo na oddih v Piran in Portorož 
ter tkejo prijateljske vezi z domačini, še zla-
sti z našimi umetniškimi krogi. 

Tako je v sodelovanju s piranskim gale-
ristom Gorazdom Senčarjem prišlo do nje-
gove razstave serije podob, ki jih je ustvaril 
letos. V glavnem gre za kolaže, iz katerih 
nevsiljivo veje tudi prijetna mera hudomu-

šnosti. Mnoge je namreč navdušila pred-
vsem podoba likov, ki največkrat na podlagi 
starejših črno-belih potiskanih straneh ča-
sopisov zaživijo s sila preprostimi avtorje-
vimi potezami s črnim tušem in še kakšnim 
odtenkom živordeče barve. 

Slikarja in njegovo delo je na otvoritvi 
predstavil kustos Dejan Mehmedovič, ki je 
med drugim dejal, da je tematika razstavlje-
nih del v nekem smislu tudi ležernost, ki je 
povezana z morjem in obmorskim dopusto-
vanjem. In prav v tem je razstava pravi čas 
obiskala takrat še dopustniški Piran. 

Razstava Avstrijca, ki rad pride v Piran
Piše in foto · Janez Mužič

Thomas Griessl v Apollonijevi palači

Z Vami že vec kot 10 let
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ZODIAC TRIO

Bojan Glavina izbran na skladateljskem razpisu
Na mednarodnem sklada-

teljskem natečaju "ZODIAC: 
ACROSS THE UNIVERSE", ki 
ga je razpisal ZODIAC TRIO iz 
New Yorka, je skladatelj Bojan 
Glavina uvrščen med nagrajen-
ce. Trio je objavil razpis za nove 
skladbe na temo 12 znakov zo-
diaka, pri čemer je bila izbira 
horoskopskega znaka prepušče-
na avtorju, skladbe pa so mora-
le biti dolge največ 60 sekund. 
Glasbeniki so se namenili izbrali 
12 tem različnih skladateljev in 
celotni zodiakalni cikel predsta-
viti z multimedialnim videopro-
jektom na turneji po 10 največjih 
mestih Kitajske med 7. in 17. no-
vembrom 2013. Na razpis je pri-
spelo več kot 75 del z vsega sveta, 
od izbranih 12 skladateljev pa jih 
je 8 iz ZDA ter po eden iz Fran-
cije, Poljske, Italije in Slovenije. 

ZODIAC TRIO sestavlja-
jo poljsko-ameriški klarinetist 
KLIMENT KRYLOVSKIY, fran-

njihove programe, so: Bruch, Sc-
humann, Brahms, Arenski, Mil-
haud, Berg, Hačaturjan, Stravin-
ski, Bartok, Poulenc, Piazzolla, 

cosko-ameriška violinistka VA-
NESSA MOLLARD ter japon-
sko-ameriška pianistka RIKO 
HIGUMA. Skupaj igrajo od leta 
2006, sedež pa imajo v New Yor-
ku. Sodelovali so na prestižnih 
festivalih sodobne glasbe v ZDA, 
Kanadi, na Tajskem, Kitajskem, 
v Rusiji, na Švedskem, v Italiji 
in Franciji. V južni Franciji so 
ustanovili tudi svojo glasbeno 
akademijo in poletni festival. So 
štipendisti Fundacije Cziffra iz 
Pariza, pa tudi Švicarske global-
ne umetniške fundacije ter imajo 
ekskluzivno pogodbo za snema-
nje CD-jev z agencijo Columbia 
Artist Management. Po vsem 
svetu promovirajo novo glasbo 
in sodelujejo z najbolj znanimi 
skladatelji našega časa, tako da 
spodbujajo nastajanje novih del 
za svojo zasedbo.

Njihov repertoar je neverje-
tno bogat in se nenehno dopol-
njuje. Skladatelji, ki sestavljajo 

Ives, Glass, Arutjunjan, Menotti 
… in še številni skladatelji naše-
ga časa.

Mednarodno glasbeno tekmovanje v Trstu 
Piše · Bojan Glavina

Štiri nagrade za piranske pianistke
9. mednarodno glasbeno 

tekmovanje Paolo Spincich v 
Trstu za mlade pianiste, violi-
niste, flavtiste in komorne sku-
pine je prineslo nove uspehe 
za piransko glasbeno šolo. Po-
tekalo je med 27. novembrom 
in 3. decembrom v organizaciji 
glasbene akademije Ars nova, 
letos pa so se ga udeležile tudi 

iz Strunjana pa je prejela 3. na-
grado (87 točk).

Katarinina učiteljica je 
Aleksandra Češnjevar Glavina, 
Nina, Dea in Rea pa so iz ra-
zreda Bojana Glavine. Vse štiri 
mlade pianistke imajo za sabo 
že vrsto nagrad z drugih kla-
virskih tekmovanj. Tokrat so 
strokovno žirijo in številne po-

štiri učenke klavirja iz Pira-
na. V A kategoriji (do 10 let) 
je Nina Rupnik iz Sv. Petra 
osvojila 1. nagrado (97 točk od 
100), v B kategoriji (do 14 let) 
je Katarina Peroša iz Portoroža 
prejela 2. nagrado (94 točk), 
prav tako je 2. nagrado dobila 
tudi Dea Kolenc iz Portoroža 
(90 točk). Rea Štrukelj Pahović 

slušalce prepričale z zrelimi in 
že kar umetniško dognanimi 
izvedbami zahtevnih skladb 
vseh stilov: od Bacha preko 
Mozarta, Haydna, Čajkovske-
ga, Schuberta, Mendelssohna, 
Šostakoviča in Satieja, pa vse 
do piranskega skladatelja Gla-
vine.

Obalne galerije Piran
Piše · Nives Marvin; foto · Sarah Vuk

Samostojni razstavi dveh mladih slikarjev iz Občine Piran

Samoupravna skupnost italijanske naro-
dnosti Piran in Skupnost Italijanov Giuseppe 
Tartini Piran sta s sodelovanjem Obalnih galerij 
Piran organizirali samostojni razstavi dveh mla-
dih in perspektivnih slikarjev iz Občine Piran. 

V Beli dvorani Avditorija Portorož so bile v 
oktobru na ogled slike ROKA KLEVE IVAN-
ČIĆA (rojen 1990 v Kopru). Soočenje z likovno 
ustvarjalnostjo pred komaj letom dni diplomi-
ranega slikarja iz Strunjana, sicer že leta javnosti 
znanega violinista in člana različnih glasbenih 
skupin, tudi Vruje, je obiskovalca popeljalo 
v njegov osebni duhovni svet, ki ga realizira v 
intimni likovni interpretaciji doživetega in vide-
nega. Motivi upodabljanja so preprosti žanrski 
prizori, največkrat iz prepoznavnega dogajanja 
v naši metropoli, pa dogodki z znanimi me-
dijskimi osebnostmi iz politike, tudi prizori 
iz priljubljenih zabaviščnih parkov in sejmov 
oziroma liki iz znanih risank, ki jim je dodal še 
spominski posnetek konvencionalne fotografije 
razreda iz osnovne šole. Izziv mu je figuralika, ki 
je nosilka izpovedovanja lastnih izkušenj in do-
življanja vsakodnevnega hitrega in kaotičnega 
načina življenja, alienacij, odvisnosti posame-
znikov od modernih tehnologij in podobno. 

Rok Kleva Ivančić je z umetnostjo odraščal: 
od očeta fotografa, slikarja in glasbenika Luci-
ana Kleve je že od ranega otroštva pridobival 
osnovna znanja iz glasbene in likovne ustvarjal-
nosti, slednjo je nadgradil s študijem slikarstva 
na ljubljanski likovni akademiji. Čeprav so na 
podobah nanizane različne situacije vsakda-
njega uličnega vrveža naše prestolnice in lahko 
pri nekaterih določimo natančno lokacijo, kot 
so znane stavbe, nakupovalni centri, železni-
ška postaja in drugo, so to hkrati prizori, ki jih 
vsakodnevno živimo in videvamo v vseh raz-
vitih urbanih središčih. Slikarja v ustvarjalnem 
procesu navdihuje najbolj preprosta in znana, 

a aktualno angažirana tematika. Je sestavni 
del življenja slehernega človeka v lokalnem 
urbanem prostoru in je hkrati globalna s svo-
jimi ekonomskimi, socialnimi, sociološkimi, 
antropološkimi, psihološkimi in filozofskimi 
dimenzijami. Na podobah ni nikakršne pietete, 
obžalovanja ali osebnega kritičnega angažmaja. 
Nasprotno, zazdi se nam, kot da bi avtor stanje 
izbranega konkretnega dogodka premišljeno 
za hip zaustavil in ga podobno kot fotograf, le 
da s slikarskimi sredstvi, trajno dokumentiral.

Rok Kleva Ivančić je pred več leti, še kot 
gimnazijec, vzbudil pozornost z ilustracijami 
v več knjižnih izdajah, predstavljenih na raz-
stavah v Izoli in Kopru. Občasno se v ustvar-
janju spogleduje tudi z multimedijo, na slikah, 
razstavljenih v Portorožu, pa ohranja klasično 
tehniko akrilnih barv na platnu. Na letošnjem 
Ex-temporu Piran mu je mednarodna stro-
kovna žirija podelila nagrado za najboljše delo 
mladega avtorja. 

V Tartinijevi hiši v Piranu pa je bila do 11. 
novembra na ogled razstava slik RIHARDA 
LOBENWEINA (rojen 1989 v Kopru), tudi do-
mačina iz Strunjana, ki je letos poleti diplomi-
ral na Fakulteti za humanistične študije Koper 
UP z nalogo Pariški salon v času akademizma. 
Že od svojega štirinajstega leta intenzivno pro-
učuje in raziskuje določene stare in zamudne 
slikarske tehnike, danes skorajda že pozabljene 
ter prav tako značilne kanone evropskih ume-
tnostnozgodovinskih slogov. S pomočjo stro-
kovne literature in z natančnim in neutrudnim 
kopiranjem umetnin njemu še posebno ljubih 
velikih mojstrov renesanse in baroka je osvo-
jil neprecenljiva slikarska znanja. S študijskim 
pristopom v risanju z ogljem in tušem ter ka-
sneje slikanju z oljnatimi barvami, tudi ekspe-
rimentiranju z uporabo različnih pigmentov in 
ustreznih vezivnih materialov, v proučevanju 

simbolnih in materialnih vrednosti barv ter s 
pridobitvijo zahtevnih slikarskih veščin, značil-
nih za konkretna pretekla umetnostna obdobja, 
je Lobenwein razvil slikarsko poetiko, zelo dru-
gačno in neprimerljivo s sodobno likovno pro-
dukcijo. To dokazuje tudi v letu 2012 dobljena 
nagrada na akciji Ne pristajam na ponaredke – 
moje življenje je ustvarjalno v organizaciji Obal-
nih galerij Piran. 

Soočenje z razstavljenimi podobami je bilo 
za slehernega obiskovalca presenečenje, saj je 
avtor zelo mlad, komaj štiriindvajset let šteje, 
in si je v zelo kratkem času vsa potrebna zna-
nja pridobil sam, v svojem majhnem ateljeju na 
domu sredi Strunjanskih solin, brez mentorjev 
in slikarskih tečajev. Njegove slike pa so – vsaj v 
primerjavi s sočasno galerijsko ponudbo – ne-
konvencionalne, posebne, z arhaično konotacijo 
ter hkrati diskretno sodobne z avtorsko prepo-
znavnim izrazom. Njegov 

motivni svet upodabljanja je raznolik in iz-
bira žanrov ponovno dokazuje njegov iskreno 
spoštljiv odnos do določenih zgodovinskih sli-
karskih stilov. Kot da bi hotel klasične in prever-
jene zvrsti, na primer tihožitje, obmorski pejsaž, 
veduto in avtoportret, v svoji maniri na novo 
revitalizirati. 

Rihard Lobenwein vsekakor sodi v krog sa-
moniklih in samosvojih likovnikov, saj vztrajno, 
samozavestno in suvereno sledi začrtani študij-
sko-raziskovalni ustvarjalni poti. Ne glede na 
aktualna dogajanja na sočasni slikarski sceni 
mu realistično upodabljanje v natančnem od-
slikavanju fiziognomije konkretnega motiva v 
barvitem svetlobnem stanju, ki je – ne glede na 
izbiro barv – vedno mediteransko topel, vedno 
znova ponuja nove navdihe in mu hkrati omo-
goča ohranjanje intimnih vrednot, torej lastne 
ustvarjalne identitete. 

hitro in varno kupite letalsko karto 
s predplačniško kartico visa.

več na predplacniska-visa.pripravi.se

Brezplačen  
varnostni sMs



51
ITALIJANSKA SKUPNOSTDecember 2013  SOLNI CVET / L'AFIORETO

50
UMETNOST SOLNI CVET / L'AFIORETO  December 2013 COMUNITÀ DEGLI ITALIANI

Po projekciji je potekal pogovor z režiserjem in scenaristom Borisom Palčičem in direktorjem fotografije 
Radovanom Čokom.

Aljoša Golubić: »Mnogi se radi vračajo in so 
ustvarili že po več del, tako da je danes na ogled 25 
skulptur in reliefov.« 
 

Gimnazija, elektro in pomorska šola Pi-
ran je v sodelovanju z Obalnimi galerijami 
Piran v četrtek, 7. novembra 2013, v Mestni 
galeriji Piran organizirala za dijake in naj-
širšo publiko projekcijo filma Kratka himna 
domovini. Po ogledu filma je sledil pogovor 
z režiserjem in scenaristom Borisom Palči-
čem in direktorjem fotografije Radovanom 
Čokom. Dogodek je bil organiziran v okvi-
ru projekta Dvig socialnega in kulturnega 
kapitala, ki ga izvaja mreža šol v Občini Pi-
ran: Scuola elementare/OŠ Vincenzo e Die-
go de Castro, Ginnasio/Gimnazija Antonio 
Sema, Scuola dell'infanzia/Vrtec La Cocci-
nella Piran in GEPŠ. 

V skalovju, ki se vleče vzdolž cele obale me-
stnega jedra Pirana in že desetletja varuje Punto 
pred valovi, ki jih prineseta burja in jugo, so čla-
ni KUD Korenina pred šestimi leti našli izziv za 
svojo kamnoseško ustvarjalnost. Društvo zdru-
žuje najrazličnejše umetnike, ki želijo s svojo do-
miselnostjo obogatiti podobo Punte. Če je spre-
hajalec ob svetilniku malo bolj pozoren, ga tako 
z velikih kamnitih blokov pozdravijo morska 
deklica, sonce, riba, školjka, polž, povodni mož 
in še kaka, največkrat morska podoba v obliki 
plitkih reliefov.

Kot pravi idejni vodja tega nenavadnega pro-
jekta in predsednik društva Aljoša Golubić, so na 
njihovo pobudo in v sodelovanju s Tonijem Bilo-
slavom oziroma Obalnimi galerijami Piran med-
narodne kiparske delavnice na Punti začeli leta 
2008 v okviru piranskega ex-tempora. V šestih 
letih na njih sodelovalo 17 predvsem mladih ki-
parjev, tudi iz Avstrije, Italije in Hrvaške. »Mnogi 
se radi vračajo in so ustvarili že po več del, tako 
da je danes na ogled 25 skulptur in reliefov. Men-
tor prvih delavnic je bil akademski kipar Metod 
Frlic, zadnja štiri leta pa je to akademska kiparka 
Gail Clair Morris iz Velike Britanije, ki že vrsto 

let živi in ustvarja v Istri. Za udeležbo imamo 
letni razpis, prihajajo pa tako akademski kiparji 
kot študenti akademij in ljubiteljski ustvarjalci v 
kamnu,« je povedal Golubič. 

Letos se jih je na soncu v prvem septembr-
skem tednu s kladivom in dleti v rokah znojilo 
šest. To so bili poleg mentorice iz Pirana še Maša 
Gostinčar, Aljaž Vidmar in Matjaž Šušmelj ter 
Jernej Flajs iz Lucije in Milan Marušić iz Tribana 
pri Kopru. Klešejo na roke in ne uporabljajo no-
benih električnih oziroma pnevmatskih orodij. 

Pred začetkom vsak v sodelovanju z mento-
rico izbere skalo in naredi model svoje podobe 
v glini. Ker ima delavnica tudi izobraževalni na-
men, je, odvisno od izkušenj, pred prvimi udarci 
v kamen potrebnih kar nekaj konzultacij, o če-
mer akademska kiparka Gail Clair Morris pravi: 
»Pri izbiri motiva namenjamo precej pozornosti 
tudi okolju, v katerem so skale. Tako upoštevamo 
celo bližino morja, padanje sončne svetlobe, lego 
kamna v skalovju in podobno. Kot zanimivost 
naj povem, da je eno od skal z mojo skulpturo, 
ki sem jo naredila lani, morje premaknilo, sicer 
pa so tu že tri moja dela. Če med učenjem in sve-
tovanjem drugim najdem kaj časa, namreč tudi 

sama tod zelo rada ustvarjam.«
Veliki kamniti bloki istrskega apnenca so bili 

pripeljani iz kamnoloma Kaldanija, so presušeni 
in za začetnike ter še zlasti za dekleta nadvse trdi. 
Tako si piranski kamnoseki zaradi vnetosti pri 
udarcih naberejo kar nekaj žuljev in oteklin. Je 
pa njihovo ustvarjanje svojevrstna atrakcija, ki na 
svoj način pestri piransko turistično ponudbo. 
Ljudje se namreč radi ustavljajo ob kamnosekih, 
opazujejo njihovo delo, sprašujejo to in ono in so 
skratka navdušeni.

Mestna galerija Piran
Piše · Nives Marvin; foto · Izidor Čok

Šesto leto klesanja umetniških podob v velike skale valometa
Piše in foto · Janez Mužič

Film »Kratka himna domovini« 

Na Punti je že 25 skulptur in reliefov

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

web: www.matrisdesign.com
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Scrive · Ondina Lusa

Incontro a Pirano
Sono arrivata alla Biblioteca 

civica di Pirano mentre stavano al-
lestendo la sala per l'incontro pro-
grammato per la serata. Mi sentivo 
alquanto tesa. Ben presto la sala 
si era gremita di persone, molte in 
piedi all'entrata. Seduta tra Ksenija 
e Daniela mi sono sentita protetta. 
Mentre sfilavano le istantanee sul 
video la mia tensione svanì e mi 
ritrovai a parlare serenamente delle 
mie vicissitudini. Il pubblico attento 
seguiva con grande interesse la mia 
esposizione.

E' stata una serata indimen-
ticabile conclusasi con segnali di 
approvazione da parte di amici e 
conoscenti che si sono attardati a 
brindare con me.

Ringrazio sentitamente Ori-
ana, Ksenija e Daniela per questa 
opportunità.

Riconoscimento della 
Comunità locale di Pirano a Palaz-
zo Apollonio

Sono rimasta piacevolmente 

sorpresa e commossa all'incontro 
con i responsabili della Comunità 
locale di Pirano che mi hanno con-
ferito un Riconoscimento alla pre-
senza del Sindaco Peter Bossman. Il 
Riconoscimento intitolato Il sale di 
Pirano premia la cura e l' impegno 
profusi per una vita migliore nella 
nostra città. La sala era gremita di 
persone e diverse di queste sono 
state premiate per i vari impegni 
profusi nelle varie associazioni del 
Comune di Pirano. Il Riconosci-
mento ha rallegrato gli attivisti che 
così stimolati si impegneranno ulte-
riormente nello svolgere le attività. 

Ringrazio i promotori della 
simpatica manifestazione.

Apertura della sede rinnovata a 
Sicciole

Sono stata per 30 anni segreta-
ria della Scuola elementare di Pira-
no, con le sezioni di Strugnano, Lu-
cia e Sicciole, quindi sono stata ben 
lieta di assistere alla celebrazione di 
riapertura della rinnovata sede di 

Sicciole che ospita la scuola elemen-
tare e la scuola dell'infanzia.

Lo spettacolo presentato dai 
bambini è stato calorosamente 
applaudito dal folto pubblico. Sono 
intervenuti i rappresentanti del co-
mune, sindaco e vicesindaco, il mi-
nistro dell'istruzione di Lubiana, il 
presidente della comunità locale di 
Sicciole e le direttrici.

Il taglio del nastro ha suggellato 
questo importante momento. La Fa-
mea dei salineri ha regalato il sale ed 
i presenti sono stati invitati a visitare 
l'edificio rinnovato.

Per gli appartenenti alla 
nazionalità italiana disporre di am-
bienti adatti all'educazione dei bam-
bini è sempre motivo di orgoglio e 
soddisfazione.

10. oktobra je minilo 200 let od roj-
stva italijanskega glasbenega velikana 
Giuseppeja Verdija, ki velja za enega naj-
pomembnejših in najbolj priljubljenih 
opernih skladateljev. Opero je povzdignil 
v veliko glasbeno dramo, polno napeto-
sti, v kateri ima petje osrednji pomen, in 
jo s tem naredil še bolj priljubljeno. To so 
navdušenemu občinstvu, ki je napolnilo 
dvorano Tartinijevega gledališča v Piranu, 
prepričljivo dokazali tudi izvajalci koncerta 
z naslovom Sempre Verdi, ki ga je 26. ok-
tobra ob počastitvi njegove 200-letnice v 
sklopu kulturnega programa Samoupravne 
skupnosti italijanske narodnosti Piran in v 
sodelovanju z Avditorijem Portorož - Por-
torose pripravila Skupnost Italijanov Giu-
seppe Tartini Piran. 

Pihalni ansambel mestnega orkestra 
iz Milj, zbor Giuseppe Tartini pod vod-
stvom Milly Monica, solisti Monica Cesar 
(sopran), Vesna Prinčič (sopran), Neven 
Stipanov (bariton), Francesco Cortese (te-
nor), pianisti Aleksandra Češnjevar Glavi-
na, Federico Consoli in Nataša Carnelutti 

ter povezovalka in režiserka dogodka Miri-
am Monica so skupaj z bralko Luciano Mo-
nica ter scenografko Fulvio Zudič ustvarili 
vrhunski umetniški dogodek, ki je med 
drugim navdušil s pestrim programom arij 
in odlomki iz oper Aida, Nabucco, Rigolet-
to, Trubadur … 

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi 
(10. oktober 1813–27. januar 1901), ki ima 
tudi v Piranu svojo ulico in velja za enega 
glavnih predstavnikov romantične opere, 
se je rodil v Le Roncole (tedaj v okviru 
francoskega imperija, zdaj Roncole Verdi) 

blizu Busseta. Uveljavil se je z opero Nabu-
cco (1842), z delom, v katerem je izražena 
želja Italijanov po svobodi in zedinjenju. 
Kot velik domoljub je tudi sam podpiral 
gibanje za združeno Italijo. Tudi njegove 
opere Ernani, Macbeth, Luisa Miller, Ri-
goletto, Trubadur, Traviata, Sicilijanske ve-
černice, Simon Boccanegra, Ples v maskah, 
Moč usode, Don Carlo, Aida, Otello in 
Falstaff so na repertoarjih vseh opernih hiš 
po svetu. In z odlomki iz nekaterih od njih 
smo spomin na velikega mojstra vrhunsko 
obudili tudi v Piranu. 

Koncert ob 200-letnici rojstva Giuseppeja Verdija
Piše in foto · Janez Mužič

Sempre Verdi

UMETNOST /
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RPD Piran je najstarejše tovrstno društvo na Obali
Piše in foto · Janez Mužič

14. mednarodni pokal RPD Piran
Ribiško in potapljaško društvo 

Piran, ki je lani obeležilo že 50 let 
svojega delovanja, je tudi ob leto-
šnjem prazniku občine Piran 13. 
oktobra izpeljalo mednarodno 
tekmovanje v trnkarjenju iz zasi-
dranega čolna za pokal RPD Piran. 
Bilo je 14. po vrsti, udeležilo pa se 
ga je 12 ekip s 24 tekmovalci, ki so 
prišli iz Pirana, Strunjana, Kopra, 
Izole, Kranja, Labina in Münchna.

V prijateljskem športnem 
duhu so v lepem vremenu in ugo-
dnem morju lovili 5 ur, in kot sta 
povedala vodja tekmovanja Sandi 
Ramuševič, ki je tudi predsednik 
kluba, ter zvezni sodnik Franc 
Pustavrh, ki je bil glavni sodnik 
tekme, je bil ulov orad, ribonov, 
molov, menol, šparov in šurov 
povprečen. Prijel je tudi ugor, ven-
dar naveza tekmovalcu ni zdržala. 
Najtežja riba tekmovanja je bila 
301 g težka orada. 

Tehtanje ulova in razglasitev 
rezultatov s podelitvijo pokalov 
ter medalj sta ob zaključnem ko-
silu potekala v piranskem gostišču 
Delikatesa, kjer so vsi udeleženci 
dobili tudi spominska darila spon-
zorjev in potiskane majice. Prvo 
mesto je osvojila mešana ekipa RD 
Marinar Kranj I, v kateri sta bila 
Štefka Cvirn in Tone Veselič, druga 
je bila ekipa RPD Piran z Gojkom 
Viskićem in Francem Bagarjem, 

tretja pa ekipa RD Strunjan z Be-
njaminom Martinčičem in Fran-
cijem Kolencem. Največjo ribo je 
ujel Jože Mohorič iz ekipe RD Ma-
rinar Kranj II.

Ker je prehodni pokal lani in 
predlani osvojila ženska ekipa RD 
Marinar Kranj, katerega ekipa je 
tudi letos zmagala, je to društvo za 
tri zaporedne zmage pokal dobilo 
v trajno last. 

Spomnimo, da je RPD Piran, 
ki deluje od leta 1962, najstarejše 
tovrstno društvo na Obali. Ima 
okoli 100 članov, ki so aktivni v 
sekcijah trnkarjenja, podvodnega 
ribolova, potapljanja in podvodne 
fotografije. 

Njegova člana Dejan Struna 

in Franc Bager sta se na letošnjem 
izbornem tekmovanju uvrstila v 
državno reprezentanco trnkarjev, 
velike uspehe pa dosegajo tudi 
njihovi podvodni ribiči. Moreno 
Matijašič je letos že drugo leto 
zapored državni prvak, prekaljeni 
Dušan Krajnik pa tretji v državi. 

Osnovna dejavnost društva so 
priprava, učenje in udeleževanje 
tekmovanj v lastni organizaciji 
ali organizaciji sorodnih društev 
ter zvez doma in v tujini. Najbolj 
množična je sekcija trnkarjev, ki 
jo vodi Gojko Viskić in vključuje 
športne ribiče, ki tekmujejo iz za-
sidranega čolna ali z obale. Letno 
se udeležijo okoli 15 tekmovanj, ki 
potekajo za naslov državnega pr-

vaka, pa tudi prijateljskih tekem v 
sklopu dolgoletnega sodelovanja s 
športnimi ribiči iz Hrvaške, Italije 
in Črne gore.

V sekcijo za podvodni ribo-
lov, ki jo vodi Dušan Krajnik, so 
vključeni športni podvodni ribiči, 
ki lovijo s puško na dah. Tudi člani 
te sekcije se udeležujejo kar nekaj 
tekmovanj, tako za naslov državne-
ga prvaka kakor tudi prijateljskih 
srečanj doma in v tujini. Sekcija 
ima izredno velike uspehe in skoraj 
vedno je v slovensko reprezentan-
co uvrščen kak njihov tekmovalec, 
ki tako sodeluje na evropskem ali 
svetovnem prvenstvu.

V sekciji potapljačev, ki jo 
vodi Valter Žiža, delujejo člani, ki 
imajo opravljene uradne izpite za 
potapljače, med njimi so tudi tisti 
z licenco inštruktorja. Tako sko-
raj vsako leto organizirajo tečaj za 
pridobitev naziva oziroma licence 
potapljača. Uradnih tekmovanj 
člani te sekcije nimajo, zato pa se 
vključujejo v delo civilne zaščite 
za potrebe reševanja iz morja in 
elementarnih nesreč, pomagajo pi-
ranskemu akvariju, sodelujejo pri 
čistilnih akcijah in podobno. 

Člani sekcije podvodne fo-
tografije organizirajo fotografske 
razstave s podvodnimi motivi in 
se udeležujejo tekmovanj. Vodi jo 
Gregor Lunar.

Najboljši na tekmi (z leve): Gojko Viskić, Franc Bagar, Štefka Cvirn, Tone Veselič, 
Franci Kolenc, Jože Mohorič in Benjamin Martinčič.

Plesno-akrobatska skupina Flip Piran
Piše in foto · ŠK Flip Piran

115 flipovcev na Slavniku
Oktobrsko soboto, edino, 

ko ni deževalo, so flipovci izko-
ristili za tradicionalni klubski 
vzpon na koprski Triglav. Na 
1028 metrov visoki Slavnik se 
je tokrat povzpelo najmanj 115 
članic in članov ŠK Flip Piran 
ter njihovih staršev, sester, bra-
tov in prijateljev. Razpoloženje 
je bilo tudi tokrat odlično, k 
čemur je pripomogel tudi velik 
kup slastnih palačink, vafljev 

in krofkov, ki jih je spekla po-
sebna ekipa flipovcev po skriv-
nem Flipovem receptu. Da pa 
so obiskovalci Slavnika vedeli, 
kdo je ta druščina razposaje-
nih otrok in odraslih, so pred 
Tumanovo kočo spet postavili 
trampolin in si dali duška s sal-
ti in drugimi vragolijami. Poleg 
tega so krstno razvili Flipovo 
zastavo z novim znakom.

Bodoči pomorci in vsi, ki imajo radi 
morje ter klasično zamahovanje z vesli, 
so se 9. novembra zbrali na plaži pred po-
morsko šolo na že 15. Mednarodnem ve-
slaškem tekmovanju v kuterjih. Prišle so 
ekipe pomorskih srednjih šol in fakultet iz 
Beograda, Bakra, Reke in Opatije, iz do-
mačih krajev pa ekipe portoroške Fakul-
tete za pomorstvo in promet, Gimnazije, 
elektro in pomorske šole Piran (GEPŠ), 
Fakultete za turistične študije Turistice 
Portorož, navtičnega društva Kraška mor-
narica, Društva ljubiteljev starih bark in 
Športno rekreativne skupine Špunje. 

Pomerilo se je kar 12 moških in 6 žen-
skih ekip, tako da si dogodek upravičeno 
utrjuje sloves najbolj množične tovrstne 
prireditve na Jadranu. Za jesensko dokaj 
zaspani Portorož je bil dogodek s sko-
raj 300 veslači in njihovimi spremljevalci 
svojevrstna atrakcija. Sicer pa ob regati, ki 
sta jo izpeljali Fakulteta za pomorstvo in 
promet iz Portoroža in Gimnazija, elektro 
in pomorska šole Piran, direktor slednje 
Borut Butinar ni skrival zadovoljstva: »Ker 
smo novonastala šola, je za nas to pomem-
ben dogodek. Za regato imamo športni 
dan in gimnazijci ter dijaki elektro in po-
morske smeri se lahko seznanijo z različ-
nostmi programov ter predvsem skupaj 
nastopijo kot šola v celoti. Prvič imamo 
žensko veslaško ekipo, v kateri nastopajo 
tako gimnazijke kot dijakinje s pomorske 
šole. Prav lepo je videti celotno šolo na 
tem športnem dogodku in skupaj navijati 
za domače ter gostujoče ekipe.«

Dogodek nima samo tekmovalnega 
značaja, ampak je tudi srečanje in druže-
nje dijakov ter študentov pomorskih šol in 
domačih ter tujih ekip. »Morje ne pozna 
meja, zato takšna srečanja le izboljšujejo 
sosedske odnose in vezi. Veslaške regate so 
bile prve vezi med pomorskimi šolami po 
razpadu nekdanje države in so pripomo-
gle k sedanjemu sodelovanju, sožitju ter 
spoštovanju, kot tudi udeležbi v skupnih 
mednarodnih projektih. Obenem ni ne-
pomembno, da se danes v različnih prista-
niščih sveta srečujejo pomorščaki iz držav 
ob Jadranskem morju, ki so se že v svojih 
šolskih časih srečevali na regatah. Takšna 
poznanstva še utrjujejo sodelovanje,« pra-
vi predavatelj, kapitan dolge plovbe in go-
nilna sila organizacije dogodka Rok Sorta.

Kljub močnemu jugovzhodnemu ve-
tru, razburkanemu morju in težavam z zi-

banjem plovil so tekmovalci na približno 
800 metrov dolgi progi z obratom na pol 
poti odveslali vse dvoboje do konca. Videli 
smo veliko zanimivih, borbenih in enako-
vrednih tekem. Letos sta prvič sodelovali 
ženska študentska ekipa Turistice iz Porto-
roža in moška študentska ekipa Turistike 
iz Opatije, v ženski konkurenci pa tudi de-
kleta iz portoroške in piranske enote šole 
GEPŠ. 

»Punce so se v težkih vremenskih po-
gojih dobro odrezale, so obetavne in upaj-
mo, da se bo ekipi pridružilo še več deklet 
iz gimnazije,« je vesel Rok Sorta. Za de-
kliško ekipo so veslale Rebecca Anasta-
zija Dobnikar, Anja Fortuna, Klementina 
Drolc, Carol Furone iz portoroške enote 
ter Marina Katič, Andreja Opačak, Petra 
Mičovič, Kaja Simičič in Mateja Počkaj iz 
piranske enote, krmar pa je bil Niki Žvab 
Pernat. V fantovski ekipi so bili Luka Ja-
kovljevič, Žiga Rus, Damjan Fortuna, Jaka 
Galun, Aljaž Drolc, Roman Molchanov, 
Rok Skerbiš, Miha Božič, Klemen Čefarin, 
Halid Duraković, Luka Planinc in krmar 
Niki Žvab Pernat.

Veslačev ni oviralo niti slabo vreme 
niti veslanje proti močni burji, kar so do-
kazali tudi z dobrim rezultatom. V moški 
konkurenci je zmagala ekipa Gimnazije, 
elektro in pomorske šole Piran pred Fa-
kulteto za pomorstvo in promet Portorož 
ter Veteransko ekipo II. Pri ženskah je bila 
najboljša ekipa Fakultete za pomorstvo in 
promet, druga je bila ekipa Fakultete za 

turistične študije Turistica Portorož, tretja 
pa Škola za brodarstvo, brodogradnju i hi-
drogradnju Beograd.

Kot je še povedal Rok Sorta, se eki-
pi naših dijakov in študentov že vrsto let 
udeležujeta veslaških regat s šolskimi čolni 
tudi v tujini. Pred leti so redno obiskovali 
regate v Nemčiji, Italiji, Srbiji in Črni gori, 
a se danes tudi na tem področju pozna 
vpliv gospodarske krize. Tako zaradi fi-
nančnih težav že dve leti ne organizirajo 
tekmovanj v Beogradu in v Kotorju. Tre-
nutno se redno udeležujejo še veslaške 
regate v Bakru, ki ima nekaj let starejšo 
tradicijo kot naša. Pravzaprav sta Portorož 
in Bakar edini mesti na severnem Jadranu, 
kjer se še redno organizirajo takšne vesla-
ške regate. V juniju jo organizirajo tudi na 
Reki, vendar je bolj lokalnega tipa in naša 
ekipa na njej ne sodeluje. 

Pričakujejo pa, da se bodo ponovno 
udeležili regate v Beogradu, od koder je 
na portoroško letos že desetič prišla eki-
pa Škole za brodarstvo, brodogradnju i 
hidrogradnju. Z njimi je bil tudi profesor 
navigacije in nekdanji podmorničar Mirko 
Repsilj, ki ga je tja zaneslo iz naših krajev. 
Kot je povedal vodja ženske ekipe in pre-
davatelj Mario Bogdanovič, radi prihajajo 
k nam, veslaške veščine pa utrjujejo na 
Donavi. 

Ob vsem tem velja poudariti, da por-
toroška regata v kuterjih predstavlja po-
membno nadaljevanje in utrjevanje naše 
pomorske tradicije. 

15. Mednarodno veslaško tekmovanje v kuterjih
Piše in foto · Janez Mužič

Vesla je vihtelo 18 ekip

Ekipa deklet iz portoroške in piranske enote GEPŠ.
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Najbolj poslušan radio na Obali!

Hvala, ker nas poslušate!

Na Bernardinu ga je že oktobra »nasulo« za prvo smuko
Piše in foto · Janez Mužič

Atraktiven dogodek tik ob morju 
Čeprav so nekateri dvomili, drugi 

malo nasprotovali in se sliši kot prvoa-
prilska šala, se je v Portorožu na Bernar-
dinu 14. oktobra, ko še na Triglavu ni kaj 
dosti snežilo, res že začel letošnji beli cir-
kus. Smučarska zveza Slovenije in družba 
Elan sta takrat namreč prvič v Sloveniji 
povabila otroke na umetno zasneženo 
smučarsko progo, in to le nekaj metrov 
od morja. Z vsekakor atraktivnim dogod-
kom so želeli spodbuditi otroke in njiho-
ve starše k aktivnemu preživljanju proste-
ga časa v naravi in na snegu, zato so na 50 
m dolgo, skoraj 10 m široko in kakih 40 
cm debelo zasneženo progo povabili tudi 
smučarske legende, med njimi Christiana 
Mayerja, Filipa Flisarja, Bojana Križa-
ja, Urško Hrovat, Andreja Šporna, Mitjo 
Valenčiča, Matica Skubeta, Petra Prevca, 
Jako Hvala, Dava Karničarja, Glena Plaka 
in druge.

In od kod že v teh dneh toliko snega, 
in to tik ob morju? Presenetljiva ideja, da 
na širokem stopnišču, ki vodi od ostan-
kov cerkve sv. Bernardina do mandrača 
sredi oktobra naredijo progo iz umetne-
ga snega, se je rodila v agenciji Promo, 
ki je specializirana za organizacijo do-
godkov, od katerih jih za tuje in domače 
naročnike nemalo izpeljejo v Piranu in 
Portorožu. Njihove prireditve so nadvse 
odmevne in tako Marko Križnik pravi: 
»Vedno se trudimo, da dogodek pripra-
vimo kot nekaj nenavadnega, saj prese-
nečanja ustvarjajo posebno močen efekt. 
Tega smo pripravili za najmlajše na Obali, 
ki seveda pozimi nimajo snega za zimsko 
veselje, in kot vidite po njihovih obrazih 
ter navdušenju staršev in gledalcev, jim je 
pisan na kožo!« 

V Slovenijo so pripeljali nemško fir-
mo Snow+Promotion, ki je prvič pri nas 
naredila umetno smučišče. Njen direktor 
Oliver W. Hasenfuhs, ki mu mnogi rečejo 
kar Snežak, pravi, da imajo skozi vse leto 
precej dela, saj edini v Evropi s posebno 
lastno tehnologijo ne glede na letni čas 
delajo sneg, za katerega uporabljajo ele-
ktriko in vodo iz vodovodnega omrežja 
ter nobenih kemičnih dodatkov. Njihovi 
naročniki so proizvajalci smuči, organiza-
torji prireditev v mestih in nakupovalnih 
centrih, filmska industrija, proizvajalci 
pijač in še kdo.

»Proces je dokaj preprost. Imamo ve-

like hladilne agregate, ki smo jih razvili 
sami, v katerih se v posebnih bobnih dela 
led, ki ga nato v mlinu stremo v ledeni 
sneg. Tu smo ga delali pet dni, ga shranje-
vali v posebnih izoliranih šotorih in nato 
v noči pred prireditvijo razmetali po sto-
pnicah, ga steptali in naredili progo. Če 
ne bo vetra, se zna obdržati kake tri dni,« 
je pri takratni zunanji temperaturi 17 sto-
pinj povedal Hasenfuhs.

Na dan so naredili 60 m3 snega, sku-
paj kar okoli 250 m3 in po kakih 400 m2 
velikem smučišču, ki ga je odprl župan 

Peter Bossman, se je v ponedeljkovem 
popoldnevu v družbi smučarskih zvezd 
radostno spuščalo kakih 50 otrok, starih 
do 6 let, zvečer pa na pravi tekmi še 100 
otrok, starih do 9 let. Župan je, navdušen 
nad piranskim belim cirkusom, izrazil 
upanje, da bo dogodek postal tradiciona-
len.

Organizatorji so pripravili tudi okro-
glo mizo na temo, kako to zimo spraviti 
otroke stran od računalnikov na sneg, na 
kateri so bili minister za šolstvo in šport 
Jernej Pikalo, predsednik Smučarske zve-

ze Slovenije Primož Ulaga in vodja pro-
grama Snow Kids pri mednarodni smu-
čarski zvezi Andrew Chowlinski. Seveda 
je bil na snegu tudi Elan, ki v svetu velja 
za enega najbolj inovativnih podjetij v 
smučarski industriji, saj vsako leto pred-
stavi kaj novega na področju smuči in jih 
na leto naredi 450.000. Tako so v teh dneh 
v Portorožu gostili svojo letno prodajno 
konferenco, na katero so prišli spoznavat 
zadnje novosti prodajalci smuči iz 40 dr-
žav sveta.

Pred radostmi bližajoče se zime so 
tako vsi, ki so povezani z belim cirkusom 
na Bernardinu, pogumno in prepričljivo 
dokazali, da smo z Vitrancem, Pohorjem, 
Elanom in smučarskimi asi ter podmlad-
kom še naprej narod smučarjev. Za to pa 
so zaslužni tudi Primorci. Ves čas priredi-
tve so bili namreč na bernardinskem sne-
gu med otroki aktivni trije demonstrator-
ji smučarskega kluba Snowpack iz Kopra. 
Prizadevni klubski trener Lado Celestina 
iz Seče, ki je postavil progo za otroke in 
ima servis smuči Skidoc, je bil med glav-
nimi organizatorji dogajanja, njegov 8-le-
tni sin Val pa se je v svoji kategoriji uvrstil 
na drugo mesto. 

Učenci podaljšanega bivanja OŠ Cirila Kosmača Piran in podružnične šole Portorož na 
portoroškem smučišču
Piše in foto · Mojca Švonja, OŠ Cirila Kosmača Piran

Lepo je na morju, ampak tudi Primorcem prija belina snežne odeje. To so doživeli učenci 
podaljšanega bivanja OŠ Cirila Kosmača Piran in podružnične šole Portorož, ko so se udeležili 
prireditve na Bernardinu, kamor so jih povabili organizatorji podjetja Elan iz Begunj. Potipali smo, ali 
je primorski sneg tudi moker in hladen. Poleg tega smo v živo videli znane obraze iz slovenskega 
in svetovnega alpskega smučanja ter se z njimi fotografirali.
Preživeli smo dinamičen popoldan v podaljšanem bivanju, se zabavali in prejeli še številna darila 
organizatorjev. 



NAGRADNA KRIŽANKA iz Solnega cveta št. 28
Izžrebani nagrajenci iz oktobrske križanke so: Vodopivec Leonora iz Lucije, Tomažič Pavla iz Pirana in Kenda Zoran iz Parecaga. Vsak od nagrajencev prejme: Bon za kemično čiščenje, 
torbo za oblačila in par elegantnih nogavic Levante. Obvestilo o nagradi so dobili po pošti. Čestitamo!
Naš sponzor MARE – Več kot čistilnica, je tudi tokrat pripravil komplete praktičnih nagrad za ugankarje. Če se želite potegovati za eno od nagrad pošljite rešeno križanko do  
10. Januarja 2014 na naslov: Mare – Več kot čistilnica, Liminjanska 78, 6320 Portorož, s pripisom »nagradna križanka« . Ne pozabite pripisati svojega imena in priimka ter naslov!
Pri žrebanju bomo upoštevali samo po eno poslano pravilno rešeno križanko! Želimo vam miren Božič, srečno novo leto in obilo ugankarskih užitkov!


