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Spoštovani bralci!
Nenapisano pravilo, da vsaki novi vladi damo 
sto dni miru, mi nikoli ni bilo povsem jasno. 
Zakaj? Ne spomnim se, da bi kdaj v svoji karieri 
dobil sto dni časa, ko nadrejeni ali lastniki ne bi 
ocenjevali mojega dela. Primer: pred mesecem 
dni smo začeli ustvarjati nov portal Obala 
plus. Vsak dan dobivamo mnenja bralcev o 
objavljenih vsebinah, od prvega dne pa pohvale 
in kritike na dizajn. Nikomur nisem odgovoril, 
da naj me pa sedaj sto dni pusti pri miru. Za 
to idejo verjetno tudi stoji predpostavka, da 
nekdo, ki je zmagal na volitvah, še ne zna zares 
vladati in da mu moramo najprej dati čas, da 
se tega nauči. Mislim, da ga nimamo. In še 
nenazadnje mi ni bilo popolnoma jasno, ali 
se teh sto dni morajo drugače obnašati samo 
politiki ali kar vsi skupaj, vključno z novinarji. 
Kot da sto dni novinarji ne bi opravljali svojega 
posla ali kot aktivni državljani ne bi preveč 
naglas opozarjali na napake. Skratka, to 
pravilo mi ni všeč. Po drugi strani pa imamo 
za sabo zelo zoprno obdobje. Demonstracije, 
maske, zapiranja v občine, zapiranje šol, 
življenje iz dneva v dan z odredbami sprejetimi 
pozno ponoči. In zato nam vsem skupaj 
mogoče zares paše sto dni počitka od politike. 
Če temu dodamo še izjemno hiter začetek 
poletja, pridemo mogoče zares v situacijo, ko 
je politika izginila iz vsakodnevnega pogovora. 
Ampak ne lokalna. Na eni strani lokalni politiki 
vedo, da imajo le še par mesecev časa, da 
kaj naredijo. Eni hitijo s sprejetjem različnih 
ukrepov, ki so v bistvu samo usluge svojim 
političnim prijateljem (o tem bomo temeljito 
pisali v naslednji številki: o politiki  v svoji 
najslabši izvedbi, ki jo nekateri razumejo zgolj 
kot  trgovanje za lastno dobro). Na drugi strani 
pa je to čas, od katerega imamo lahko tudi 
»navadni« občani nekaj. Asfaltirane ceste (ki jih 
prej ni nihče pogledal), odpiranje šol, vrtcev... 
In zato pač nimamo sto dni časa, da bi počivali 
in čakali. Tudi o tem bomo govorili na zadnjem 
pogovoru danes ob 21.00. na Martinčevem trgu 
v Kopru. Vabljeni vsi.

Tomaž Perovič
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ŽUPANI O PRIHODNOSTI
Župani enotni: naslednji korak je ustanovitev 
pokrajine Istra.

»Ljubljana marsikaterega problema, ki je prisoten 
v slovenski Istri, ne razume.«
Pogovorni večer "Nad obalo se jasni" je tokrat 
gostil župane slovenske Istre oziroma nastajajoče 
istrske regije. Aleš Bržan, župan mestne občine 
Koper, Danilo Markočič, župan občine Izola, Đenio 
Zadković, župan občine Piran in Gregor Strmčnik, 
župan občine Ankaran so kot eno pomembnih 
značilnosti aktualnega mandata poudarili dobro 
sodelovanje med štirimi občinami. Pričakujejo, 
da se bo slovenska lokalna samouprava končno 
nadgradila z ustanovitvijo pokrajin, s čemer bo 
PIKA postala nova slovenska pokrajina Istra.
Po besedah Đenia Zadkovića so v okviru regije 
vse občine močnejše, izmenjava dobrih idej 
in praks pa lahko vodi v oblikovanje najboljše 
regije v Sloveniji. Tudi Danilo Markočič je ocenil, 
da je dosedanje sodelovanje prineslo dobrobit 
celotni slovenski Istri. »Med nami je prisotna 
iskrena želja, da se v tem prostoru pogovarjamo 
in iščemo rešitve.« Podobnega mnenja je bil tudi 
Aleš Bržan: »Vsi skupaj izhajamo iz svoje lokalne 
skupnosti in zastopamo njene interese, obenem 
pa skupne rešitve dajejo več vsem.« Gregor 
Strmčnik je opozoril na prazen prostor med državo 
in posameznimi občinami. »PIKA je lahko temelj 
nove pokrajine, kolikor se bo slovenska lokalna 
samouprava nadgradila z novo entiteto, ko bo 
med posamezno občino in državo. Potrebujemo 
decentralizacijo. Sodelovanje v okviru PIKA kaže, 
da imajo štiri istrske občine svoje skupne interese, 
ki so nad občinskimi, zato jo vidim kot zametek 
pokrajine Istra – Istria. Pokrajina bo temeljila na 
dialogu, kompromisu, iskanju skupnih interesov 
prebivalcev vseh štirih občin.«

SKUPNI PROBLEMI ZAHTEVAJO 
SKUPNE REŠITVE
Seveda ni vseeno, kaj pomeni morebitna 
ustanovitev pokrajin za posamezne občine, 
kakšne bi bile pristojnosti pokrajin in kaj bi 
pravzaprav to pomenilo za nas, občane. Po 
mnenju županov se nam ni potrebno bati, da bi 

zaradi napovedanih sprememb občine izgubile 
avtonomnost, povečala pa bi se hitrost odločanja. 
Poenotenje postopkov, enoten pristop k ravnanju 
z odpadki, skupno reševanje perečih problemov 
kot je vprašanje pitne vode oziroma vodnega vira 
so samo del težav, s katerimi se vse štiri občine 
srečujejo in  zahtevajo skupen nastop. 
Koprski župan Aleš Bržan je ob tem spomnil na 
dejstvo, da že zdaj deluje v tem prostoru veliko 
ustanov, ki so v bistvu regijske, torej skupne vsem 
občinam, npr. gledališče, posamezne šole ipd.,  
pa vendar je njihov formalni ustanovitelj občina, 
s tem pa tudi breme financiranja pade nanjo. 
Ali pa primer določene infrastrukture, katere 

upravljanje in načrtovanje je odtujeno regiji, saj je 
v pristojnosti države in je s tem vpliv regije ali občin 
omejen ali ga sploh ni. »Ljubljana marsikaterega 
problema, ki je prisoten v slovenski Istri, ne 
razume. Regija bi imela z jasnim in enotnim 
stališčem večjo moč.« Ali z besedami piranskega 
župana Zadkovića: »Istra je način življenja! Mi, ki 
živimo ob morju, razmišljamo drugače, imamo 
svoje videnje problematike, s katero se soočamo, 
in potrebujemo skupne rešitve. Primer vodnega 
vira je tipičen primer, ko imamo jasno in enotno 
stališče in ga ne glede na to, kaj se dogaja na 
državni ravni, ne spreminjamo.«

CILJ: ZADRŽATI MLADE, ZNANJE IN 
NARAVNE PREDNOSTI
Kakšno vizijo o prihodnosti imajo aktualni župani 
slovenskih istrskih občin? Koper mora ostati 
gospodarsko središče, vendar s poudarkom na 
višji kakovosti delovnih mest, kar po besedah 
Aleša Bržana pomeni delovna mesta z višjimi 
plačami in višjo izobrazbo. »Zagotoviti moramo 
prostor za dejavnosti, ki jih želimo imeti v 
občini in pogoje, da bodo mladi lahko tukaj 
uporabljali znanje, ki ga pridobivajo v tukajšnjih 

izobraževalnih ustanovah oziroma univerzah. 
Izkoristiti moramo ves razvojni potencial, ki ga 
imamo.« Tudi Izola si prizadeva obdržati svoje 
mlade. Po besedah župana Danila Markočiča 
bo občina v ta namen izpeljala kar nekaj večjih 
investicij v stanovanja za mlade, poleg tega pa tudi 
več strateških projektov zlasti ureditev lokalne 
čistilne naprave.
Piran je slovenski kulturni biser, zato si župan 
Đenio Zadković želi nadgradnje naravnih danosti 
s kulturnimi vsebinami in zdravstvenim turizmom. 
Bo torej zabava v prihodnje bolj omejena? 
Zadković obljublja, da ne, vendar se bo bolj 
dosledno upoštevalo veljavne odloke in skušalo 
ustvariti kompromis med zabavo in butičnim 
turizmom, kakršnega želijo razvijati.
Gregor Strmčnik, ki je edini od županov že 
napovedal ponovno kandidaturo za župana na 
prihajajočih lokalnih volitvah, poudarja ambicijo 
Ankarana, da postane prestižno slovensko 
obmorsko središče s poudarkom na zaščiti 
naravnih danosti in upoštevanju volje lokalne 
skupnosti.    »Posodobiti pa je potrebno tudi 
pristanišče, Luka Koper se mora v bodoče umakniti 
iz mesta Koper, a hkrati ne sme biti umeščena v 
Ankaran. Slovenija se mora uskladiti z evropskim 
zelenim prehodom tudi na tem področju.« 
Aleš Bržan, Danilo Markočič in Đenio Zadković na 
vprašanje, ali bodo ponovno kandidirali za župana, 
niso odgovorili, po napovedih naj bi javnost o tem 
obvestili sredi poletja.
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Jeseni nas čakajo lokalne volitve, na katerih 
bomo volili občinske oziroma mestne svetnike 
in župane. Ob izteku mandata aktualnega 
župana Mestne občine Koper Aleša Bržana 
nas je zanimalo, katere pomembnejše projekte 
je mestna uprava pod njegovim vodstvom 
uresničila.

Prav po rezultatih dela bodo namreč volivci 
presojali, komu zaupati svoj glas v prihodnje.  
Aleš Bržan je mesto župana prevzel konec leta 
2018. Kaj je v njegovem mandatu občina Koper 
pridobila, kateri novi projekti so se uresničili, v 
kakšno razvojno smer je Bržan v tem času vodil 
občino, so vprašanja, ki so ključna.  Preverili smo 
tudi, ali držijo nekatere kritike, da izvira kar nekaj 
pomembnih projektov še iz časov prejšnjega 
župana Borisa Popoviča. Ta primerjava je toliko 
bolj zanimiva, ker se bosta po vsej verjetnosti 
Bržan in Popovič ponovno pomerila v tekmi za 
nov županski mandat. Čeprav se nismo odločili, 
da že zdaj soočamo programe, je tokratni zapis 
namenjen prvi primerjavi, ki bo v prihodnje 
zagotovo deležna bolj poglobljenih analiz in 
komentarjev.

ZMANJŠANJE RAZKORAKA MED 
RAZVITOSTJO URBANIH SREDIŠČ IN 
PODEŽELJA
Kot poudarja župan Aleš Bržan, je že ob napovedi 
svoje kandidature za župana obljubil, da bo 
Mestna občina Koper pod njegovim vodstvom 
zmanjšala razkorak med razvitostjo urbanih 
središč in podeželja predvsem z investicijami v 
osnovno komunalno infrastrukturo. »Zavedal 
sem se, da so te finančno zelo zahtevne, da 
njihovo izvajanje  pomeni veliko obremenitev 
za življenje ljudi v bližini gradbišča, a je bilo 
preprosto dovolj zatiskanja oči pred dejstvi, da 
stotine domov občank in občanov ni priključenih 
na kanalizacijo, da v nekaterih območjih nimajo 
niti vodovoda, da so ceste izven urbanih središč 
slabo vzdrževane, da parkirišč ne primanjkuje 

le v mestnih središčih … Da obstaja dramatična 
razlika  v kakovosti življenja občank in občanov 
glede na njihov kraj bivanja,« pravi Bržan in 
dodaja, da urejena infrastruktura lajša življenje 
ljudi, razbremenjuje okolje in spodbuja poslovne 
priložnosti, zato mora ostati prednostna naloga 
Mestne občine Koper.  

PARTICIPATIVNI PRORAČUN
Kot enega najpomembnejših uspehov svojega 
mandata župan Aleš Bržan šteje vzpostavitev 
aktivnega sodelovanja občine in javnosti pri 
načrtovanju in izvedbi skupnih projektov. 
»Občanke in občani so tako med drugim dobili 
in tudi množično izkoristili priložnost aktivnega 
soodločanja v okviru participativnega proračuna. 
Že v prvem letu smo naleteli na velik interes ljudi, 
saj smo prejeli več sto projektnih predlogov, na 
podlagi glasovanja pa med njimi izbrali nekaj 
več kot 100 projektov, ki smo jih skoraj v celoti 
že uresničili. Za ta namen smo v proračunih 
predvideli slabih 1,5 milijona evrov,« poudarja 
Aleš Bržan. 
V nadaljevanju predstavljamo nekatere projekte, 
ki so zaznamovali delo aktualne mestne uprave, 
ob tem pa smo preverili, ali jih je načrtoval že 
prejšnji župan Boris Popovič.

VLAGANJA V KANALIZACIJSKO 
INFRASTRUKTURO
Kot poudarjajo na MOK, je bilo na področju 
kanalizacijske infrastrukture v tem mandatu 
pridobljenih 14 gradbenih dovoljenj za eno izmed 
najpomembnejših infrastrukturnih naložb tega 
desetletja v slovenski Istri, projekt Čisto za Koper 
in Ankaran, v okviru katerega se bo v naslednjih 
letih zgradila nujno potrebna kanalizacija na 
poselitvenem območju Bertokov, Škofij in 
Hrvatinov.
Primerjali smo aktualne projekte s projekti 
bivšega župana Borisa Popoviča. Dokončanje 
izgradnje kanalizacijskega omrežja za območje 
aglomeracij Bertoki, Škofije in Hrvatini, za kar 
so bila zagotovljena nepovratna sredstva na 
podlagi že podpisanega dogovora o razvoju 
regije, je bilo načrtovano že v njegovem mandatu, 
prav tako je bilo v teku pridobivanje služnostnih 
pogodb in projektiranje. Popovič je načrtoval 
tudi nadaljevanje izgradnje sekundarnega 
omrežja v naselju Dekani, v naseljih, ki niso 
predvidena za na centralno čistilno napravo, pa  
subvencioniranje vgradnje oziroma postavitev 
malih čistilnih naprav na podlagi že sprejetega 
odloka.  

OBMORSKI PARK ŽUSTERNA
Z uradnim odprtjem kopalne sezone je občina 

predala v uporabo nov obmorski park v Žusterni. 
Vrednost celotne investicije, ki se je začela 
izvajati že v začetku leta 2019, je znašala nekaj 
manj kot 3,7 milijona evrov. Večji del sredstev 
je MOK namenila iz proračuna, za projekt pa 
je uspela pridobiti približno 770.000 evrov 
nepovratnih evropskih sredstev. Ureditev 
obmorskega parka je med drugim zajela ureditev 
in nadvišanje nasipa, s čemer je zagotovljena 
ustrezna poplavna varnost, ozelenitev ter 
ureditev sprehajalne poti. 
Zamisel ureditve nasipa in skalometa v funkciji 
plaže in zelenih rekreacijskih površin od ustja 
Badaševice do centra vodnih športov v Žusterni 
je projekt, ki ga je zasnoval že bivši župan Boris 
Popovič. Predvideval je tudi ureditev skalometa 
v funkciji plaže od kopališča Žusterna do meje z 
občino Izola ter v sklopu priprave regionalnega 
prostorskega načrta celovito prostorsko ureditev 
obalnega in priobalnega območja  s poudarkom 
na trajnostnem in skladnem razvoju. 

DVIGALO MARKOVEC
MOK v naslednjih letih načrtuje gradnjo dvigala, 
ki bi povezalo Markovec z obalnim območjem. 
Projektno dokumentacijo, ki vključuje tudi 
dokumentacijo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, želi občina izdelati do izteka leta. 
Sledila bosta pridobitev gradbenega dovoljenja 
in priprava projektov za izvedbo. Kot pravijo v MO 
Koper, bi vlogo za gradbeno dovoljenje lahko na 
upravno enoto podali že v začetku prihodnjega 
leta. Če bo šlo vse po načrtih, bi lahko gradnjo 
nove mobilne vertikalne povezave začeli že konec 
leta 2023 oziroma v začetku leta 2024.
PH Belveder in Muzejski park 
Eden zahtevnejših projektov, ki so ga v tem 
mandatu izpeljali, je izgradnja trietažne 
podzemne parkirne hiše s 466 parkirnimi mesti.  
Pri končni zunanji ureditvi ploščadi nad Parkino 
hišo Belveder je namesto prvotno predvidenih 
novih pozidav zasnovala zelen mestotvoren 
prostor. Kot pravijo, so pri snovanju novega 

parka upoštevali historični kontekst in se glede 
ureditve uskladili z Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine. 
Izgradnjo garažne hiše na Muzejskem trgu in 
celovito ureditev novega trga ob upoštevanju 
smernic varstva kulturne dediščine je načrtoval 
tudi bivši župan Boris Popovič. 

P+R SONCE
V letu 2021 je na parkirišču za poslovnim 
objektom Barka ob Ferrarski ulici v Kopru 
stekla gradnja nove parkirne hiše Sonce s 462 
parkirnimi mesti v treh etažah, od katerih jih bo 
23 prilagojenih invalidom, devet pa staršem z 
otroki. V MOK poudarjajo, da bo nova pridobitev 
uporabnikom omogočila ugodno parkiranje ob 
vhodu v mestno jedro, od koder bodo lahko za 
dostop do središča uporabili bolj trajnostne, 
energetsko učinkovitejše in okolju prijaznejše 
oblike prevoza.

AVTOBUSNA POSTAJA: JULIJ 2022
Popolnoma prenovljena je tudi glavna 
avtobusna postaja na Kolodvorski ulici v Kopru. 
Naložba je predvidevala celovito obnovo in 
ureditev približno 3.600 kvadratnih metrov 
površine avtobusnega kolodvora s 14 peroni, 
ki so jih nadkrili z nadstrešnico v obliki elipse. V 
neposredni bližini postaje je zrasel tudi pritlični 
objekt, v katerem so uredili prostore, namenjene 
čakališču in nadzorniku prometa, ter toaletne 

prostore.
Bivši župan Boris Popovič je obnovo glavne 
mestne avtobusne postaje načrtoval v 
sodelovanju z Direkcijo za infrastrukturo 
Republike Slovenije in Slovenskimi železnicami 
obenem s prenovo poslopja železniške postaje. 

CESTNA INFRASTRUKTURA 
Konec leta 2020 se je začela rekonstrukcija ceste 
od središča vasi – placa do športnega parka 
Dekani, ki je bila izpeljana v dveh etapah. Do 
marca 2021 so obnovili prvih 258 metrov ceste, 
jo v celoti preplastili in zamenjali 255 metrov 
vodovoda, poleti pa se lotili še celovite obnove in 
ureditve 260 metrov dolgega odseka na spodnjem 
delu.  
V Hrvatinih je bila v lanskem letu celovito 
obnovljena slemenska cesta na odseku 
med pokopališčem Sv. Brida in krožiščem v 
Kolombanu, v okviru naložbe so zgradili še 
kolesarsko in pešpot, uredili javno razsvetljavo 
ter obnovili vodovod. Od 1.425.435,73 evra 
vredne naložbe so 215.928,46 evra pridobili iz 
naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Februarja 2022 je bila izvedena sanacija brežine 
Dilici. V začetku leta je bil saniran skalni podor 
pod zaselkom Dilici. Decembra 2020 se je namreč 
več kamnitih blokov odkotalilo v dolino in ogrozilo 
lokalno cesto Babiči-Župančiči. Da bi zavarovali 
cesto in preprečili krušenje kamenja, je MO Koper 
s sidranimi mrežami utrdila skalni del brežine 

in v njenem spodnjem delu namestila podajno-
lovilne ograje.
Aprila 2022 je bila zaključena obnova 715 metrov 
dolgega odseka ceste skozi vas Kastelec. 
Konec lanskega leta se je začela celovita sanacija 
brežine na Cesti na Markovec, s katere se je zaradi 
večdnevnega obilnega deževja konec leta 2020 
utrgal zemeljski plaz. Na večjem delu brežine 
so naklon terena nekoliko znižali in ga utrdili ter 
ga s sidranim sistemom nosilnih mrež dodatno 
zavarovali. Urejeno je bilo tudi odvodnjavanje 
meteornih voda. 
Med infrastrukturnimi projekti lahko navedemo 
ureditev odseka ceste Šmarje-Puče v dolžini 
530 m, ureditev krožišča v Vanganelu, obnovo 
lokalne ceste Sirči-Hrvoji ter sanacijo mostu 
na lokalni cesti Marezige-Bernetiči-Kortina 
(Truške). MOK je uredila tudi kolesarsko in 
pešpot Dolinska, Oljčna.  Z ureditvijo kolesarske 
povezave na približno 230 metrov dolgem odseku 
na Dolinski cesti, in sicer od priključka Mercator 
center do priključka za trgovino Hofer, ki ga je 
navezala na obstoječe kolesarsko omrežje. Ob 
tem je na nekaj manj kot 500 metrov dolgem 
odseku Oljčne poti v Olmu zarisala piktograme 
»sharrow«, ki označujejo enakovredno souporabo 
vozišča kolesarjev in motornih vozil. Na ta način 
je poskrbela, da imajo kolesarji boljše pogoje za 
kolesarjenje, hkrati se lahko na cesti počutijo bolj 
varni.

Alenka Paulin
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Članek o neskladni gradnji v lasti Davorina 
Petarosa, ki je bil objavljen 1. junija 2022, je 
sprožil določene odzive. Neskladne gradnje 
so eden  izmed perečih piranskih problemov, o 
katerih se zelo malo govori.

3. junija smo prejeli osnutek prijave, izdane 7. 
12. 2004 Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije (Območna enota Piran), naslovljenega 
na Inšpektorat RS za okolje in prostor (Enota 
Koper) o nedovoljenih posegih na objektu Ulica 
IX. korpusa 21 v Piranu, (parcela št. 832 k.o. Piran 
mesto).
Gre  za dvig venca in slemena, konstruktivne 
posege na podstrešju (očitna sprememba 
nebivalne podstrehe v bivalne prostore – 
v nasprotju z izdanimi kulturnovarstvenim 
soglasjem) in prenovitveni posegi v III. nadstropju 
(brez predhodne pridobitve kulturnovarstvenih 
pogojev / soglasja). 
Potem, ko je Davorin Petaros 14. 1. 2004 zaprosil 
za gradbeno dovoljenje in ga nato prejel 27. 01. 
2004, je na ogledu, dne 07. 12. 2004, ugotovljeno, 
da ‘’investitor izvaja drugačne posege 
(rekonstrukcijo podstrešnega dela objekta ter 
posege v III.nadstropju!) od prikazanih v postopku 
pridobivanja kulturnovarstvenega soglasja.”
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 

Milica Golijanin

NESKLADNE GRADNJE
ŠE VEDNO BREZ PRIJAVE

(Območna enota Piran) je zaprosil Inšpektorat, 
da v skladu s pooblastili in pristojnostimi ukrepa, 
saj je investitor izvedel ‘’nedovoljene posege v 
varovanem območju urbanističnega spomenika.“

ODGOVOR INŠPEKTORATA ZA 
OKOLJE IN PROSTOR
Na Inšpektorat za okolje in prostor smo naslovili 
vprašanja, ki smo jih z osnutkom prijave dopolnili 
7. 6. 2022. Zanimalo nas je, kaj se je zgodilo 
z osnutkom prijave, ali je bil osnutek prijave  
obravnavan, kakšen je bil postopek obravnave ter 
če ni bil obravnavan, zakaj ne.
V odgovoru je Inšpektorat  še enkrat poudaril 
podrobnosti iz poslanega osnutka prijave in se 
sklical na obstoj takratnega Zakona o graditvi 
objektov: ‘’V času prejetja dopisa ZVKDS je takrat 
veljavni Zakon o graditvi objektov opredeljeval 
pojem vzdrževanje objekta kot izvedba del, s 
katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in 
omogoča njegova uporaba.’’
Inšpektorat v svojem odgovoru pojasnjuje, da se 
‘’gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta, 
nadomestna gradnja in odstranitev objekta lahko 
začne na podlagi pravnomočnega gradbenega 
dovoljenja, kar pa ni veljalo za izvajanje 
vzdrževalnih del na objektu.’’
‘’Iz prejetega dopisa ZVKDS (še) ni izhajalo, 

da bi šlo za gradnjo, kot jo je opredeljeval 
Zakon o graditvi objektov (pričakovana 
sprememba nebivalne podstrehe v bivalne 
prostore - v nasprotju z izdanimi kulturno 
varstvenim soglasjem in prenovitveni posegi 
v III. nadstropju), temveč se sklepa o nekaterih 
bodočih dejanjih, do katerih na dan 7. 12. 2004 še 
ni prišlo, pri čemer o dejanski izvedbi del po 7. 12. 
2004 oziroma »bodočih« dejanj, ki bi se nanašala 
na podstrešje stavbe IRSOP, naknadno ni bil 
obveščen.’’
Dodali so, da za izvajanje vzdrževalnih del, kot 
jih je opredeljeval takratni Zakon o graditvi 
objektov, ‘’investitor ni potrebovalpridobiti 
nobenih upravnih dovoljenj’’. Potrebno je seveda 
bilo pridobiti ustrezna soglasja za izvajanje 
vzdrževalnih del.
Svoj odgovor z Inšpektorata so zaključili s tem, da 
‘’glede na vsebino dopisa je omenjena pobuda za 
ukrepanje ZVKDS na IRSOP še vedno evidentirana 
v skladu z našimi prioritetami in načrtom dela, 
ki so objavljeni na naši spletni strani in čaka na 
obravnavo, v kolikor bi morebiti prejeli dodatne 
informacije o ugotovitvah, ki bi se nanašale na 
dejanske izvedene posege na podstrešju stavbe 
(kot so jih pričakovali na ZVKDS).’’

Spodnja slika prikazuje stanje objekta iz leta 2003. Na sliki iz leta 2008 so razvidne spremembe na objektu na 832, k.o. Piran. 

Turistični interesi so v Istri, še posebej v 
piranski občini, močno  vsaksebi,  zato se 
turizem razvija stihijsko. To je lahko usodno za 
sicer lepe obmorske kraje v Istri.

Trditev v naslovu se zdi malce protislovna, pa 
vendar, naj se sliši še tako nelogično: nekaterim 
sploh ni do tega, da se turizem razvija, ker jih prav 
malo briga, kako vpliva na družbeni produkt ali 
na zaposlenost prebivalstva, ker jih bistveno bolj 
motijo zastoji na cestah, pomanjkanje parkirišč, 
prezasedenost plaž, hrup iz bližnje restavracije 
(zabavišča), ali pa slabi vplivi na naravo, okolje, 
na družbo kot tako, na njene navade in razvoj 
nasploh.
Je pa mogoče stavek razumeti tudi še bolj 
protislovno (skregano z enostavno pametjo): da 
celo za sam turizem ni dobro, če mu gre dobro. 
Če mu gre dobro, ne da bi veliko premislili o tem, 
kakšen naj bo turizem, ne da bi veliko vlagali vanj, 
skrbeli za ravnotežje, za to, da bo trajal (torej 
da bo trajnostni), potem je očitno, da gradimo 
tempirano bombo, ki bo sama od sebe (od 
znotraj) prej ali slej načela turizem. Turizem se 
bo razvijal za posameznike, jim nekaj časa polnil 
žepe in se hkrati spreminjal v nekakšno pošast, 
ki bo na koncu ugonobila samo sebe. Tistih, ki 
gledajo samo na priložnost za lastne žepe, vse te 
okoliščine in posledice v tem trenutku niti malo 
ne zanimajo. Zanima jih samo eno: obvladovanje 
prostora in polna mošnja.

KAKŠNA BO TOREJ SEZONA?
V prvi polovici leta kaže, da smo začeli še eno bolj 
ali manj običajno turistično letino. Turistov je več, 
kot jih je bilo v dveh pandemičnih letih, morda 
rahlo manj kot rekordnega leta 2019. Podobne so 
napovedi tudi za drugo, pomembnejšo polovico 
leta, ko nastopijo trije turistično najbolj intenzivni 
meseci. Prihodek bo vsekakor višji, že zato, ker so 
cene višje. Seveda bodo tudi stroški višji, vendar 
so podjetja iz turistične panoge optimistična. 
Večini kaže dobro. Manj ugodna bo sezona za 
tiste, ki v turizmu trošimo, ker bomo očitno morali 
plačati občutno več ali pa si bomo privoščili manj.
V prvi polovici leta je bilo še veliko domačih 
turistov, potem se bo njihov delež nekoliko znižal 
(ne bo več bonov). Zagotovo bo več tujcev, ki jim je 
po dveh letih prisilnega zadrževanja v domačem 
kraju in domačem stanovanju očitno veliko do 
sproščanja, rekreacije, počitka, svobode. Precej 
negotovosti prinašajo posledice vojne, ki jo je 
sprožil Vladimir Putin z napadom na Ukrajino (in 

Boris Šuligoj

ZAKAJ NI DOBRO,
ČE GRE TURIZMU »DOBRO«

Evropo). Vsesplošna draginja, zelo drago gorivo, 
njegovo pomanjkanje, negotove napovedi za 
jesen in zimo bodo na še ne predvidljiv način 
posegla v turistično dinamiko letošnjega poletja. 
Nedvomno pa si bodo tujci lažje kot domači gostje 
privoščili cenovno ugodnejšo turistično ponudbo 
na Balkanu.

KAJ NAPOVEDUJE PORTOROŠKA 
STATISTIKA IZ PRVEGA POLLETJA?
V prvih petih mesecih so v Portorožu zabeležili 
448.213 prenočitev, kar je sicer 8 odstotkov 
manj kot v enakem obdobju rekordnega 2019. Od 
tega je bilo 328.000 prenočitev v hotelih (kar 18 
odstotkov manj) in 120.0000 v ostalih nastanitvah 
(kar 36 odstotkov več kot v letu 2019). Prvi podatki 
za junij kažejo enako število prenočitev kot leta 
2019, k čemur je nekaj prispevalo letno srečanje 
Harley-Davidson motociklistov. 
Razmere na turističnem trgu se hitro spreminjajo. 
Čeprav je Istra v zadnjih dveh letih izgubila 
velik delež nekoč zelo pomembnih italijanskih 
turistov, pa so njihovo mesto zapolnili 
gostje iz povsem drugih držav, veliko jih je iz 
vzhodnoevropskih držav (Madžarska, Češka, 
Slovaška, celo Poljska). Glavnina je nemško 
govorečih (predvsem Avstrija in Nemčija), nekaj 
je tudi Italijanov, Francozov, Britancev ...  Večina 
Evropejcev vsaj začasno opušča počitnice v 
oddaljenih (prekomorskih) deželah in se raje 
poda na varnejši, cenejši dopust v razdalji 

do 500 ali kvečjemu 1000 kilometrov. Ker so 
Hrvaška, Slovenija in Črna Gora slovele kot 
gostoljubne in nizkocenovne, so seveda neke 
vrste prvovrsten nadomestek oddaljeni eksotiki. 
Zaradi pričakovanja nizkih cen pa so mnogi tujci 
razočarani predvsem nad Hrvaško, ki očitno 
hitro prilagaja cene visokemu povpraševanju in 
stroškom.

IZGUBLJENA PRILOŽNOST RAZVOJA
Največja izgubljena priložnost minulih dveh let 
(razen redkih izjem, kot so obmorski park pri 
Žusterni v Kopru, prenovljen hotel Grand Koper, 
majhen garni hotel DeGrassi in prenova hotela 
San Simon v Izoli, prenova Hotela Histrion na 
Bernardinu in številni zasebni apartmaji, ki 
so zrasli kot gobe po dežju) je, da turizem v 
slovenskem delu Istre ni izkoristil teh dveh kriznih 
let za temeljito prenovo in temeljit (tudi vsebinsko 
strateški) preporod. 
Politično okolje in razmere v najbolj razviti 
istrski občini (Piran) niso naklonjene 
kreativnemu kakovostnemu turizmu. Lastniki 
velikih (državnih) hotelov pa mislijo bolj na 
to, kdo bo direktor, komu bi kaj prodali, ali pa 
koliko dobička je mogoče dodatno iztisniti iz 
obstoječih hotelov. Tam, kjer hotele upravljajo 
pretežno državni lastniki, premalo upoštevajo, 
da je turizem delovno zelo intenzivna panoga 
in kapitalsko nizko donosna, da zahteva veliko 
garanja, neskončna vlaganja in izboljšave, da 
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SPOZNAJTE SVET NALOŽB
VARČEVALNI NAČRT V VZAJEMNE 
SKLADE
Slovenci veljamo za tradicionalne varčevalce, 
saj svoja privarčevana sredstva najraje hranimo 
v depozitih, na varčevalnem ali na bančnem 
računu. To so sicer varne, a posledično najmanj 
donosne oblike varčevanj. Zaradi nizkih obrestnih 
mer in visoke inflacije se zato vse pogosteje 
poraja vprašanje, kako oplemenitit ali vsaj 
ohraniti realno vrednost svojih prihrankov. Ena od 
možnosti je lahko tudi vlaganje v vzajemne sklade 
v obliki varčevalnega načrta.
Varčevalni načrt je preprosta oblika 
dolgoročnega varčevanja, ki omogoča mesečno 
vlaganje v vzajemne sklade. Primerna je lahko 
za vsakogar, tudi za vlagatelje, ki še nimajo 
prihrankov ali visokih prihodkov, saj jim omogoča 
vplačila že z nižjimi zneski. Višina mesečnega 
vplačila v vzajemne sklade Eurizon je že od 40 
EUR, vlagatelji pa se lahko odločijo za poljubno 
višji znesek ali kadarkoli vplačajo dodatna 
sredstva. Prednost mesečnih plačil je tudi ta, da 
lahko znižajo tveganje nakupa enot premoženja 
ob nepravem trenutku vstopa na trg, kar se lahko 
zgodi pri vplačilih v enkratnem znesku. Poleg 
tega pa vplačana sredstva niso vezana in so 
vlagatelju v primeru potrebe vedno na voljo.

To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve preberite prospekt in dodatek k prospektu sklada, dokument s ključnimi informacijami. Ti dokumenti so z letnim in polletnim poročilom ter drugimi informacijami dostopni na spletni 
strani in v poslovalnicah Banke Intesa Sanpaolo. Krovni investicijski skladi Eurizon Fund, Eurizon Manager Selection Fund in Epsilon Fund upravlja družba za upravljanje Eurizon Capital S. A., 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821 Luksemburg. Banka Intesa 
Sanpaolo d. d., je uradni pooblaščeni distributer omenjenih investicijskih skladov za območje Republike Slovenije. Banka ne jamči za donosnost vzajemnih skladov, naložba lahko vodi v finančno izgubo, za kar vlagatelj sam prevzame tveganje.

Finančni strokovnjaki iz družbe Eurizon so udeležence 
dogodka seznanili z naložbenimi pristopi ob trenutnih 
razmerah na trgu.

Večer se je zaključil s prijetnim druženjem.Finančni aperitiv sta s poletnimi ritmi popestrila vrhunski
akademski glasbenici: harfistka Anja Gaberc in kitaristka ter
pevka Eva Hren.

Med najpogostejšimi cilji pri varčevalnem načrtu 
so varčevanje za starost (dodatek k pokojnini), 
varčevanje za šolanje otrok ali vnukov, za večje 
nakupe (npr. pohištva, vozila) ter varčevanje za 
dopust ali zdravstvene storitve. 
Kako pristopiti k varčevanju?
Pri varčevalnem načrtu lahko izbirate med široko 
paleto vzajemnih skladov Eurizon, skladno 
z vašim naložbenim profilom, ki ga v Intesi 

V Intesi Sanpaolo Bank si prizadevajo, da 
strankam ponudijo čim bolj kakovostno 
svetovalno storitev, hkrati pa si želijo tudi 
izboljšali finančno pismenost svojih strank in 
znanje s področja naložb, kar jim lahko pomaga 
pri sprejemanju njihovih finančnih odločitev. 
Tako so junija v poslovalnicah v Ljubljani in Kopru 

Sanpaolo Bank pridobite s pomočjo izpolnjenega 
vprašalnika. Na podlagi vaših želja, ciljev ter 
naložbenega profila vam naši izkušeni finančni 
svetovalci predlagajo ustrezen varčevani načrt.
Za dodatne informacije se lahko oglasite 
v poslovalnicah Intese Sanpaolo Bank ali 
preverite več na naši spletni strani www.
intesasanpaolobank.si/vzajemni-skladi, kjer se 
lahko tudi naročite na sestanek.

V BANKO NA FINANČNI APERITIV
ponovno organizirali zdaj že tradicionalni finančni 
aperitiv, namenjen strankam, ki jih zanima 
področje naložb in investiranja v sklade. Na 
dogodku so namreč gostili finančne strokovnjake 
iz družbe za upravljanje Eurizon, ki se uvršča 
med največje družbe za upravljanje v Evropi in 
katerih vzajemne sklade v Sloveniji ekskluzivno 

trži Intesa Sanpaolo Bank. Udeležence dogodka 
so seznanili z aktualnimi trendi in pristopi na 
kapitalskih trgih ter izzivih, ki jih predstavljajo 
trenutna nihanja, inflacija in geopolitične razmere 
po svetu.

Foto: Jadran Rusjan

bi se morali zadovoljiti z minimalnimi dobički in 
delati na dolgi rok, da ohranijo ali celo izboljšajo 
ponudbo. Predstavniki teh lastnikov se pogosto 
hvalijo z deset - in še več - odstotnimi donosi na 
vloženi kapital. Že to pove precej o razumevanju 
turizma, ki ne more biti priložnost za hiter in 
visok zaslužek. Poleg razmeroma togih državnih 
lastnikov so v Portorožu in Kopru precejšnja ovira 
špekulativni lastniki (Terme Čatež in Remisens 
hoteli Cavtat - Metropol hoteli).

ČESA VSE NISO NAREDILI
Piranski mestni očetje in mame (svetniki) so v 
minulem letu posvetili veliko energije poglavju 
organiziranosti lokalne turistične organizacije 
in si na koncu premislili. Niso pa porabili niti 
približno toliko energije v tvorno oblikovanje 
in uresničevanje sprejemljivejše turistične 
strategije in posledično nujnim vlaganjem v 
infrastrukturo, ki bi lahko popravila razmere v 
kraju stihijskega razvoja panoge. 
Letos na primer praznuje Avditorij 50 let obstoja, 
nihče pa se ni spomnil, da bi morali investirati 
vsaj pet do deset milijonov evrov v sicer lepo 
vzdrževan in hvaljen, a zdavnaj amortiziran in 
koristen kongresno kulturni infrastrukturni 
objekt. Veliko so govorili o lepših plažah, 
investirali so drobiž. Hvalijo kolesarje, zanje pa 
še drobiža niso porabili. Niso vzpostavili rednih 
pomorskih potniških prevozov med obalnimi 
kraji (tudi med piransko in savudrijsko obalo, kjer 
bo v resortu Petram svojo restavracijo odprla 
najboljša slovenska kuharica Ana Roš). Zelo 

hitro so razprodali bogatašem strateške točke v 
kraju (Taverno, Vilo Virginio, Vojkov dom, Kaštel, 
upravno stavbo Droge Portorož ...), ki večinoma 
propadajo. Terme Čatež zdaj prodajajo (Hrvatom) 
še portoroški teniški center. Marino so iz nekoč 
najuglednejšega navtičnega centra na Jadranu 
v velikem delu spremenili v plavajoče bivalne 
zabojnike industrijskega videza, ki nimajo nič 
skupnega z navigacijo, torej plovbo. Niti ene 
prave atrakcije niso sposobni ponuditi kraju, 
take, o kateri bi se govorilo: na primer izjemno 
razgledno točko nad veliko garažno hišo pri Valeti 
(čeprav imajo veljaven prostorski načrt), prenovo 
izletniške točke na Krogu, golf igrišče, morda tudi 
kaj bolj drznega in provokativnega, na primer 
prozorno razgledno ploščad nad Mesečevim 
zalivom ...
Štirje župani se radi pohvalijo, kako zgledno 
sodelujejo in se povezujejo. Toda niso uspeli 
zgraditi enotnega istrskega poletnega festivala, 
ki bi ponudil vsaj deset širše odmevnejših 
prireditev (izjema je gledališki  Primorski poletni 
festival, ki pa predstavlja le drobec kulturne 
ponudbe v Istri). Namesto da bi ustanovili eno 
skupno promocijsko turistično organizacijo, so 
želeli še portoroško, ki sicer uživa podporo pri 
STO, zmanjšati in priključiti k Avditoriju zato, da bi 
lahko politično kadrovali.

»VSEGA SO KRIVI FOREŠTI« ČUDNO 
ZVENI V TURISTIČNEM KRAJU
Razmere v piranski občini so zrele za poglobljeno 
sociološko raziskavo. Strategijo turizma 

narekujejo vrtičkarji in amaterski politiki, ki niso 
sposobni sprejeti evropskih nepovratnih sredstev 
(milijonov), ker nimajo idej in niti ambicij, da bi 
ta denar več kot nujno porabili v dobro kraja. 
Kakšna strategija je to, če pred najboljši hotel 
v slovenskem delu Istre, v središče kraja, kjer 
so nekoč davno dopustovale kronane glave in 
filmske zvezde, postavijo prodajalne kebaba, 
sladkorne pene, tržnico kiča in hrupa, ki mu 
pravijo glasba in zabava?
Zaradi te portoroške turistične stihije in zakona 
močnejšega je vse bolj res, da je živeti v kraju s 
tako intenzivnim in neusklajenim turizmom za 
domačine (in celo turiste) lahko bolj naporno, kot 
si mnogi predstavljajo. 
Tukaj se vračamo na izhodiščno točko, pri kateri 
pravimo, da ni dobro, če gre turizmu predobro. 
Lastniki hotelov in predstavniki občinskih ali 
državnih organov so ravno zaradi fikcije številk, 
ki mnogim kažejo ugodne rezultate, prepričani, 
da v ta konglomerat vsega mogočega sploh 
ni treba veliko vlagati. Da ni treba vlagati v 
infrastrukturo, kraj in v ljudi, ki za ta turizem 
delajo ali ga prenašajo. Zakaj bi gradili nove 
marine in priveze, če iz obstoječih marin 
preganjajo barke in nameščajo hiške? Kako 
smo lahko zadovoljni s turističnimi rezultati, 
če ne pogledamo in primerjamo, kaj počnejo in 
dosegajo v hrvaškem delu Istre, kjer so bili pred 
50 leti daleč za Portorožem, zdaj pa ... ?  Kako so 
lahko prebivalci starega Pirana zadovoljni, da so v 
zadnjih desetih letih podjetniki pokupili piranska 
stanovanja in staro mestece počasi spremenili v 
bolj ali manj ponesrečeno apartmajsko naselje? V 
takih krajih povsod po svetu neizbežno prihaja do 
konflikta. Že prej so revni meščani komaj shajali 
z bogatimi lastniki počitniških stanovanj, zdaj so 
se razlike dodatno poglobile. Zato niti ni čudno, 
da raste upor in nasprotovanje vsemu. In da so 
vsi, ki mislijo ali delajo drugače, prišleki oziroma 
»ljubljančani«. 
Proti turističnim kobilicam se upirajo Benečani, 
uprli so se v španskih krajih, ker se jim turizem 
kaže v vse drugačni podobi. Za del prebivalstva 
turizem nič več ni priložnost (za zaposlitev, 
dodaten zaslužek, višji standard), ampak krivec 
za slabše bivalno okolje. Ob množici turistov, 
ki se zabavajo pod njihovimi okni z (domnevno) 
debelimi denarnicami, se počutijo ogoljufane in 
prikrajšane. Zato so proti tudi tedaj, ko bi morali 
vzeti podarjeni denar za lepše pločnike in novo 
kanalizacijo, ki bi jim prinesla čistejše morje, 
zapornice pa bi jih obvarovale pred poplavami. 
»Ne maramo denarja, imamo raje morje, ki nam 
soli avtomobile in  načenja temelje spomeniškega 
mesteca. Če ga bomo uredili, bo samo slabše za 
nas. In vsega so krivi »forešti«, če ne ljubljančani.«
Zato sploh ni dobro, če gre turizmu »dobro«.

mizeinstoli.si
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LE ATTIVITÀ DELLA
CAN COSTIERA

comunità autogestita costiera della nazionalità italianaCAN costiera

Una tavola rotonda con esperti e politici per fare 
il punto sulla posizione delle Comunità nazionali 
italiana e ungherese in Slovenia. A promuoverlo 
è stato l’Istituto per gli studi etnici di Lubiana. La 
tribuna ha visto la partecipazione di eminenti 
esperti e di ricercatori della materia, tra i quali 
anche la connazionale Lara Sorgo. A moderare i 
dibattiti, svoltisi parzialmente in remoto, è stato lo 
storico ed ex deputato di nazionalità ungherese, 
Laszlo Goenc. Nei dibattiti sono state tracciate 
similitudini e differenze tra le due minoranze 
autoctone in Slovenia, tutelate dalla Costituzione 
e da tutta una serie di norme incluse nelle varie 
leggi settoriali. Lo scopo era di individuare la 
strada per migliorare ulteriormente la loro 
posizione, anche in vista dei prossimi incontri 
con il nuovo governo sloveno sulle esigenze 
degli italiani e ungheresi che vivono in Slovenia. 
I relatori hanno posto in risalto la necessità di 
apportare modifiche alla struttura delle norme 
che reggono il sistema di tutela minoritario. 
Sulla loro portata e sui contenuti dettagliati 

serviranno altre riflessioni. Per il presidente 
della CAN Costiera, intervenuto in presenza 
all’evento, esiste l’esigenza di rivedere alcune 
leggi, armonizzate con il tempo in cui viviamo. 
Non si tratta soltanto di tenere in considerazione 
la CNI, ma anche il territorio nazionalmente misto 
in cui essa vive. Altri relatori si sono soffermati, 
invece, sull’effettiva possibilità che i connazionali 
hanno di usare la loro lingua. La cornice giuridica 
risulta ottima, ma l’applicazione delle norme 
non è coerente. Da remoto si è collegato con 
il convegno per dare il suo contributo Felice 
Žiža, da poco riconfermato al seggio specifico 
per CNI al Parlamento di Lubiana. “Nel mio 
intervento mi sono soffermato su quelli che sono 
i problemi ricorrenti della Comunità nazionale 
italiana. Nella passata legislatura sono stati 
fatti passi avanti per colmare il divario tra 
normative e la loro attuazione pratica. Abbiamo 
rilevato una spinta positiva verso quelle che 
sono le nostre necessità. Tra gli esempi che 
abbiamo fatto assieme al presidente Scheriani, 

la nascita dell’ufficio per il bilinguismo, poi 
l’assunzione di due nuovi consulenti pedagogici 
per le nostre scuole e ancora la base economica 
della CNI. Vorrei sottolineare ancora i risultati 
conseguiti a Radio e Tv Capodistria, dove è stata 
invertita la tendenza degli ultimi 12 anni che 
aveva portato alla cancellazione di 25 posti di 
lavoro e alla riduzione dei nostri diritti acquisiti 
nel campo dell’informazione. Dal 2018, con 
ambedue i governi in carica, siamo riusciti ad 
arginare il fenomeno. Dovremmo pensare 
anche a potenziare i programmi, i contenuti 
delle trasmissioni. Il lavoro che ci attende è 
molto impegnativo. Si tratterà di migliorare 
l’insegnamento dell’italiano nelle scuole slovene, 
le competenze linguistiche dei dipendenti 
pubblici e dei docenti negli istituti italiani. Ho 
trattato ancora il tema delle bandiere, dove si 
tratterà di uniformare l’esposizione dei vessilli 
delle Comunità nazionali”. Sempre in remoto 
era intervenuto al convegno anche il presidente 
dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul.

REGIONALISMO- SODDISFAZIONE PER LA BOZZA DI LEGGE CON LA 
PROVINCIA ISTRIA

Si è svolto mercoledì, primo giugno, a Dobrovnik, 
comune bilingue al confine con l’Ungheria, il 
settimo Convegno sul bilinguismo, organizzato 
dal Ministero della Pubblica Amministrazione 
della Repubblica di Slovenia. Hanno partecipato, 
tra gli altri, la vicepresidente della CAN Costiera 
e il suo segretario, nonchè presidenti delle CAN 
comunali di Ancarano e Pirano, Linda Rotter 
e Andrea Bartole, nonché le collaboratrici 
dell’Ufficio per il bilinguismo della CAN Costiera. 
La tematica di quest’anno era incentrata sia 
sulle elezioni parlamentari svoltesi lo scorso 
aprile sia sulla preparazione a quelle future. 
Dopo un’introduzione sul ruolo degli organi 
statali competenti e sugli aspetti giuridici delle 
elezioni, si è prestata particolare attenzione 
alla composizione degli elenchi elettorali 
delle minoranze. In seguito, si è passati alla 
presentazione delle particolarità riscontrate 
dalle minoranze italiana ed ungherese durante 
lo svolgimento della campagna elettorale e nei 

seggi elettorali. La CAN Costiera ha sottolineato il 
miglioramento nell’applicazione del bilinguismo 
sui manifesti elettorali, evidenziando tuttavia le 
differenze tra i manifesti dei vari partiti politici 
nei diversi comuni costieri, dovute anche alle 
differenti disposizioni nei decreti comunali. 
Sono stati, inoltre, definiti dei protocolli di 

collaborazione con la Commissione elettorale 
nazionale anche in merito alle segnalazioni 
pervenute all’Ufficio per il bilinguismo, sulla 
mancata o errata applicazione della lingua 
italiana nei seggi elettorali dei comuni costieri, 
auspicando così un ulteriore miglioramento nelle 
future elezioni di quest’anno.

Seduta costitutiva a metà mese a Lubiana 
per il Comitato dei programmi italiani di 
Radio e Tv Capodistria. In apertura si è riunito 
congiuntamente con il Comitato dei programmi 
ungheresi per ascoltare una relazione del 
Direttore generale della RTV di Slovenia, Andrej 
Grah Whatmough, sulla situazione in cui versa 
l’ente. La sua valutazione indica potenziali nuove 
difficoltà finanziarie legate principalmente al 
rincaro delle fonti di energia, da qui un piano 
di risanamento con una riduzione dei costi del 
lavoro e di produzione. Per i programmi italiani 
non sono previste decurtazioni, ma come sempre 

accade condivideranno le sorti delle altre unità 
di produzione RTV. Il Direttore generale ha 
espresso soddisfazione per le modifiche dello 
statuto, che garantiscono alle redazioni di Radio 
e Tv Capodistria maggiore autonomia decisionale, 
anche nel campo dei finanziamenti. Subito dopo 
il Comitato dei programmi italiani ha proseguito 
i lavori in separata sede. É stato riconfermato 
alla presidenza Alberto Scheriani, mentre suo 
vice resta Damian Fischer, in rappresentanza dei 
dipendenti. Invariata la composizione del Comitato 
per quanto riguarda i consiglieri designati dalla 
CAN Costiera in qualità di cofondatore, sono 

nuovi, invece, i due membri scelti dal Consiglio 
della RTV slovena, Mitja Katavič e Maja Lapornik. 
Scheriani ha espresso soddisfazione per la fiducia 
che gli è stata concessa e ha assicurato il massimo 
impegno del Comitato per supportare i programmi 
prodotti a Capodistria, attesi da sempre nuove, 
difficili sfide. Resta prioritario il compito di 
consolidare gli organigrammi delle redazioni e 
assicurare mezzi sufficienti per la realizzazione 
dei piani di produzione. Questi problemi andranno 
affrontati assieme alla CAN Costiera e al deputato 
alla Camera di stato, Felice Žiža.

La CAN Costiera ha accolto con stupore gli accesi 
dibattiti, dai connotati negativi e offensivi che 
hanno fatto seguito alla proposta di ripristinare 
l’antico toponimo di Santa Lucia. La mozione 
relativa al Consiglio comunale di Pirano, dopo 
anni di discussioni e preparativi, era partita dalla 
Comunità locale e sostenuta dai consiglieri 
municipali italiani e dalla Comunità autogestita 
della nazionalità italiana di Pirano, nonché 
da uno dei partiti rappresentati nel Consiglio 
stesso. Il ritorno all’antico nome della località 
alle porte di Portorose, dove da secoli la locale 
chiesa e parrocchia sono consacrate alla Santa, 
sostenuto con convinzione dagli appartenenti 
alla CNI, sembrava finalmente un atto condiviso, 
accettabile e ad un passo dall’introduzione. 
Purtroppo si sono levate critiche immotivate e 
violentissime, rimbalzate anche sui social, contro 
la Comunità italiana, che avrebbe intenzioni 
revisioniste e nazionaliste. Il presidente della CAN 
Costiera, Alberto Scheriani, si dice rammaricato 
per la polemica innescata su un tema che era stato 
esaminato a fondo in passato e che sembrava 

essere ormai di prossima soluzione. Come 
ha rilevato, sarà necessario includersi nella 
campagna per l’eventuale referendum locale su 
questo tema e tornare a spiegare i motivi storici, 
che spingono la CNI ad affiancare la Comunità 
locale nella richiesta del reintegro ufficiale del 
nome Santa Lucia. Intanto la CAN di Pirano ha 
promosso un dibattito pubblico sui passi da 
intraprendere per ridare all’abitato il suo vecchio 
nome. In particolare si è chiesto ai connazionali 

se prediligono il ripristino del agiotoponimo in 
lingua slovena e italiana oppure se potrebbe 
bastare soltanto la modifica della definizione 
italiana. Nel primo caso il referendum sarebbe 
inevitabile, con possibili ricadute negative su 
tutta la Comunità nazionale italiana. Nel secondo, 
invece, la consultazione potrebbe essere evitata. 
Le posizioni restano divergenti e spetterà ai tre 
consiglieri comunali italiani prendere posizione, 
probabilmente già il 7 luglio.

POSIZIONE DELLE MINORANZE IN SLOVENIA- MIGLIORARE 
L’ATTUAZIONE DEI DIRITTI

SETTIMO CONVEGNO SUL BILINGUISMO A DOBROVNIK

ALBERTO SCHERIANI RICONFERMATO ALLA GUIDA DEL COMITATO RTV

RIPRISTINO DEL TOPONIMO SANTA LUCIA- POLEMICHE INFONDATE

Il Consiglio di stato deciderà nel corso della 
prossima seduta se presentare in parlamento 
la bozza di legge sulla regionalizzazione. Frutto 
di una lunga armonizzazione, nel corso della 
quale sono stati sentiti i pareri dei comuni e di 
altri soggetti interessati, tra i quali la Comunità 
nazionale italiana, il documento avrebbe buone 
possibilità di passare. Dopo quasi trent’anni di 
rinvii, il secondo livello dell’autogoverno locale 
prevede l’accorpamento delle amministrazioni 
comunali in 15 province, delle quali una 
interesserebbe soltanto la capitale Lubiana. 
Quella che andrebbe ad inglobare i comuni 
costieri, Capodistria, Ancarano, Isola e Pirano, 
rispetterebbe le necessità esposte dai sindaci, 
dal deputato italiano alla Camera di stato, 
Felice Žiža, dalla CAN Costiera e da altre 

organizzazioni. Soltanto questa estensione 
territoriale permetterebbe, infatti, di realizzare 
completamente i diritti della CNI e una sua 
adeguata rappresentanza a livello provinciale. 
Il nome della futura provincia sarà Istra- Istria, 
come del resto promesso durante la sua visita 
a Capodistria dal presidente del Consiglio di 
stato, Alojz Kovšca. La notizia è stata accolta 
con soddisfazione dalla CAN Costiera. Il suo 
presidente, prof. Alberto Scheriani, ha rilevato: 
”Non posso che rallegrarmi per i contenuti delle 
norme sulle province. Ricalcano quelle che erano 
sempre state le nostre richieste, soprattutto 
circa l’attuazione dei diritti costituzionali, 
che ben difficilmente sarebbe possibile in 
un’amministrazione che comprenda più comuni- 
in un primo tempo si era parlato anche dell’area 

carsica. Mi compiaccio anche che il presidente 
Kovšca abbia mantenuto gli impegni presi e che 
il nome previsto sia, come da noi desiderato, 
semplicemente Istria. Vengono a cadere le 
illazioni che avevano seguito la standardizzazione 
del nome Istria slovena sulle carte topografiche. 
Come avevamo sempre sostenuto ciò non ha 
pregiudicato il nome da imporre alla provincia ed 
era un procedimento completamente separato. 
La questione era stata strumentalizzata per 
scopi pre- elettorali e si spera che sarà archiviata 
per sempre” ha dichiarato Scheriani. Resta da 
seguire ora con attenzione l’iter legislativo della 
regionalizzazione prima al Consiglio e poi alla 
Camera di stato.
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Doma je iz Crikvenice, kjer je pri osemnajstih letih 
ustanovil svojo prvo klapo Crikvenica, potem 
vodil in skladal za skupino Vivak. Na Reki je končal 
glasbeno akademijo, se leta 1980 preselil v Piran 
in se priključil Faraonom. Leta 1983 je bil pianist 
v spremljevalni skupini Danijela Popoviča, ki je s 
skladbo Džuli nastopal na Evroviziji. Sledijo leta 
nastopov v tujini, sodelovanje v skupini Bazar, 
kamor ga je povabil Danilo Kocjančič. Njegov 
prvi slovenski mentor. “Imel je neverjeten posluh 
za glasbo, takoj je prepoznal hit.” Na Melodijah 
morja in sonca je bil njegov največji uspeh 
Črta in Ko mene več ne bo. Kasneje je postal 
umetniški vodja tega festivala in mu skušal 
vrniti nekdanji blišč: spremljevalne skupine so 
nastopale v živo. Vsako leto je v portoroškem 
Avditoriju prirejal avgustovski koncert, zdaj že 
nekaj let ne. Leta 2015 je namreč imel prometno 
nesrečo, nekaj mesecev preživel v komi in nato 
v rehabilitacijskem centru Soča. Zdaj nastopa 
bistveno redkeje, kot je. Predvsem pa ne dan za 
dnem, v različnih mestih, tako kot včasih. Pravi, 
da je njegov najboljši hit Ko mene več ne bo, 
čeprav so mu mnogi očitali, kako prihaja s takim 
komadom na poletni festival sonca. Tudi komad 
Črta je iz tistega časa, a zanika ugibanja, da gre 
za črto kokaina. Ne, samo črto potegneš pod 
svoje življenje, enkrat. Posluša klasiko, rock, pop, 
elektronike ne, ker “mi zvok ni všeč, hočem slišati 
klavir, violino.” Redko hodi na koncerte, nazadnje 
je bil na Michaelu Bubleju. Če je popularnost 
droga? Ne, pravi , da mu godi, če ga prepoznajo 
v trgovini, a iz tega ne dela zgodbe. “Sem samo 

Slavko,” dodaja.
Prebrala sem, da se je nesreča zgodila 
leta 2015. Nikjer pa ni zapisano, kaj se je 
pravzaprav zgodilo? Kje se je zgodilo?
Čisto preprosto, iz Lucije sem prihajal z 
motorinom in na krožnem križišču pri pošti je v 
križišče pripeljal avto z italijansko registracijo. 
Ne vem, če me je videl ali ne, a imel sem prednost 
jaz, ker sem bil na cesti, on pa je prihajal s strani. 
Morda je mislil, da bo speljal pravočasno. Podrl 
me je, padel sem, nič hudega, toda z glavo sem 
udaril ob rob pločnika in bil sem brez čelade.
Poškodoval si si glavo?
Glavo, možgane, bil sem v komi, nepokreten, dva 
meseca sem bil v izolski bolnici.
In potem?
Rehabilitacija v Soči. Tri mesece. Kadarkoli sem 
v Ljubljani, grem tja. Oni so najboljši, neverjetna 
energija in znanje. Seveda pa brez moje trdne 
volje ne bi bilo nič. Prvo nadstropje, kjer sem 
telovadil in telovadil …
Učil si se hoditi?
Vse, od začetka. Tudi besedila sem se učil na novo.
Rodil si se znova, le da si se zavedal, kaj se 
s tabo dogaja. Za razliko od novorojenčkov, 
ki, ko odraščajo, vse počnejo spontano in 
nezavedno? 
Očitno moja glava deluje tako. Ko sem bil v tujini, 
v Helsinkih, sem šel v bolnico, ker nekaj ni bilo v 
redu z mano. Slikali so mi glavo in mi rekli, da 
v glavi nimam nič, da je vse v redu. Prišel sem 
domov in rekel ženi Ireni. »Evo, v glavi nimam nič, 
prazna je.«

O tebi, tudi o tvoji bolezni, so se 
pripovedovale zgodbe, ki so mejile že 
na legende, predvsem o tvoji čudežni 
ozdravitvi. 
Res je čudežna. 
In vsi pravijo, da si zdaj drugačen človek, 
kot si bil? Kako drugačen?
Bi rekel, da ja, drugače razmišljam, počasi, ne 
reagiram v trenutku in tudi družb se izogibam. 
Zgodba, 12. ura, Portorož, ni pomembno kje, 
kitara, jaz s kitaro, ljudje prihajajo, odhajajo, jaz 
pa ostajam. Takrat sem si tega želel, danes ne 
več. Ne vem, če je to plus ali ne. Sedaj se fantom 
opravičim in jim povem, da me kliče Irena. Zame 
je njeno ime sveto. V življenju je zame naredila vse 
in jaz pomoč rabim. Odpeljem koncert, uro, uro in 
pol in potem moram domov. 
Hočeš reči, da si nehal žurati?
Skoraj. Na način, na katerega smo žurali včasih, 
od jutra do sutra, ne več. Ne morem pozabit 
Danila Kocjančiča, ki ga žal ni več. On me je v 
osemdesetih letih, ko sem prišel iz Crikevnice, 
izoblikoval. To so bile neverjetne zgodbe. Ko jih 

razlagam danes, se vsi čudijo in me sprašujejo, če 
je vse res. Tako je bilo?! Ja, tako je bilo.
Kako pa žura današnja generacija?
Drugače. Načrtovano, s kitarami, violinami, tudi 
hrana je drugačna. Takrat nismo razmišljali o 
žurih, kar zgodili so se. Imam odraslega sina 
Marka, živi v italijanski Gorici, ampak jaz sem 
živel brez njega, ker me nikoli ni bilo doma, samo 
žural sem in žural. Osemdeseta so bila nora leta. 
Moja Irena je poskrbela za vse doma. Zaradi svoje 
neverjetne energije sem lahko potem dobro 
deloval tudi na odru. Ker publika je moja, to so 
moji ljudje in jaz sem njihov. Zame je to sveta stvar 
in ko vidim roke gor, je to, to. 
Od kdaj spet nastopaš?
Dve leti po nesreči sem ponovno imel koncert. 
Sem pa zmanjšal število koncertov in ne delam 
več za Melodije morja in sonca. Veliko let sem bil 
umetniški direktor.
Rojen in odraščal si v Crikvenici. Pred 
nekaj dnevi sem se spet peljala ob obali na 
Pag, skozi Crikvenico, ki je res vas. Kako 
v Crikvenici ugotoviš, da si nadarjen za 

glasbo?
(smeh) Moj oče je bil velik glasbenik, jazzer, 
klavir je bil tam. Najprej sem se učil doma, potem 
v glasbeni šoli. Kot otrok, na koncu osnovne šole, 
sem pel po bolnicah.
Kdo te je nagovoril k temu?
Ne vem, ne spomnim se. 
Si kdaj pomislil, da bi počel kaj drugega?
Ne, nikoli. 
Tvoja prva skupina je bila klapa?
Ja, klapa Crikvenica. To nekateri še danes ne 
morejo verjeti, ampak to je moja zgodba. Bil sem 
star 18 let in se očitno nisem zavedal, kaj delam, 
ko pa zdaj gledam posnetke, bi se kar zjokal. Moj 
oče je bil velik jazzer in imel sem malo strahu pred 
tem, kaj bo rekel. 
A ni bolj pametno, da si izbereš drugo zvrst 
glasbe, kot pa da se z očetom tepeš na 
istem področju?
Ja. Enkrat mi je dejal: »Slavko, tvoj vokal je 
vrhunski, sedi za klavir, da te publika vidi in da 
poje in pleše. To moraš doživeti.« In tako sem 
začel. 

 Bojana Leskovar

SLAVKO IVANČIĆ
Te je kdaj skušal prepričat v jazz?
Nikoli. Pa saj sem vse igral – jazz, pop, rock …
Po osnovni šoli si šel na Akademijo?
Ja, na Reki. Takrat sem že zmagoval na festivalih 
in to je bil v šoli problem. Še mamo so poklicali 
v šolo na razgovor, a so mi starši vedno stali ob 
strani. 
Dokumentarni film Ennio (Morricone) 
pripoveduje, da je bil njegov oče trobentač- 
Ko je zbolel, je Ennio namesto njega igral 
po barih, čez dan pa je hodil v šolo. Na 
konzervatoriju ga je kompozicijo učil zelo 
spoštovan skladatelj klasike in Ennio se 
je vse življenje počutil manjvrednega, ker 
je pisal filmsko glasbo, dokler mu ni ta isti 
profesor priznal, da je njegova glasba ravno 
tako dobra kot klasična, ki jo piše sam. Si ti 
imel kdaj podoben problem?
Ne. Malo je to odvisno tudi od okolja, v katerem 
odraščaš. Crikvenica je specifično okolje, kulture 
je malo, nič. Ljudje so specifični, zaprti. In nihče ti 
nič ne reče.
Še vedno hodiš v Crikvenico?
Ja, seveda. Po mamini smrti ni več isto, svoje so 
naredila socialna omrežja, po katerih spremljam 
ljudi, s katerimi sem odraščal.
Si si kdaj želel, da bi znal delati še kakšno 
drugo glasbo? Tako kot Morricone, ki je 
delal glasbo za RCA in filme, pa Sanremo, 
je pa pisal tudi eksperimentalno in klasično 
glasbo.
Ne.
Pa bi jo lahko? Če si nadarjen glasbenik, 
lahko delaš pop, rock, klasiko?
Ja, jaz bi lahko, ker imam klasično izobrazbo in 
poznam različne vrste glasbe. Ampak ne bi. Jaz 
svojo glasbo živim.
Kako si se pa znašel v Portorožu?
To je zgodba … Velikokrat sem nastopal na Prince 
of Venice, do Črne gore in nazaj. Nekega dne 
izstopim v Portorožu, vidim žensko s kratkimi 
svetlimi lasmi in rdečimi kavbojkami. Bendu Dani, 
s katerimi sem nastopal, sem rekel: »Fantje, zdaj 
boste brez mene nekaj časa,« poklical sem mamo 
v Crikvenico in ji povedal, da pridem šele čez tri 
dni. In pripeljal sem Ireno, kmalu se je rodil Marko 
in v Crikvenici se je rolala zgodba, da je Slavko 
dobil sina. To ni kar tako.
Povej, kako si takrat živel?
Grdo, bi rekel, z današnje perspektive urejenega 
človeka, pri 67 letih. A takrat se je tako živelo.
Tak način življenja je bil takrat normalen! 
Tista sedemdeseta, osemdeseta. Ne samo, 
da smo bili mlajši, tudi obdobje je bilo tako. 
Tako sem si želel živeti. In po pravici povedano 
me je bolel k…c za vse. Kaj bo v ponedeljek, kaj v 
torek, jaz sem živel.
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Kako so takrat zgledali tvoji dnevi?
Vsi so bili isti. Morda poudarek na kakšnem 
vikendu, ko smo imeli nastope. Spoznal sem 
milijon ljudi. 
Vstajal si okoli poldneva, prišel k sebi in 
proti večeru si se pripravil na nov žur. Je 
bilo tako?
Je. Zato sem v tistem času pozabil na svojega sina. 
Nastopov je bilo na tisoče, o denarju, ki sem ga 
zaslužil, sploh ne bom govoril.
Kdaj se ti je rodil sin?
Leta 1982, bil sem star 28 let. Danes je izoblikovan 
človek, ima svojo službo, ampak čutim, da to, kar 
sem takrat počel, ni bilo prav. Za razliko od leta 
86, ko se je rodila hčerka. Bil sem v tujini, po osmih 
letih sem se odločil, da moram domov, ker bo šla 
moja hči v šolo. To je bil zame dogodek. Hočem 
samo povedati, da sem normalen človek, ne nek 
kreten, ki bi mu bilo vseeno za take stvari.
Sta se s sinom o tem kdaj pogovarjala?
Sva, a je med nama ostala distanca. 
Vrniva se še k tvoji glasbeni poti. V 
Crikvenici klapa, potem prvi bendi, po 
kakšnem principu si izbiral ljudi, s katerimi 
si delal?
Vedno je na prvem mestu znanje, potem pa vse 
drugo. Znanje prepoznam takoj, potem pa kmalu 
ugotoviš, ali boš z nekom tudi pil kavo in kako 
boš končal večer. Je pa res, da sem dopuščal 
marsikaj. Mi je jasno, da najamejo bend, ne pa 
posameznika in kot šef benda sem skrbel tudi za 
to. Recimo v Münchenu, v hotelu Bayeriche Hof, 
sem bil kralj, ampak to sem si izboril sam, noben 
menedžer ni posredoval.
Veliko glasbenikov iz Slovenije je v tistih 

časih hodilo v tujino: v Švico, Avstrijo, 
Nemčijo. Kako so prišli ravno do vas?
Nekdo me je poslušal in ponudil nastop. Nastopal 
sem z bendom Casino.
Nič po vezah?
Ne, jaz sem bil garancija za kvalitetne nastope.
Te glasbene turneje so bile, sodeč po 
filmih, ki so bili o tem narejeni, ena sama 
jeba. Recimo film o Janis Joplin. Igrali so 
v nemogočih krajih in lokalih, nekje so jih 
pljuvali, drugje jih niso hoteli poslušati, 
cele dneve so se vozili, popivali, drogirali, 
tako da so zvečer komaj stali na odru. Tudi 
pri vas je bilo vse to, alkohol, droge?
Alkohol ja, droge pa ne. 
Neee?
Ne. Res. V Rusiji recimo sploh ne. Alkohol, to pa ja. 
Si ga veliko prenesel?
Ja. Priznam. 
Nisi pa hodil pijan na oder? 
Ne, to pa ne. Enostavno sem vedel, da takšen ne 
moreš in ne smeš na oder. 
Kakšna je razlika med tujino in Slovenijo? V 
odnosu do glasbenikov.
Bistvena, v tujini si glasbenik, tukaj si pa kar nekaj.
Zakaj si šel v tujino?
Osem let sem bil v tujini. Razlog je bil, brez blefa, 
denar. Bajno sem zaslužil.
In najbrž veliko tudi porabil?
Ja, živel sem na veliki nogi. A sem bil tudi ime.
In po osmih letih si se vrnil v Portorož?
Čutil sem, da se moram vrniti, ker moja punca bo 
šla v šolo. Najprej je bila težava v bendu, potem so 
se umirili in začel sem s solo kariero. 
Ali so te po osmih letih v tujini doma 

pozabili?
Ne, niso me. Vmes sem koncertiral tudi doma. Pa 
vzdrževal sem tudi stike z ljudmi iz tega biznisa.
Katere pesmi se spomniš iz mladosti? 
Prve?
Uuuu (dolg premor)… Ko sem bil še otrok s 
slikanicami (zapoje): Mrav mrav živ i zdrav, vrti se 
po travi ...
Kaj pa popevka?
Mi ljudje smo kot morje …
Je razlika med nastopom na zabavi in 
koncertom?
Meni ne. 20 ali 2000 ljudi. Vedno počnem to z isto 
energijo. Hočem do poslušalcev in oni morajo k 
meni. 
V prejšnji številki časnika Obala plus sem 
se pogovarjala z Magnificom, ki pravi, da 
je razlika med velikimi koncerti, recimo 
v Stožicah, ali intimnimi prostori, kot je 
denimo dvorana v Šiški. V Stožicah so ljudje 
v barvni kulisi, razen tistih v prvi vrsti, v 
drugem primeru pa natanko ve, kako kdo 
sprejema njegovo glasbo.
No, to razliko poznam. Ko smo si zelo blizu, 
čutim ljudi, morda celo poznam, takrat hočem 
biti oseben, hočem ljudem skozi pesem, govor 
povedati, kaj čutim, oni pa mi to vračajo. To je 
velika zgodba, tudi na koncertih.
Se ti je kdaj kakšen koncert ponesrečil?
Ne, nikoli. 
Se ti kdaj sanja o glasbi?
Sanjam koncerte, kje bo klavir, kje bo kitara, kje 
bodo zvočniki …Vidim oder, publiko. 
Si bil kdaj ljubosumen na kakšno pesem?
Ne, nikoli. Preveč sem zaljubljen v svoje pesmi.

Več informacij:
T.: 05 692 80 60 

E.: wellness@lifeclass.net

Poletje je čas, ko koža zaradi lahkotnih oblačil 
ujame več sončnih žarkov ter kisika in ob 
pravilnem ravnanju zasije v vsej svoji lepoti. 
Zanjo poleti poskrbimo tudi tako, da med 10.00 
in 17.00 uro načrtujemo aktivnosti v zaprtih 
prostorih. Uživanje v zdravi senci bo dobro 
delo tako koži kot umu. Izberimo aktivnosti, ki 
bodo naši koži pomagale pri čiščenju odmrlih 
celic, globinski navlažitvi in pridobivanju 
postopne porjavitve. Če se ob njih tudi celostno 
sprostimo in napolnimo z novo energijo, še 
toliko bolje.    

IZBRANI TRETMAJI, V KATERIH 
LAHKO UŽIVATE V TERMAH 
PORTOROŽ
Priprava telesa na sončenje je ključnega pomena 
za zdravo in enakomerno porjavelo polt. Piling 
je ključnega pomena, saj odstrani odmrle 
celice in tako dovoli soncu, da enakomerno 
obarva vašo polt. S kratko masažo pospešimo 
mikrocirkulacijo, izločanje vode iz telesa in 
njegovo razstrupljanje. Ker se 20-minutni 
MEDITERANSKI PILING izvaja s kristali 
tradicionalne morske soli, ki kožo obogatijo z 
minerali, bo primeren tudi za tiste, ki smo vedno 
v naglici.
LUMAFIRM® body firm & Glow je 70-minutna 
skrivna bližnjica do kože, ki sije kot biser. 
Nega telesa proti staranju, ki deluje na učvrstitev 
in vlaženje kože, se izvaja z izbrano kombinacijo 
naravnih sestavin, kot so sirek, kombuča, 
diacetyl boldine, limona, verbena, čebelji vosek 
in ekstrakt zelenih oliv. Tretma zagotovi takojšen 
rezultat – kožo učvrsti in jo globinsko nahrani, kar 
je v poletnem obdobju zelo dobrodošlo, saj nam 
med drugim prihrani vsakodnevno nanašanje 
vlažilnega losjona. 

OSVEŽITEV LEPOTE je 40-minutna obrazna 
nega, ki se lahko pohvali s patentirano Cell Guard 
HSP učinkovino z dvema morskima in štirimi 
rastlinskimi olji za zaščito in izboljšanje stanja 
suhe kože. Nega je zaradi njene vsestranskosti 
primerna tako za mlado kot za zrelo kožo. Med 
nego kombinirano nanašamo patentirano kremo 
in serum, ki pomagata pri težavah s poškodovano 
kožo in jo postopno globinsko obnovita. 
Sončne opekline niso ne zdrave ne prijetne, 
ampak se, roko na srce, zgodijo. ALOE VERA 
WRAPP je kombinirani tretma, ki vključuje 
osvežilno oblogo telesa s 100 % aloe vera gelom 
in hranilno masažo s kokosovim oljem. Kokosovo 

olje, bogato z maščobnimi kislinami, dokazano 
lajša težave s pordelo in vneto kožo. Aloe vera 
kožo navlaži, pomiri in lajša kožna vnetja.
Program je primeren za vse tipe kož in se posebno 
priporoča tistim, ki so bili predolgo izpostavljeni 
soncu. Tretma se izvaja 60 minut v ekskluzivnih 
paviljonih na petzvezdični plaži Meduza.
Vašo kožo razvajajte v Termah Portorož že od 28 
€ dalje. 

Informacije in rezervacije
www.lifeclass.net
05/692 8009
wellness@lifeclass.net

€€

POLETNI TRETMAJI,
ZA KATERE MORATE VEDETI
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Zadnjič sem odhajala s sestanka v Ljubljani, 
in ker so popravljali cesto za Bežigradom, 
sem malo zašla in se znašla pred neznanim, 
velikim belim objektom. Ko sem stopila iz 
avta, sem jo šele dobro videla- veliko, belo, 
asketsko džamijo. Hodila sem proti čudoviti 
arhitekturi, ki se je bleščala v soncu, in 
počutila sem se kot turistka v tujem mestu. 
Čisto počasi sem prehodila svetleče bel trg 
med molilnico in knjižnico, med minaretom in 
vrtovi z bazeni, ki se v kaskadah spuščajo proti 
restavraciji. Dovolili so mi na hitro v molilnico, 
v kateri se je skozi kupolasto stekleno nebo 
prelivala svetloba. Obšel me je občutek 
svetega, in to tako močno kot v koprski 
stolnici ob orgelskih zvokih, ki se pnejo skozi 
cerkvene ladje. Hanif Kureishi, angleški 
pisatelj, pravi, da imamo mi, sekularni, 
simbolizem, religijo znotraj religije; v njem 
so slikarstvo, glasba, arhitektura in vse 
umetnosti – tako kot ima njegov junak vero, 
ki ga lahko privzdigne nad to džunglo zveri, 
ki žrejo druga drugo … Moja stara mama mi 
je nekoč, ko sem bila še majhna, zelo jasno 
razložila pojem svetosti. Stali sva pred staro, 
uokvirjeno ilustracijo iz časopisa, ki je visela 
v veži. Na njej je bila upodobljena majhna 
deklica, ki je hodila po brvi nad deročo vodo. 
Nad deklico pa je kot velik ptič lebdel bel 
angel z velikimi krili. Povedala mi je, da imam 
svojega angela, ki me varuje pred težavami in 
hudobci. In ko sem jo vprašala, kje je ta angel 
doma, je rekla, da v cerkvi. In ker v cerkev 
nismo hodili, sem si jo predstavljala kot neke 
vrste internat za angele. In svet se mi je zdel 
varen, ker je urejen. Ta občutek urejenosti 
sveta me še vedno navdaja ob obisku 
različnih cerkva. Mesta, ki sem jih obiskala, 
so velika prav zaradi svoje živopisnosti, 
prepletanja kultur in verstev. Koper že nekaj 
časa čaka na novo pravoslavno cerkev. Morda 
bo njena arhitektura tako bleščeča, kot je 
džamija arhitektov Bevk -Perović, morda bo 
prispevala k novi, sodobnejši podobi mesta. 
Prav gotovo pa bodo v njej živeli angeli, ki 
bodo otroke spremljali po nevarnih poteh.

ANGEL VARUH

Katja 
Pegan

Matej Sukič

PPF MLADI

“Ob dveh ponoči sem na dostavni ulici med Swann in T Street 
zaslišal vpitje. Pod mojim oknom je mimo hiše pritekel moški, 
nekaj korakov za njim pa trop preganjalcev. Ti zadaj so vpili: 
"Odvrzi pištolo, odvrzi pištolo!" Bal sem se, da se bo začelo 
streljanje, vendar je hrup najprej utihnil, nato pa so se sledilci 
vrnili v bližino moje hiše, kjer so razbijali po kovinskih vratih garaž 
hiš na drugi strani uličice, svetili so z baterijami po hišah in si z 
glasnimi vpitjem dajali poguma. Videl sem le silhuete, ne vem pa, 
ali so bili policaji. Najbrž že, ker je skozi ulico  kasneje pripeljal tudi 
policijski avtomobil z alarmnimi lučmi. Preiskava je trajala nekaj 
časa, dokler ni nek stanovalec vendarle odprl vrat in povedal 
svojo štorijo, ki je seveda nisem slišal.” Če so slišali hrup, so se 
moji sosedje, tako kot jaz, potuhnili. Nihče si sredi noči ni želel 
nepovabljenega gosta. Poleg tega moja hiša ne premore orožja.  
Da bi poizvedel kaj več, sem na platformi Next Door o dogodku 
objavil zapis. Next Door je platforma, po kateri se prebivalci 
določenih kvartirjev v Washingtonu izmenjujejo informacije in 
ob neučinkovitosti policije pomagajo drug drugemu. V zadnjih 
nekaj mesecih so sporočila postala dramatična. Na primer: moja 
prijateljica je tam objavila, da je nekdo ponaredil njen ček za 5000 
dolarjev. Claire, pisateljica, je v naglici pismo z 2300 dolarskim 
čekom vrgla v poštni nabiralnik. Nekaj dni kasneje ji je banka 
sporočila, da nekdo skuša vnovčiti njen ček za 5000 dolarjev. 
Operacijo so preprečili, ček je bil ponarejen, toda pred tem je 
pismo s čekom nekdo odtujil iz nabiralnika?! 
Potem streljanje. Tudi sredi belega dne. Dve ulici pod mano so 
dolge mesece med seboj obračunavale tolpe razpečevalcev 
mamil. Nato človek, ki je z ženo stopil iz restavracije in se 
trenutek zatem zgrudil mrtev od strela neznanca. U Street, ki 
je z gentrifikacijo kvartirja postala meja med manjšinami in 
belim prebivalstvom, se je spreminila v bojno polje. Kot da bi 
si prvotni prebivalci želeli povrniti svoje domove. Upam, da 
še nismo tam, toda nedvomno kovid in naraščanje socialnih 
neenakosti strmo dvigata tudi stopnjo kriminala. Tako v kvartirju 
tovornjakom za dostavo sledijo tatiči, ki se polastijo paketov 
pred vrati stanovanjskih hiš. V noči pregona za mojo hišo so na U 
Street ustrelili nekoga, zato so mnogi na Nex Dooru domnevali, 
da sta dogodka povezana. Skratka, vojna se bliža središču 
mesta in je zdaj od Bele hiše oddaljena le dober kilometer. Moja 
dostavna ulica pa, ki je bila pred nekaj časa zgolj polna podgan, 
postala kraj, ki ga obiskuje Dr. Jill Biden, prva dama Amerike, ki v 
soseščini prakticira jogo. Njej so se pridružili tatiči in potencialni 
morilci. Počutim se kot tisti par, ki se je pred dolgimi leti preselil 
na mirne Falklande, nekaj tednov zatem pa je tam izbruhnila 
vojna med Veliko Britanijo in Argentino.Skratka, my back alley je 
zdaj središče sveta!

STRIC IZ AMERIKE

Andrej 
Mrevlje

Ne glede na temperature je moja najljubša pijača vedno 
kava. Kava z mlekom v lokalu, z ogromno toplega mleka 
doma, brezkofeinska zvečer in za na pot, v termovki pa 
dopoldne na sprehodu. V poletnih mesecih si najraje 
naredim domačo ledeno kavo, s čimer sem med prvim 
letošnjim vročinskim valom šokirala svojo mamo. Prosila 
me je, če lahko poskusi moj skoraj polliterski zvarek in 
me samo zgroženo vprašala, če mi je to res všeč. Preveč 
vodeno, preveč mleka in potem še led? Saj to ni kava! 
Pa sem se spomnila na vse kavne puriste, ki sem jih 
srečala tako na Danskem kot v Sloveniji. Včasih se zdi, 
da ima vsak najmočnejše mnenje prav o načinu priprave 
kave. Sama predstavljam tisti 1 % gostov, ki si naroča v 
kavarnah »ljubljansko belo kavo«, ker želim čim večjo 
skodelico s čim več užitka. Nikoli nisem razumela ljudi, 
ki si naročajo črno kavo ali pa espresso, čeprav priznam, 
da je to bolj »pravilen« način pitja kave. Hitro, efektivno 
in gremo naprej.  Na Danskem sta bila najbolj popularna 
dva popolnoma si nasprotujoča pola, kar se tiče kave – v 
vsaki »mainstream« kavarni in pekarni si dobil najmanj 2 
dl kave, zmešane z najrazličnejšimi tekočinami. Izbiral si 
lahko med šestimi rastlinskimi napitki, med navadnim 
mlekom, sirupi, okusi, temperaturo ... Naročila v tovrstnih 
kavarnah so postala pri nekaterih že tako dolga, da je 
bilo prav komično. Po drugi strani pa so bila čedalje bolj 
popularna mesta, kjer so prodajali samo kavo. Imeli so 
menije z 20 različnimi kavami z vseh koncev sveta. Če si 
prosil za mleko, so te samo grdo pogledali in ti pojasnili, 
da se v kavi ne pije mleka. Sladkor je bil seveda čista tabu 
tema. A največja razlika med danskimi in slovenskimi 
kavami je med tistimi, ki si jih kuhamo doma. Medtem 
ko v Sloveniji večina gospodinjstev še vedno prisega na 
močno turško kavo, si Danci najraje kuhajo na litre filter 
kave. In če pri nas ni nič smešnega nekoga povabit na 
kavo v lokal ali domov in mu res postreči samo s kavo ter 
ob pitju klepetati ure in ure, na Danskem povabila na kavo 
ne boste dobili. Kavo se spije po poti, pred računalnikom 
v jutranjih urah, v službi ali pa po kosilu, da se spet 
zbudiš. Ne gre za družabno pijačo, ta je rezervirana 
za pivo.  Zanimivo pa bo videti, ali bo kava preživela 
med mlajšo generacijo, saj vse pogosteje tudi pri nas 
opažam, da srednješolci in študentje menjajo jutranjo 
kavo za energijske napitke, v katere s tresočimi rokami 
in zaspanimi pogledi polagajo vse upanje, da jih bodo 
zbudili in jim dali energijo za preživetje tako napornih 
študentskih poletnih dni. 

Slika ena. Nov dan, vožnja do ambulante v Izoli, sprehod 
od parkirišč po Prešernovi cesti do ambulante. Več 
mesecev, prav lepo počasi in premišljeno, poteka 
prenova, skoraj načrtovano proti tednom odločitve, 
lokalnimi volitvam. Slika dve. Žena me povabi na 
sprehod, krog z Markovca do Žusterne in naprej na 
ogled nove pridobitve. Hodim, gledam in se čudim. 
Od sprehodov med epidemijo jim je uspelo zaključiti 
dela v skoraj treh letih.  Sliko tri si ustvarite sami. 
Sam ne utegnem na sprehode v Piran in Ankaran, v 
preostali dve obalni občini. Po prvih dveh primerih 
vam ne bom več iskal pridobitev. Glejte, naštevajte in 
pomnite. Kajti gre za dosežke mandatov, ki se iztekajo.  
Vsa leta ponavljam, lokalni mandat bi moral trajati 
leto dni. Hitreje bi rastli novi vrtci, šole, gledališke 
dvorane, domovi za starejše občane, zdravstveni 
domovi, zdravstvene postaje, igrišča, sprehajališča, 
balinišča … Tako bi hitreje postavili primerno lokalno 
strukturo, ki bi nam omogočila vzpostavitev procesov 
za dvig kakovosti življenje. Karikirano, deluj lokalno, 
da boš zmagal globalno. Naša regija, vse štiri občine, 
potrebuje vizionarsko prodornost in proaktivnost, 
take svetovljanske voditelje, ki bodo znali umestiti 
mednarodno uveljavljene ukrepe za obogatitev 
našega multi narodnega, etičnega in kulturnega okolja. 
Potrebno bo stopiti iz kletke in se rešiti spon, sicer 
bomo izgubljeni in pozabljeni v ruralnosti. Tam nekje 
za hrbtom nekoga … Samo lokalna sprostitev lahko 
pritege globalno - od znanja, razvoja, kulture, športa do 
splošne blaginje. Zato bo potrebno z jasnimi zahtevami 
do državnega vrha, do centra in nato pogumno preko 
vseh meja! Lokalni mandati se iztekajo, rezanja trakov 
iz prvih slik se že vrstijo in se še bodo. Ne prepustimo se 
skupnostni demenci, dober spomin šteje in predstavlja 
predpogoj za jasne zahteve in pričakovanja. 
Sam pričakujem, da bo naša regija ob sklepu 
naslednjega lokalnega mandata druga najbolj razvita 
regija in tudi nadpovprečno razvita regija v Sloveniji. 
Tako bo možno realizirati prepotrebne premike v 
lokalnem okolju, ki bodo vsem zanamcem omogočile 
dolgoživost ter radost sonca in morja.
To ne bi bilo to, če ne bi dodal nekaj svojega. Umestitev 
tretje medicinske fakultete in postavitev tretjega 
kliničnega centra v našo regijo sem že večkrat izrekel in 
predlagal, tudi aktualnemu ministru. Sedaj pričakujem, 
skoraj zahtevam, realizacijo ideje. Osebno bom naredil 
vse za njeno realizacijo. Vse za bodoče rodove! 
Pa naj zapoje Rudi Bučar v množini: Znova greli si bomo 
dušo, prebrodili tudi najhujšo sušo. Gremo naprej, 
gremo naprej …

PISMO NA DANSKO

Nina 
Ločniškar

Dorjan 
Marušič

SPREHODI ZA SPOMIN

29. Primorski poletni festival s sabo 
prinaša tudi tretjo izvedbo PPF Mladi, ki iz 
festivalskega sklopa prerašča v samostojen 
dogodek.

Po dveh letih, ko je na njegovo izvedbo vplivala 
koronska kriza, je pred nami tak PPF Mladi, 
kot so si ga zamislili v Gledališču Koper: z 
mednarodno udeležbo gledaliških akademij. 
Prihajajo študentke in študenti z Reke, iz Zagreba, 
Banjaluke in Ljubljane. Štirideset mladih bo štiri 
dni igralo predstave, izmenjevalo izkušnje, se 
pogovarjalo o gledališču ter spoznavalo Koper, 
njegov utrip in domačine.    
PPF mladi je namenjen mladim umetnikom, 
mlademu občinstvu (beri: mladi po srcu) in 
oživitvi koprskega mestnega jedra. Na Verdijevi 
ulici v Kopru bo potekal od ponedeljka, 18. 
julija, do sobote, 23. julija. Prvi štirje dnevi bodo 
namenjeni nastopom gledaliških akademij. 
Videli bomo klasike A. P. Čehova (Akademija 
uporabnih umetnosti Reka) Maksima Gorkega 
(Umetniška akademije Univerze Banjaluka), 
Ivana Cankarja, ki so se ga lotili na Akademiji za 
gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani ter 
avtorski projekt po motivih W. Shakespearja in H. 
Ibsena z Akademije dramskih umetnosti Zagreb. 
Strokovni del programa bodo predstavljali 
Pogovori z ustvarjalci, ki bodo na programu 

vsak dan pred predstavo – beseda bo tekla o 
nastajanju le-teh, izkušnjah na akademiji ter 
prihodnosti: mladih in gledališča. S prihodom 
akademij iz regije organizatorji uvajajo tudi 
novost: nagrado občinstva, ki jo bodo podelili po 
zadnji predstavi. Gledališkim večerom bo sledil 
večer študentskega filma, na katerem bomo 
videli filme študentov režije iz Ljubljane, Zagreba 
in Utrechta. Zaključek bo obarvan glasbeno. Tudi 
sicer bo rdeča nit festivala glasba, ki bo dogajanje 
na Verdijevi spremljala vseh šest dni. Skupaj z 
domačim reggae dvojcem Freedom Fighters bo 
nastopil pevec Tadiman, sicer vodja zasedbe Siti 
Hlapci, pevec italijanske skupine Makako Jump 
in mednarodne zasedbe Ufoslavians. Pantaloons 
bodo na PPF Mladi nastopili že tretjič, tokrat v 
sodelovanju z bratsko zasedbo iz Italije Techno 
Vikings. Ponovno bo po odru skakal tudi izolski 
raper Drill, ki je nedavno izdal svoj peti solistični 
album. Nastopili bodo še: The Chillers, JK Soul, 
Popotnik, 2B, Out-lot, Denis Beganović, Alessio, 
Boltzman in Benjamin Shock. 
Več informaciji o programu 3. PPF Mladi in 29. 
Primorskega poletnega festivala dobite na 
spletni strani www.gledalisce-koper.si, lahko pa 
jih obiščete v Gledališču Koper v času obratovanja 
blagajne. Ta je odprta vsak delovnik med 10.00 
in 12.00, ob torkih in četrtkih pa tudi od 15.00 do 
17.00.
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TO NI NAŠE MESTO, TO JE MOJE 
MESTO
 
Za pogovor z maestrom arhitekture, ki živi med 
Dunajem, Benetkami in Piranom, ne bi mogli 
najti lepše kulise, kot je Tartinijeva rojstna 
hiša. Z vseh oken je odprt pogled na Tartinijev 
trg, ki ga je ustvaril prav Podrecca in je eden 
od 30 trgov na svetu, ki nosijo njegov podpis 
in vračajo mesto – ljudem.  Rad načrtuje vse, 
vedno pa najbolj ljubi svoj zadnji projekt in 
najrajši ustvarja teksture mesta, saj so blizu 
življenja in ljudi. Njegova misel, da tudi takrat, 
ko riše stol, misli na mesto, preveva vsak 
njegov z veliko strastjo izrečeni stavek. Vse 
življenje potuje med različnimi geografijami, ki 
jim s svojim delom daje neizbrisen pečat. 

Gleda drugače, njegov pogled je širok, je 
filozofski, kozmopolitski
»Po poklicu sem arhitekt. To morda zveni grobo, 
kot bi položili kamen na kamen, a vendar ni tako. 
Arhitektura je v resnici antropologija. Paziti 
moram, da boš v življenju srečna, da ne umreš 
pri petinštiridestih, da boš živela do starosti 

devetdesetih let. Da te zaščitim in pokrijem s 
streho. Z arhitekturo ni tako kot s slikami v muzeju, 
ki so zavarovane in na varnem, nanje ne dežuje. 
Na moja dela dežuje, prepiha jih burja, ki brije 160 
kilometrov na uro. Arhitekti nismo niti umetniki, 
niti stilisti, niti minimalisti, dekonstruisti ali 
modernisti. To v našem svetu, ki je polikromen 
in polivalneten, ne velja več. Sem antropolog 
- arhitekt v času, ko budni in pametni ljudje 
razmišljajo o renaturalizaciji, dekarobonizaciji 
in digitalizaciji sveta - to so tri panoge, ki so 
pomembne in jih mora arhitektura ves čas imeti 
v mislih. Ali drugače – človeka moramo osrečiti, 
ne sme imeti zvezanih rok, dati mu moramo 
smisel, možnost, da leti, da je prost in svoboden. 
Tudi to je naša panoga, ni le grajenje, ampak 
antropologija. To je zelo pomembno in na prvem 
mestu. In drugo - verjamem, da to, kar arhitekti 
delamo, ne odgovarja samo času, ampak splošni 
časovnosti. Filozof Heidegger, ki ga ne maramo, 
ker je bil malo tudi nacist, a ga vendarle moramo 
brati, je govoril o odgovornosti za širši pojem 
časovnosti. Skozi tebe kot ustvarjalca mora teči 
časovnost, tako se dela kultura. Piran ima v sebi 
zgodbo stoletij, ta časovnost krasi Piran, ne zgolj 

čas. Kot arhitekt mislim na vse to, a tudi na očete, 
ki ti morda primažejo zaušnico in na nonote, ki te 
peljejo po cesti in ti dajo bonbon... Vse te misli me 
spremljajo v življenju arhitekta.«
Boris Podrecca občasno prihaja v Slovenijo 
in Piran, kjer ima tudi dom s pogledom na 
njegov trg. Občine ob morju opazuje kot 
nedeljivo celoto, vidi pomanjkanje duha, 
občutka za urbanizem, primerja »nekoč« in 
»danes«:
»Ne govorim politično, a ljudi, ki so tu nekoč 
živeli in sezidali to renesančno mesto, ta trg 
skozi stoletja in obdobja, berem kot odprto 
knjigo arhitekture. Ljudje, ki so tu živeli, so 
s časovnostjo, ki so jo seveda moderirali in 
spreminjali, spoštovali mesto. Njihov odmev je 
ostal tu. Ljubili so ta mesta, nikoli niso rekli: »To 
je naše mesto,« pač pa: »To je moje mesto.« To je 
razlika med njimi in današnjimi ljudmi, ki nimajo 
senzorjev, občutka, da je to »moje mesto« in ga 
morajo braniti. Menijo, da bodo bolje zaslužili 
kot natakarji, da mesnice itak ne bodo odprli v 
Piranu... To je, veste, mali merkantilizem in tako 
ne morete graditi mesta. Mesto je polikromno, 
ima več ravni. Dokler ljudje ne bodo čutili, da je to 

moje mesto, bo ostalo tako, kot je.«
Jeseni bodo lokalne volitve, menda bodo 
vsi župani ponovno kandidirali ali pa bodo 
prišli neki novi ljudje. Kaj bi jih vprašali, 
jim svetovali, položili na dušo glede 
urbanizma?
»Prav to, kar sem že rekel, ne upam naprej. Le 
en primer: brez Toneta Mikelna v Piranu ne bi 
bilo tega prenovljenega Tartinijevega trga, saj 
se je spoznal na umetnost. Ali Sonje Ane Hoyer 
- vedela sta, kaj je kakovost. Ljudje, ki znajo, so 
pomembni. Dober župan mora imeti okrog sebe 
ljudi, imeti mora budne senzorje, da dobesedno 
zavoha, kaj je prav. Tu pa imate župane, ki želijo 
napraviti nebotičnik v Kopru blizu zvonika. Tako 
se ne dela mesta. Če ni ljudi s senzorji, me boste 
čez deset let spet vprašali isto. Če nimaš ljudi, 
ki to znajo, mora župan znati vprašati nekoga, ki 
zna, ki mu naredi lepo mesto.«
Promet je velika težava teh krajev. 
Slovenska Istra ne bi smela biti zgolj 
prostor tranzita, ne gre zgolj za 
premeščanje ljudi, tovora, avtov, gre za 
življenje tu.
»Seveda, ljudje, župani morajo hoditi naokrog, 
opazovati z odprtimi očmi, ne le gledati televizijo 
in poslušati radio, potovati je treba. Na Dunaju 
smo imeli Svobodo, zanimivega človeka, arhitekti 
smo z njim zelo lepo sodelovali, posebej okrog 
reke Donave. Vzhod mesta, tam so drugačni 
ljudje, smo znali povezati. Mi moramo to dati 
skupaj, to je antropologija, o kateri vam govorim, 
to je več kot arhitektura. Poglejva konkreten 

primer. Piran bi lahko ob vstopu v mesto pred 
zapornico naredil garažo, ki bi šla v steno, to 
danes ni več tako drago kot nekoč. Dve nadstropji 
bi lahko imela in predvsem bi morala imeti odprte 
oboke in odprt pogled na morje. Pripeljem se z 
Dunaja, vozim se šest ur, utrujen sem, izstopim 
iz avta, prižgem cigareto in se skozi te oboke 
garaže zagledam v horizont in sem srečen. Točno 
vem, kako bi to naredil, a nimam partnerjev, ki bi 
to razumeli, želijo si parkirišča pod ali nad vodo. 
Če bi bil Piran tako imenovano pametno mesto- 
smart city, naziv, ki ga nosi že nekaj mest v Evropi, 
bi lahko tudi pridobivali sredstva. A ne morete le 
govoriti o tem, ali bo Piran imel mesarja ali ne. 
Človek mora prej nekaj pokazati, nekoga povabiti, 
imeti neko raven razmisleka, diskusije, znanje. Če 
pride k vam z idejami nekdo, ki je jedel krompir in 
nikoli ni jedel ribe, je težko. Potrebujete ljudi, ki 
so videli svet in imajo širok pogled nanj. In zato 
morate imeti senzorje, da najdete take ljudi.«
Obalna cesta. Izjemno redka je priložnost 
v življenju človeka, da na tako majhnem 
koščku obale ponovno dobi v roke toliko 
obale in morja, ki se je končno vrnilo 
ljudem.
»Po mojem je vedno dobro najprej narediti načrt, 
ne kar takoj natečaja. S strokovnjaki različnih 
strok. Na Dunaju so to znali narediti - gledaš 
teritorij, kot bi gledal klavir , šele nato mu napišeš 
melodijo in šele ko imaš celotno partituro, greš na 
točno določeno melodijo. Počasi naprej, ne sme 
se kar spustiti bombe, potem bo praznina.«
Boris Podrecca se ozre tudi v zaledje, na njegovo 

dokaj stihijsko pozidavo, ki pogosto vzbuja 
podobo zmede, celo občutek, da hiše kar zrastejo 
kot lego kocke. Smiselno bi bilo načrtovati 
dolgoročno, življenjsko, človeku prijazno, ozre 
se v preteklost: »Moja družina izhaja iz Ogleja, 
del družine se je selil v Čedad, del v Buzet, eni 
se pišemo Podrecca s črko c, drugi pa s črko k. 
Poznam te kraje. Tu je bilo veliko lakote, Benečani 
so jim vzeli drevesa in zgradili najlepše mesto 
na svetu, nato so prišli Huni in spet drugi... revna 
mesta. Tu se je rodila mentaliteta, kako preživeti 
v revščini, a nova era bo vse spremenila, in tu so 
potrebne institucije, ki imajo znanje, kje pa so 
ljudje, ki to razumejo, ne vem.«
Poseg v prostor je vselej poseg v življenje 
človeka
Tartinijev trg z elipso so najprej vzljubili otroci, 
nato še vsi drugi prebivalci:
»Otroci, ja. Ko pridejo moji štirje vnuki v Piran 
in vidijo skejterje, ki skačejo na klopce, rečejo: 
»Neee, to je naredil moj nono!« ali pa se kar 
vležejo na te kamnite klopi, da ne morejo skejterji 
čeznje. Naredil sem 30 trgov v vsaj osmih 
deželah. Mislim, da sem evropski prvak za trge, 
če ne kar svetovni in vedno začnem z otroki. 
Na Dunaju sem naredil celotno obrežje za igre 
otrok, s steklenimi površine, da vidijo, koliko rib 
je izgubila Donava. Pri svojem kovaču sem našel 
kose železa, različne elemente, ki jih je že vrgel 
proč in te elemente sem v zgodbo vstavil tako, 
da po njih teče voda. Predstavljajte si otroke iz 
Indije ali Azerbajdžana, ki nikoli niso videli vode 
v živo, videli so jo le v plastenkah in zdaj se lahko 

Nataša Benčič, Radio Koper

BORIS PODRECCA, ARHITEKT
SVETOVNEGA SLOVESA,
ČASTNI OBČAN PIRANA

Boris Podrecca, za katerega brez kančka 
pomisleka lahko trdimo, da je najvidnejši 
slovenski arhitekt sodobnega časa, ki se je 
uveljavil tudi v mednarodnem prostoru, se 
je slovenskemu očetu in srbski materi rodil 
januarja leta 1940 v Beogradu. Po drugi 
svetovni vojni se je družina ustalila v Trstu, 
kjer je Podrecca osnovno šolanje opravljal v  
slovenskem učnem jeziku. Priznani arhitekt, 
ki velja za pionirja postmodernizma, se je v 
svoji mladosti aktivno ukvarjal tudi športom, 
branil je namreč za Triestino. Po končani realni 
gimnaziji v Trstu je Podrecca odšel na Dunaj, 
kjer so starši takrat že živeli. Tam je moral 
še enkrat maturirati, saj tržaška matura ni 
bila priznana. Gibati se je začel v literarnih in 
umetniških krogih. V nekem trenutku pa ga je 
začel zanimati prostor. Od tod dalje ga je pot 
vodila v vedno tesnejši objem arhitekture. 

Študij je pričel na Tehniški visoki šoli Dunaj, ki 
mu ni odgovarjala, zato se je odločil za preizkus 
pri priznanemu profesorju Rolandu Rainerju. 
In ga tudi uspešno prestal. Po zaključenem 
študiju so naslednje obdobje v njegovem 
življenju zapolnile pomembne arhitekturne 
razstave – skupinske in samostojne, ki so se 
vrstile v večjih evropskih mestih in čez lužo. Ta 
velik humanist pa je imel za seboj tudi že nekaj 
realizacij, ki pa ga niso zadovoljevale. Želel si je 
več in to je doživel v Atenah, kjer se je ponovno 
srečal s klasiko. Ob vrnitvi na Dunaj je že izvedel 
nekatere odmevnejše projekte ter nastopil 
na Beneškem bienalu. Začelo se je obdobje 
profesure po vseh priznanih univerzah v Evropi 
in tudi Ameriki. Podrecca je v svojem obsežnem 
in raznovrstnem opusu, ki obsega arhitekturo, 
urejanje interierjev in zunanjih površin, 
oblikovanje in postavljanje razstav, oblikovanje 

nakita, pohištva, kozarcev in lutk, vselej ostajal 
samostojen in samosvoj, a zvest poglobljenemu 
premisleku o prostoru. Njegovi arhitekturni 
projekti obsegajo poslovne in trgovske stavbe, 
hotele oz. turistično arhitekturo, stanovanjske 
stavbe, izobraževalne in raziskovalne objekte, 
sakralne, galerijske oz. muzejske prostore, 
prometne objekte. Je tudi prejemnik številnih 
nagrad, priznanj in odlikovanj. Trenutno živi in 
dela na Dunaju. Nikdar pa ni prekinil stikov z 
domovino, kar se kaže v njegovih delih; Tartinijev 
trg v Piranu, Slomškov trg v Mariboru, prenova 
palače Univerze v Mariboru, Vinska klet novi 
Brič v Šmarjah, hotel in kongresni center Mons in 
Center Šumi v Ljubljani, ureditev glavnega trga v 
Idriji in še preko 200 realiziranih projektov širom 
Evrope in sveta.

Maja Orel Jakič

GRADBENO INŽENIRSKO PODJETJE
s 30-letno tradicijo

KOPALIŠČE ILIRIJA I CENTER ROG I OŠ ŠKOFIJE I GH SONCE KOPER I BRV LENT MARIBOR 

To ni naše mesto, to je moje mesto.
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z vodo igrajo. Tako se začne prvinska in mokra 
ljubezen do vode - da jo otipam, se zmočim. A to 
je antropologija. Naredil sem celo obrežje, ki ga je 
industrija izropala, veliko stekla je, postavil sem 
velike kartonske elemente, podobne kot velike 
reklame za Coca-Colo, na njih pa so fotografije 
otrok-zmagovalcev natečaja dunajskih šol, ki so 
pisali tekste z naslovom Kaj je zame voda. Portret 
tega otroka, natisnjen na teh kartonih, se vidi od 
daleč, velik je, nasproti njega pa so natisnjeni 
obrazi velikanov našega časa - od Schuberta do 
Mozarta in drugih. Ta, ki je zmagal na natečaju 
o vodi, bo vedno razumel, da je voda nekaj 
posebnega, tu se začne ta antropologija, saj se 
otrok tu igra, se umaže z vodo in to je to. Saj delam 
nebotičnike, a najraje delam teksture mesta, saj 
so blizu življenja, blizu ljudi.«
Boris Podrecca je nekoč rekel: »Kaj je v 
arhitekturi najtežje? Doseči neko avro in 
dostojanstvo, to da je hiša gentelman.« To 

levo morda na desno in zgodba dobi drugo smer. 
Z epidemijo smo v arhitekturi izgubili pojem 
slučajnosti, s to tehnologijo, ki jo zdaj imamo. 
To pa je za arhitekturo, kjer moraš bit praktik, a 
moraš znati tudi sanjati, katastrofa. Kako bomo 
to povezali z našimi sanjami? A zdaj pač delamo 
tako. ORF je o meni naredil film, ki ga je videlo 
okrog dva milijona ljudi in nato je 3 SAT kupila ta 
film, nakar ga je videl ves svet in zdaj mi pišejo 
moji nekdanji študentje, recimo nekdo iz San 
Francisca: »Vi, profesor, še delate na ta način, 
kako lepo.« Vesel sem, da se me radi spomnijo, 
tako vidiš, da nisi zaman delal do treh ponoči, 
da si se trudil nekaj dati ljudem. Ko si starejši, se 
umiriš.«
Poučevanje, življenje
Dolgih 25 let je profesor Podrecca poučeval 
študente arhitekture po svetu. Od Lozane, Pariza, 
Londona, Benetk, Milana, Trsta, Ljubljane, 
Maribora, Harvarda, Dunaja, Stuttgarta. Zelo 

je eros arhitekture, kajne? Kolikokrat ste 
mu bili dovolj blizu, da vas je osrečil?
»Tudi lepa punca in Monica Belluci me tako ganeta 
(smeh). Vedno, ko gledam kaj lepega, rečem 
nekaj drugega. A ta eros čutim vedno pri zadnjem 
projektu, najbolj ga ljubim. Če tega ne bi bilo, bi 
življenje ne šlo naprej, ampak nazaj. Kot bi mamo 
z osmimi otroki vprašali, katerega ima najraje. 
Zadnjega verjetno, najmlajšega, ki je še svež, 
lepo diši in nima pubertetniških aken.«
Epidemija je postavila svet na glavo, tudi 
vojna v Ukrajini ga bo, vse je neločljivo 
povezano in svoj davek je plačala tudi 
arhitektura.
»S pandemijo sem jaz osebno prvič imel minus. 
Vsi v biroju smo imeli covid, razen enega. Kolegi 
iz Italije so šli domov k mamam v Italijo, nekateri 
so delali od doma, a arhitekture ne moreš delati 
od doma, treba se je pogovarjati, si izmenjevati 
ideje. Le tako gre potem svinčnik, namesto na 

Za gostoljubje ob nastajanju pogovora z Borisom Podrecco se zahvaljujemo Skupnosti Italijanov Piran. slikovito odgovori na vprašanje, kaj ga je 
navdihovalo za poučevanje in zakaj je izgubili 
apetit zanj: »Nehalo me je zanimati, ko so prišle 
nove generacije. Nek četrtek ob devetih zjutraj 
sem imel v predavalnici 300 ljudi. Podoba je bila 
takšna: dva Japonca sta napol spala in žvečila, 
z zamudo je v predavalnico vstopilo dekle s 
sladoledom v roki in nato je gledalo v zrak. Saj bi 
lahko ostal še tri leta, a je bilo dovolj, želel sem 
zopet delati kot arhitekt.«
Po navdih gre rad v Benetke. Po kaj pa v 
Piran, kjer je tudi častni občan - po mir, 
počitek?
»Piran je počitek, a vzbuja tudi razmislek, ni nekaj 
praznega, ima veliko poetike. Ravno danes sem 
gledal hišo beneške arhitekture, ne vem, kaj je v 
njej, morda je bila nekoč glasbena šola in ganila 
me je altana. Nekoč so tam služkinje prale in 
sušile rjuhe, jaz sem na Guidecci v Benetkah zidal 
lepe hiše in altane naredil zato, da se tja usedeš, 
uživaš in gledaš panoramo. Gledaš profano in v 
tebi se zbudi sakralno.«
Število del Borisa Podrecce je res veliko. Do leta 
2016 jih je bilo precej, preko številke 400, več kot 
polovica je bila uresničenih, zdaj jih je še več. 
Pa vendar je mladi Boris rad igral nogomet, kot 
vratar Triestine igral nogomet tudi v Ljubljani, 
stadiona pa še ni ustvaril: »To je moja tragedija, a 
moj sin je konstruktor, inženir in je ravno zaključil 
stadion v Leipzigu, najraje bi ga sunil... haha.«
»Kaj je najlepše v življenju, gospod 
Podrecca?«, ga vprašam za slovo.
»Zbuditi se zjutraj in ni te sram, da to, kar si 
naredil, nič ne pomeni. Pač pa čutiš zadovoljstvo. 
Moja največja sreča so štirje vnuki. Moja mala 
Luisa ima 2 leti in pol, sin z njo govori nemško, 
mama portugalsko, med seboj starša govorita 
angleško. Čeprav ima mamo Portugalko, ima 
svetle lase, je blondinka in ko pride v Porto, jo 
gledajo kot svetnico. Ko si namaka roke v lavorju, 
reče po angleško: »It is wet.«, mokra je. Ne uči se 
angleško, sliši starše, ima pa budne senzorje. To 
so najlepši trenutki v življenju.«

Tartinijev trg z elipso so najprej vzljubili otroci, nato še vsi drugi prebivalci. Millenium tower

Hotel Iadera Triest
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Šolske torbe so odfrčale v kot in otroci so, kot 
sami radi rečejo, končno svobodno zadihali.

No,  nekateri starši pa morda malo manj. Po glavi 
jim rojijo misli, kako bodo mularijo animirali 
naslednja dva meseca. Plani so običajno takšni: 
malo skupnega dopusta, malo bodo none 
poskrbele, kakšen teden v organizirano šolsko 
varstvo, ki ga ponujajo vse obalne občine po 
simbolični ceni in nenazadnje, če je sreča mila, 
otroci sami pokažejo interes za vključevanje v 
razne tabore in tako staršem ni treba skakati po 
trepalnicah in otroke prepričevati, da so aktivne 
počitnice »ful« zanimivejše od celodnevnega 
igranja Fortnita.
Za vse, ki morda še iščete ideje, kam svoj 
podmladek vključiti med poletjem, smo v 
uredništvu pripravili nekaj namigov za aktivno 
preživljanje vročih počitniških dni. 

DRUŽINSKI TEAM BUILDING
Poletje med nas prinaša sproščenost in veselje, 
sladoled in slano kožo. To je tisti čas, ko se lahko 
družina bolj poveže in morda skupaj poskusi 
tudi kaj novega – obišče kraj, ki ga še nikdar ni, 
ob večerih igra še nepoznano družabno igro, se 
poda na piknik, obišče kakšnega izmed zanimivih 
muzejev, ki jih ponujajo naša obalna mesta in 
vasi, se udeleži predstav festivala PUF ali pa se 

Maja Orel Jakič

FORTNITE ALI AKTIVNE
POČITNICE? TO JE SEDAJ VPRAŠANJE

preizkusi v novem športu. Športna društva in 
klubi namreč ponujajo obilico različnih športnih 
dejavnosti, ki so namenjene celi družini. Do konca 
septembra se tako lahko odpravite v park vodnih 
športov v Žusterni, kjer na enem mestu ponujajo 
pripomočke za različne vodne in obvodne športe; 
kajak, vodno kolo, sup, windsurf … Za nekatere 
od njih si lahko najamete tudi učitelja. Posebno 
zabavno pa je otrokom morsko pohajkovanje s 
pedalinom ali obisk Izole s štirikolesom. Vzemite 
si dan za družinski team building in se skupaj z 
otroki zabavajte in nasmejte do solz.

ZDRAV DUH V MLADEM TELESU
Kot poročajo učitelji, bodo otroci primanjkljaj v 
znanju, ki se je zgodil v zadnjih dveh letih, tekom 
šolanja brez težav nadoknadili, veliko bolj pa 
so zaskrbljeni glede njihovih socialnih veščin. 
Opažajo namreč, da se otroci vedno manj družijo. 
Starši med poletjem lahko veliko naredite s tem, 
da otroke vključite v skorajda nepreštevno število 
kampov, taborov ali tečajev, ki jih organizirajo 
obalna športna društva, taborniki, društva 
prijateljev mladine in druge otrokom prijazne 
organizacije. Športni pedagog Mitja Mikolavčič iz 
Aktivnega otroka že šesto leto zapored organizira 
poletne kampe na različnih lokacijah. Kot pravi, 
kampi temeljijo na odkrivanju različnih športnih 
veščin, povezovanju otrok in zaupanju med njimi. 
Letos se jih bo tekom poletja zvrstilo kar 13. 
»Pomembno je, da se otroci med poletjem igrajo, 
odkrivajo, katera dejavnost jim je všeč in seveda 

tkejo nova prijateljstva. Nenazadnje v poletnih 
kampih otroci postanejo tudi samostojni, razvijejo 
občutek odgovornosti, med seboj so tudi solidarni. 
To pa lahko počnejo le, če gredo od doma. V naših 
poletnih kampih otroke seznanjamo s pestrim 
naborom športnih dejavnosti; plavanje, ples, 
plezanje, učimo jih preživetja v naravi, odpravimo 
se na izlet s kolesi, hodimo po slackline-u,« pove 
Mitja. Seveda pa niso edini. Mlade skejterje lahko 
vključite v tečaj BMX-a in skejtanja v ŠD Obala 
Riders, ljubitelje živali odpeljite na poletni kamp 
jahanja v Konjeniški klub Histria, v Portorožu pa 
se otroci lahko udeležijo odbojkarskega tabora 
na mivki Zmigajmo. Pa ne pozabimo na jadralce in 
kajakaše. Izbira je res pestra. 

STARŠI, NE POZABITE NASE
V norem organiziranju nepozabnih počitnic 
za svojega otroka pa si ne pozabite oddahniti 
tudi sami, skočiti na rolanje s prijateljico, na 
badminton s sosedom ali morda na tečaj odbojke 
na mivki, ki ga tekom poletja v Centru športov na 
mivki organizira nekdanja državna prvakinja v 
beach volley-ju Tjaša Jančar. Mularija se bo med 
tem, ko boste vi postajali super fit, z veseljem 
igrala na trampolinih ali zidala gradove iz mivke 
na robu igrišča. 
Pa aktiven skok v poletje želimo. 

€   €    Sabrina Simonovich

SONČENJE? DA, A Z GLAVO!
Poletje je čas, ko koža zaradi lahkotnih oblačil 
ujame več sončnih žarkov ter kisika in ob 
pravilnem ravnanju zasije v vsej svoji lepoti.

Nekaj porjavelosti ji da zlat odtenek in jo naredi 
privlačnejšo. Pa vendar se poleti pogosto načrtno 
preveč sončimo, včasih tudi opečemo, s tem pa koži 
škodujemo. Škodo si naredimo prav z vsako sončno 
opeklino ne glede na to, kako pogosto se zgodi. 
Sončenje uniči elastična vlakna, ki koži dajejo lep, 
gladek videz. Vodi v zgodnje staranje kože, ustvari 
gube, pege in razbarvanost kože ter povečuje 
tveganje za raka. UV-sevanje povzroča sončne 
opekline, prezgodnje staranje kože, poškodbe 
oči, oslabljen imunski sistem, fotoalergične in 
fototoksične reakcije. Je pa tudi glavni dejavnik 
tveganja za razvoj vseh vrst kožnega raka. Število 
novih primerov kožnega raka v zadnjih desetletjih 
v svetu in Sloveniji narašča. Za pridobivanje 
vitamina D je nekaj izpostavljanja soncu nujno, a 
je za to dovolj že 10 do 15 minut sončenja na dan. 
Zato poleti poskrbimo, da med 10.00 in 16.00 uro 

načrtujemo aktivnosti v zaprtih prostorih ali senci. 
Upoštevajmo pravilo, ki narekuje, da se, ko je 
naša senca krajša od telesa, umaknemo v senco. 
Uživanje v zdravi senci bo dobro delo tako koži kot 
umu. V senci lahko počivamo, nič ni narobe pa, če 
naredimo kakšno vajo za krepitev. Nujne vaje skozi 
vse leto so vedno tiste za krepitev mišic trupa, ki 
razbremenijo hrbtenico in pomagajo se izogniti 
bolečinam v hrbtu. Če to opravimo v senci na 
plaži, pa bo toliko bolj prijetno, ko se bomo potem, 
prepoteni, skopali v morju. 
Pred sončenjem izberimo aktivnosti, ki bodo naši 
koži pomagale pri čiščenju odmrlih celic, globinski 
navlažitvi in pridobivanju postopne in enakomerne 
porjavitve. Piling odstrani odmrle celice in tako 
lahko sonce enakomerno obarva vašo polt. Doma si 
ga lahko pripravite iz nerafinirane soli ali ostankov 
kave in oljčnega olja, kateremu lahko dodatke nekaj 
kapljic priljubljenega eteričnega olja. 
Če ste med tistimi, ki se izogibate kremam za 
sončenje, ki vsebujejo tudi škodljive kemijske 
spojine, si lahko olje za sončenje s faktorjem 

pripravite sami doma. Zavedajte se sicer, da je ta 
naravni zaščitni faktor, v primerjavi s tistim iz krem, 
precej nižji, in sicer med 6 in 8. Po drugi strani bo 
to olje spodbudilo tvorbo melanina in temnejšo 
porjavelost.
Kako ga pripravimo in kdaj?
Sedaj je ravno pravi čas, da naberemo še zelene 
orehe, jih narežemo in v steklenem kozarcu 
prelijemo z olivnim oljem, kozarec zapremo 
in postavimo za teden dni na sonce. Na koncu 
precedimo in prelijemo v temne stekleničke, 
manjšo količino, ki jo vzamemo s seboj na plažo, pa 
lahko tudi v odsluženo plastenko olja za sončenje. 
Pazite, da se zamašek dobro zapre! Olje bo temne 
barve in lahko pusti madeže na tkanini. Tudi tu lahko 
dodate nekaj kapljic priljubljenega eteričnega olja 
za prijetnejši vonj. 

Vse naravno in avtohtono! 

Sabrina Simonovich, prof. športne vzgoje, trener 
fitnesa, učitelj joge, www.sabrinafit.eu.

Nov program prednosti zavarovalnice Generali, 
poimenovan Generali ZAME, nagrajuje 
zvestobo ter aktiven in zdrav življenjski slog. 
Člane spodbuja pri doseganju bolj zdravega in 
aktivnega načina življenja in je primeren za vse, 
ki iščejo ideje za gibanje v naravi, nove pohodne 
ali kolesarske poti, recepte za zdrav način 
prehranjevanja ali nasvete za dobro počutje. 
Pri zavarovalnici Generali si prizadevajo biti 
vseživljenjski partner strankam na vsakem 
koraku. Z novim, brezplačnim programom 
Generali ZAME spodbujajo in nagrajujejo njihove 
stranke in tudi tiste, ki to še niso, pa prisegajo na 
zdrav življenjski slog, da skrbijo za svoje zdravje 
in uživajo v ugodnostih po lastnem okusu. 

€€

ENOSTAVNO DO PREDNOSTI, 
UGODNOSTI IN ZDRAVIH NAMIGOV

BREZPLAČNO ČLANSTVO IN 
ŠTEVILNE UGODNOSTI 
Na virtualni platformi program brezplačno in 
brez vsakršnih obveznosti združuje športne 
rekreativce in ponuja dostop do številnih 
uporabnih vsebin za zdrav življenjski slog. Poleg 
zdravih receptov nudi tudi namige, kako na 
aktiven način preživljati prosti čas. 

SESTAVLJEN JE IZ TREH SKLOPOV 
V prvem sklopu so zbrane zavarovalne prednosti 
za stranke, ki združujejo lojalnostni popust ter 
dodatne ugodnosti pri zavarovanjih. V drugem 
sklopu so zbrane ugodnosti in popusti partnerjev 
s področij varčevanja, športa in prostega časa, 
turizma, doma in zdravja. V tretjem stebru so 
zbrane vsebine s področja zdravega in aktivnega 
življenjskega sloga. Tu bodo člani našli vse, od 
nasvetov s področja prehrane, izbire izletov 
in športnih izzivov do dnevno svežih zdravih 
namigov za dobro voljo in kondicijo.
Generali ZAME je edinstven v tem, da ob skrbi za 
zdravje člane spodbuja s praktičnimi nagradami 
in ugodnostmi. Trenutno so na voljo do 20 % 
cenejša članarina pri Planinski zvezi Slovenije, 
do 25 % popusta za izbrane GARMIN naprave, 

20 % popust za obisk Arboretuma Volčji Potok, 
do 30 % cenejše vstopnice za Kobilarno Lipica, 
nižja startnina na Kolesarski maraton Franja in 
še mnogo več. Seznam ugodnosti se bo sproti 
nadgrajeval in dopolnjeval.
Generali ZAME je na voljo na spletni strani 
www.generali-zame.si, prav tako pa se lahko 
registrirate tudi preko brezplačne mobilne 
aplikacije Generali ZAME, odličnega pripomočka, 
ki vas bo spodbujal k doseganju osebnih ciljev, 
bolj zdravemu in aktivnemu preživljanju prostega 
časa. Prenesete si jo iz mobilne trgovine App 
store (uporabniki Apple iOS) oz. Google Play 
(uporabniki Android).

Fortnite je spletna video igra, ki jo ta trenutek 
igra okrog 3 milijone ljudi in je po podatkih 
wikipedije samo do leta 2019 ustvarila 9 
milijard dolarjev bruto prihodka. Če ne 
verjamete, vprašajte mladino.
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CENE VOZOVNIC ZA VLAK
OSTAJAJO NESPREMENJENE
Ali veste koliko vas stane pot? Ljudje se 
čedalje bolj zavedamo pomena skrbi za okolje 
in trajnostnega razvoja. Število potnikov, ki 
za svojo pot na delo izberejo vlak, zadnja leta 
v povpečju  narašča. Na slovenskih tirih lahko 
opazimo vse več novih vlakov. Cene goriva so 
višje in posledično  tudi višji stroški prevoza 
z avtomobilom, cene vozovnic za vlak pa so 
nespremenjene. To so dobri razlogi, da tisti, ki 
za prevoz na delo še ne uporabljamo javnega 
prevoza, preverimo, ali se lahko na delo 
vozimo vsaj del poti z vlakom.

CENE ENERGENTOV SO SE ZVIŠALE, 
CENE VOZOVNIC ZA VLAK SO 
OSTALE NESPREMENJENE
Medtem ko se na trgu dražijo energenti, cene 
vozovnic za vlak ostajajo enake. V razmislek smo 
v spodnji tabeli prikazali primerjavo stroškov 
vožnje z avtomobilom v primerjavi z vlakom. 

VLAK JE NA POSAMEZNIH 
ODSEKIH TUDI ČASOVNO ZELO 
KONKURENČEN CESTI
Potovalni čas je precej odvisen od konfiguracije 
proge in dovoljenih hitrosti voženj. Z investicijami 
v infrastrukturo lahko pričakujemo vedno 
boljše vlakovne povezave. So pa že sedaj odseki 
prog, ki so časovno konkurenčni cesti, npr. pot 
iz Borovnice v Ljubljano ali proga Ljubljana–
Dobova, kjer ima nekje do Sevnice časovno 
prednost vlak, prav tako proga Jesenice-Kranj-
Ljubljana in Kamnik-Ljubljana itd.

MED POTJO LAHKO POČNEMO KAJ 
VEČ
Potovanje z vlakom je v razvitem svetu in tudi pri 
nas vse bolj pogosto. Gre za odgovorno dejanje 
posameznika, ki želi prispevati k čim nižjemu 
onesnaževanju, hkrati pa potovati varno  zase 
in druge. Svoj čas potovanja pa lahko nameni 
sopotnikom, delu, razmišljanju, meditaciji ali 
pa preprosto počitku. Kot pravijo na Slovenskih 
železnicah, si želijo, da bi čim več ljudi preizkusilo 
potovanje z vlakom, njihova naloga pa je, da 
potovanje naredijo všečno. 

DO JESENI KAR 52 NOVIH SODOBNIH 
VLAKOV
Novi vlaki zagotovo pomembno vplivajo na 
boljšo kakovost prevozov potnikov v železniškem 
prometu. Do jeseni 2022 bo na naših tirih 52 novih 
potniških vlakov. Od tega bo 21 enopodnih in 10 
dvopodnih (dvonadstropnih) električnih ter 21 
enopodnih dizelskih vlakov. Vsi novi vlaki so zelo 
prostorni. Vsa vrata so opremljena z izvlečnimi 
stopnicami, kar omogoča preprostejši vstop in 
izstop tudi za gibalno ovirane osebe. Na voljo je 
več prostora za prevoz koles, toaletni prostori 
so prostorni, prilagojeni tudi za invalide in mlade 
starše - s previjalno mizo, avtomatsko klimo in 
velikimi panoramskimi okni. Vlaki omogočajo 
sodoben informacijski sistem, vtičnice za 
polnjenje elektronskih naprav, opremljenost s 
signalom Wi-Fi in s tem dostop do internetnih 
vsebin. 

ČE ZA PREVOZ UPORABLJAŠ  
VLAK, POMEMBNO PRISPEVAŠ K 
VAROVANJU OKOLJA
Železnica ima razvidno prednost v primerjavi z 
drugimi oblikami prevoza, saj že danes za prevoz 
potnikov in tovora uporablja električno energijo, 

ki je v 50 odstotkih pridobljena iz obnovljivih virov. 
Pri prevozu potnikov med Mariborom in Ljubljano 
tako železnica porabi povprečno šestkrat manj 
energije na potnika kot v cestnem avtomobilskem 
prometu.

Relacija Mesečni strošek prevoza z avtomobilom 
(Izračun stroška goriva brez vinjete za 
20 delovnih dni v mesecu.)*

Cena mesečne vozovnice za 
vlak

Celje-Ljubljana-Celje 
(88 km)

458  evrov 196 evrov

Relacija Letni strošek prevoza z avtomobilom 
(Izračun stroška goriva brez vinjete za 
20 delovnih dni v mesecu.)*

cena letne vozovnice za vlak

Celje-Ljubljana-Celje 
(88 km)

5.496  evrov 1.568 evrov

Najbolj ugodna izbira za vsakodnevna potovanja je zagotovo letna abonentska vozovnica, s katero se 
štiri mesece vozite brezplačno.

*Vir izračuna stroška prevoza z avtomobilom s povprečno porabo goriva dizel 7 litrov na 100 km, na 
dan 11. 5. 2022: https://www.amzs.si/ . Izračun cene abonentske tedenske, mesečne, polletne ali letne 
vozovnice za vlak lahko preverite na spletni strani https://potniski.sz.si/abonentske-vozovnice/
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Nataša Marc Mahnič, neustrašna reševalka s 
poslanstvom.

“To so naši. Gredo na poškodbo kolka z 
reševalnim vozilom številka 13. Prepoznam ga po 
sireni,” reče brez oklevanja, ko se srečava blizu 
postaje Reševalne službe slovenske Istre v
Izoli. “Hecno je, če sodelavce prepoznaš po 
načinu dodajanja zvočne sirene,” si mislim, ko 
srebam kavo z upornico, žensko in zdravstveno 
reševalko Natašo Marc Mahnič. Njeno 
poslanstvo? Pomagati ljudem v najtežjih 
življenjskih situacijah.
Poletje je tu. Slovenska Istra velja za 
priljubljeno počitniško destinacijo. Kaj to 
pomeni za vas, reševalce?
Pomeni več klicev, več ponesrečencev, bolj 
zgoščen urnik. Po občutku bi rekla, da imamo 
poleti 50 odstotkov več dela kot sicer, za vikend 
tudi 70 odstotkov. Največ klicev prihaja iz 
piranske občine - okoli 90 odstotkov jih je - ki je 
za nas še vedno najtežje dostopna, v primerjavi 
z ostalimi tremi istrskimi občinami. Poleti nam k 
sreči pomaga še reševalec na motorju, ki lahko 
hitreje pride do ponesrečenca, če so kolone. 
Zaradi same poti ali …?
Ja, ker je med Izolo in Portorožem še Strunjan, 
s sicer prelepim drevoredom, a cesto, ki je za 
reševalce včasih prava nočna mora. Problem 
je, ker je zelo ozka, ljudje pa še vedno ne znajo 
pravilno odreagirati, ko zaslišijo sireno ali 
zagledajo vozilo na urgentni vožnji. Mnogi se 
nam ne umaknejo, ampak upočasnijo in vozijo 
ob boku. Cesta v Strunjanu pa zahteva umik vseh 
vozil skrajno proti robu, ker je reševalno vozilo 
kar široko. Ovinki proti Belvederju so posebej 
nevarni za motoriste, ki nas, zaradi nošenja čelad 
in hrupa, ne slišijo. Zelo nevarno je, če ravno 
takrat sekajo ovinke. Preslišijo nas tudi vozniki 
avtomobilov, poleti predvsem zaradi klime v 
avtomobilih, zaprtih stekel in glasne glasbe.
Zdi se, da o pravilnem oblikovanju 
reševalnega pasu vemo že vse. Kakšne so 
izkušnje s terena?
Še vedno se najdejo posamezniki, ki ne vedo, ne 
znajo ali pa se jim preprosto ne zdi vredno, da bi 
v primeru nesreče ali zastoja na cesti vzpostavili 
pas za intervencijska vozila. To je absurd. Potem 
pa imamo še voznike, ki zmrznejo ali pa nas 
prepozno opazijo. Ja, še vedno se soočamo s 
težavami. 
Je to včasih povezano tudi z empatijo?
O tem bi pa lahko govorili …. Ko se denimo ljudem 
mudi na dopust in se zgodi nesreča, očitno 
doživijo res veliko frustracijo. Na svoji koži sem 
celo doživela, da nas je dostavljavec pice vprašal, 

€€   Branko Lončar 

TRENUTNE RAZMERE V 
PRID NEPREMIČNINSKIM 
INVESTICIJAM 
Čeprav so pred nami nekoliko negotovi časi, 
pa na nepremičninskem trgu ni tako. Kljub 
vsemu kaže, da je čas zelo naklonjen naložbam 
v nepremičnine, pa najsi gre za lastno 
nepremičnino ali samo za investicijo.

Ta čas nekateri označujejo kot obdobje, ki je zelo 
primerno za naložbene priložnosti. Zakaj je temu 
tako, vam predstavimo v nadaljevanju. V tem času 
je povpraševanje še vedno bistveno večje od 
ponudbe. Ta trend ni prisoten samo v slovenski 
Istri, temveč tudi drugje po državi, predvsem v 
prestolnici. Tako Ljubljana kot slovenska Istra 
sta zanimivi destinaciji za nakup nepremičnin kot 
investicije, saj se, glede na počasno gradnjo novih 
stanovanj, ta trend še lep čas ne bo spremenil. 
Predvideva se tudi, da bo upočasnitev investicij 
dodatno spodbudila rast cen nepremičnin. 

Trenutne razmere so pripeljale do zaustavitve 
zasebnih investitorjev v gradnje, predvsem zaradi 
rasti cen gradbenega materiala in gradbenih 
storitev. Vse to bo pripeljalo do višanja cen 
nepremičnin, saj, kot smo že dejali, povpraševanje 
še vedno močno presega ponudbo. Vaša 
naložbena nepremičnina je varna tudi pred 
inflacijo, ker je rast vrednosti nepremičnin višja 
od inflacije. Naložba v nepremičnino velja za 
razmeroma varno naložbo in investicija se dokaj 
hitro poplača. Da je naložba v nepremičnine 
še vedno odlična priložnost, pa dokazuje tudi 
ugodnejša obdavčitev dolgoročnega oddajanja. 
Še prejšnja vlada je znižala stopnjo davka pri 
oddaji nepremičnin v dolgoročni najem iz 27,5 % 
na 15 %. In nenazadnje je potrebno omeniti tudi 
veliko priseljevanje Ukrajincev k nam, ki nehote 
vpliva na naš nepremičninski trg. S FURS-a so 

sporočili, da so tujci v lanskem letu kupili največ 
nepremičnin v Sloveniji. Med njimi po številu 
najemov in nakupov prevladujejo Ukrajinci. 

V naši nepremičninski družbi vsekakor svetujemo 
strankam, da je pravi čas za nakup nepremičnine, 
pa najsi gre za lastno nepremičnino ali pa 
za investicijo. Poleg vseh že prej omenjenih 
prednosti, je potrebno omeniti tudi ugodne 
kreditne pogoje, ki jih v tem trenutku ponujajo 
banke. 

Obala nepremičnine d.o.o.
Obala 16, 6320 Portorož
Tel : 05 674 10 30
Mob: 041 35 22 00
E: info@obala-nepremicnine.si
W: www.obala-nepremicnine.si

kdaj bomo umaknili reševalno vozilo, ker se 
mu mudi z dostavo. Naslednjič, ko boste zaradi 
nesreče stali v koloni, pomislite, da morda nekaj 
kilometrov pred vami rešujemo življenje osebi, 
otroku, mami, očetu … Morda se je tisti dan za 
vedno spremenila usoda več družinam. Bodimo 
bolj strpni in spoštljivi. Tudi takrat, ko gre za 
čakanje v koloni.  
Najbrž se na najhujše prizore na cesti 
človek nikoli ne “navadi”?
Nikoli, a se skozi leta utrdiš. Naše delo je 
specifično, veliko je improvizacije. Torej, 
protokoli oživljanja so povsod na svetu enaki, 
vendar naše delo poteka na terenu, kjer so 
okoliščine drugačne kot v bolnišnici. Ko gre za 
reševanje življenja na terenu, se ne ukvarjaš s 
čistim in nečistim delom, “samo” rešuješ življenje 
v danih okoliščinah. Zato sem tudi mnenja, da bi 
se nujna medicinska pomoč (NMP) morala ločiti 
kot izobraževalni program, ker zahteva specifična 
znanja in veščine. Pa še to: Slovenija premore 
veliko dobrih reševalcev, zato je ključnega 
pomena, da ima mlajši kader stik s starejšimi 
reševalci, ki imajo neprecenljiva znanja. 
Zame je bil čas preživet s Sandijem Arnugo, 
Sandijem Jurgcom in ostalimi člani Prehospitalne 
ekipe (MoERea) Zdravstvenega doma Koper 
ključen za moj profesionalni razvoj. Zdi se mi 
tudi pomembno, da mlajše generacije sledijo 
vzornikom. Hvaležna sem, da so na mojo pot 
stopili Thomas Germ in Branko Kozar z Reševalne 
postaje Maribor (Zdravstveni dom dr. A. Drolca, 
OE NMP), Danijel Andoljšek z Reševalne 

postaje UKC Ljubljana in Zlatko Kvržić, glavni 
zdravstvenik VZE. Z vzorniki si lažje zastavimo 
cilje. Reševalec, ki je prepričan, da zna vse, je 
nevaren reševalec. To je poklic vseživljenjskega 
učenja. Še nekaj se mi zdi pomembo pri delu, 
ki ga opravljam. Ko le lahko, vzamem svojca v 
reševalno vozilo. Nobena empatija reševalca ne 
more nadomestiti topline bližnje osebe. Temu 
sem zelo naklonjena.
Kako reagiramo Slovenci, ko pride do 
kritičnih situacij?
Tu bi definitivno potrebovali sistem rednih 
izobraževanj iz nudenja nujne medicinske 
pomoči. Dve minuti lahko odločata o človeškem 
življenju. Če so ljudje poučeni, ohranjajo mirnost 
in zbranost tudi v najtežjih trenutkih. Kar pa je 
najpomembneje: odzovejo se. Če si opremljen z 
znanjem, je večja verjetnost, da se boš odzval.
So bile vaše otroške sanje postati 
reševalka?
Kot otrok sem si želela postati veterinarka, a me je 
pot zanesla drugam, v košarkarske vode. Najprej 
kot igralko, potem pa zaradi številnih poškodb kot 
pomočnico pri rehabilitaciji športnikov na klopi 
novomeškega košarkarskega kluba. Takrat se je 
v meni prebudil ta klic oziroma želja po pomoči 
drugim. Julija praznujem deseto leto dela na 
urgenci. 
Je veliko žensk, ki se odloči za to karierno 
pot?
Pred desetimi leti so raje videli moške na urgenci, 
predvsem zaradi fizične moči. Meni se seveda to 
ni zdelo prav in sem vztrajala. Ženske smo sicer 

anatomsko drugače grajene kot moški, to vemo 
vsi, a nas nobena sila ne ustavi (smeh). Imam 
fantastično sodelavko, ki dvigne 60 kilogramov in 
jih nese kot Rambo. Doma imajo kmetijo in najbrž 
to pomaga. Je pa res, da se vsa leta tovrstnega 
dela zapišejo nekje v telesu. Tudi sama opažam 
razlike med mano ali starejšimi reševalci in 
mladim, svežim kadrom, ki je na začetku poti. 
Pred leti sem skočila iz vozila brez premisleka, 
sedaj so moji gibi bolj nadzorovani. Preventiva 
je pač pomembna, če želim še naprej živeti svoje 
poslanstvo (se nasmeje).
Koliko je torej žensk?
Po moji oceni bi rekla, da petina. Veš, če bi se 
odločila za družino, bi težko opravljala ta poklic. 
Biti del reševalne ekipe je kar nevarno in naporno 
delo. Veliko si na cesti, izpostavljen stresnim 
situacijam, triizmensko delo pa tudi ni najbolj 
idealno za družinsko dinamiko. Ko govorimo o 
plačah pa … če si tu zaradi denarja, ne boš dolgo 
ostal v tem poklicu.
Kako je delati s pacienti?
Nejevolje pacientov nikoli ne vzamem osebno. 
Je pa res, da smo ljudje postali razvajeni in 
zahtevamo vse takoj. Moraš razumeti, da na 
urgenci gredo v triažo prednostno tisti, ki se 
najbrž isti dan ne bodo vrnili domov. Torej tisti, ki 
so pomoči najbolj potrebni. Moja izkušnja je, da se 
marsikaj da rešiti z dobro komunikacijo. Če šest 
ur ne odpreš vrat ambulante, si večina pacientov 

misli, da piješ kavo in klepetaš. Zato sem jaz 
zagovornica odkrite in spoštljive komunikacije 
in vedno raje povem, da so ambulante zasedene, 
da izvidov še ni ali da je zdravnik še vedno v 
operacijski. Potem to ljudje drugače sprejmejo.
Mi zaupaš kakšno anekdoto z urgence?
Na strunjanskih ovinkih smo reševali lažje 
poškodovanega motorista. Takrat je ravno vse 
cvetelo, zato je bila cesta izjemno spolzka. Šla 
sem po zajemalna nosila in posteljo, ampak je 
kombinacija cvetnega prahu in strmega klanca 
naredila svoje. Z nosilom vred sem zdrsnila v 
kanal ob cesti. Sodelavca sta najprej reševala 

mene, nato smo poskrbeli še za motorista. Druga 
anekdota se je zgodila v hotelu. Tako rekoč udrli 
smo v hotelsko sobo, kjer nas je začudeno gledala 
gospa in pripomnila, da je klicala recepcijo, ne pa 
reševalcev. Po nekaj sekundah smo ugotovili, da 
smo v napačnem nadstropju. Zgodilo se je tudi, da 
je na urgenco  prišla nona in potožila, da ima hud 
glavobol. Zdravnika ni bilo, zato sem se usedla k 
njej in sva klepetali. Čez čas si je zaželela kave in 
ko je bil lonček prazen, je rekla, da se počuti dobro 
in da je najbrž potrebovala samo pogovor. Kaj na 
rečem … to so hkrati lepi in pretresljivi trenutki.  
Kaj si želiš?
Imam mnogo želja. Želim si na primer, da bi 
tečaje nujne medicinske pomoči vpeljali v šole 
in otroke opremili z znanjem. Še naprej si želim 
ustvarjati svoj osebni blog Moška reševalka, 
kjer delim tudi košček svojega življenja in dela 
na urgenci. Ustvarila sem tudi Facebook skupino 
NMP učilnica, kjer izmenjujemo znanje s področja 
zdravstva, medicine, urgence … 
Nekoč si želim postati predavateljica na 
tečajih International trauma life support. Gre 
za organizacijo, ki je specializirana za učenje 
imobilizacije in reševanja poškodb.
Čeprav je kontradiktorno, si želim tudi čim več 
provokativnih Facebook objav v smislu “Itak 
reševalci spite celo noč.” Ja, tudi tega si želim, (se 
zasmeje) ker zame to pomeni samo eno: Obala je 
bila to noč zdrava.

Polona Žigo

»OBALA JE BILA TO NOČ ZDRAVA«
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MESTO SKRITIH ULIC IN ČUDOVITIH 
KOTIČKOV
Čeprav je živela po vsem svetu, Lorella 
Flego nikoli ne pozabi omeniti svoje domače 
Izole in tega, kako je navezana na to obalno 
mesto velikega srca. Ko se, vedno brezhibno 
urejena, pojavi na televiziji, vedno posije 
sonce. S svojo pozitivnostjo, nalezljivo 
dobro voljo, živahno klepetavostjo, širokom 
nasmehom in ljubeznijo do vsega lepega in 
dobrega, predvsem pa mode, zna številnim 
polepšati življenje. Enako živahno klepeta 
tako v slovenščini in italijanščini, svoje 
kariere pa ni nikoli gradila na škandalih, 
temveč poglobljenem poznavanju mode in 
televizijskega dela. Ko ugasnejo kamere in 
mikrofoni na prireditvah, ki jih z užitkom vodi, 
pa je simpatična Primorka, ki zna življenje 
zajemati z veliko žlico. Čeprav uživa v vodenju 
oddaje, urejanju svojega spletnega portala in 
poročanju z modnih dogodkov najprestižnejših 
oblikovalcev v Milanu in Parizu, pa se 
vedno najraje vrača domov k hčerki Sofiji in 
partnerju. Zaupala nam je, kaj ji je tako ljubega 
v domačem mestu. 

Čeprav si je zgradila uspešno televizijsko kariero, 
si je temnolaska z izrazitimi modrimi očmi, za 
katere so mnogi namigovali, da nosi barvne leče, 
kot majhno dekletce želela postati balerina, 
a ji je usoda namenila drugačno pot. Še pred  
polnoletnostjo je začela delati na televiziji. To 
je bilo, ko so se z družino vrnili iz Afrike. Lorella 
in njen šest let starejši brat Andrea sta namreč 
s staršema nekaj let svojega otroštva preživela 

tudi v Gani, kjer je oče Aurelio pet let delal kot 
predstavnik Tomosa. Teh let se spominja le 
bežno, saj je bila premajhna. »Sicer pa smo 
bili na na raličnih delih sveta: najprej v Afriki, 
Bologni in Kopru, nato pa še po svetu, saj smo 
z družino veliko potovali. Morda se tudi zaradi 
tega običajno ne navežem na kraj, prej na ljudi, 
saj mi je všeč, če se veliko premikam, raziskujem 
zgodbe, zgodovino in utrip mesta. Prav zaradi 
teh premikov nisem imela časa opazovati 
spremembe v slovenski Istri, sploh glede Kopra. 
Zdi se mi, da sem se nekega dne zbudila in je bilo 
vse spremenjeno, postalo je res sodobno mesto, 
z odlično kulinarično ponudbo, urejeno plažo, 
lepimi parki in turisti... Vsega tega včasih ni bilo. 
Pogrešam pa malo več aktivnosti v starem delu 
mesta, a opažam, da je to težava povsod: mestno 
jedro včasih kar izumira, kar je res škoda, saj prav 
v njem najdemo najlepše stavbe, ulice, vodnjake 
in na sploh zgodovino,« pravi Lorella, ki je nekaj 
znanja nabrala tudi čez mejo, v Trstu.
»Glede na to, da pripadam italijanski manjšini in 
je moj materni jezik italijanščina, ni bilo dvoma, 
da bom šla študirat v Italijo. Na študentska leta, 
študirala sem otroško psihologijo,  imam zelo 
lepe spomine, saj smo  se res zabavali in hkrati 
veliko učili, vsak dan sem se vozila gor in dol, a 
ni bilo prav nič naporno, celo v Trstu sem hitro 
parkirala, kar se danes sliši utopija, vem, a tisti 
časi so bili povsem drugačni. Trst je bil, kar 
zadeva zabave in ponudbe, zelo bogat in povsem 
drugačen v primerjavi z našo obalo, a mislim, da 
so te razlike prisotne tudi danes. V mojih očeh 
je to povezano s povsem drugačno kulturo, ki 
je pač italijanska, kar se pozna pri hrani, modi, 
arhitekturi, življenju, povsod. Bilo mi je zelo všeč 
takrat in tudi zdaj, ko imam prosto popoldne, se 
zelo rada zapeljem "čez mejo" na kavo, sprehod 
ali kar tako,« pove  temnolaska, ki se zadnjih deset 
let z vseh obveznosti vrača domov, v Izolo.  

ŠARM POČASNEJŠEGA ŽIVLJENJA
» Izolo še raziskujem, to pa zato, ker kljub temu, 
da v tem mestu živim že tako dolgo, enostavno ne 
najdem tistega prostega časa, da bi jo temeljito 
in v miru raziskala. Zaradi službe sem namreč 
neprestano med Koprom in Ljubljano. Tako, da 
ima Izola v mojih očeh še vedno veliko skritih ulic 
in čudovitih kotičkov, ki so sploh pozimi zelo mirni 
in zaspani. Na Obali mi je namreč najbolj pri srcu 
podnebje in tudi nekoliko bolj počasen življenjski 
ritem; ker sem veliko v Ljubljani, vem, kaj pomeni 
preživeti jutro v koloni, ne najti parkirnega 
mesta in gledati nestrpnost ljudi, ki se jim mudi 
v službo. Tudi na naši istrski obali je sicer nekaj 
takih utrinkov, še posebej med poletno sezono, 
ko je nekoliko več turistov, a splošno gledano je 

življenje tukaj kvalitetno in brez večjega stresa. 
V Izoli obožujem ribiče, sploh v hladnih mesecih, 
ko imam vedno občutek, da tvorijo svojo zelo 
osebno skupnost. Takrat se čas ustavi in takrat 

tudi vem, da je mesto, v katerem živim, polno 
šarma, kot bi bilo malo ujeto v času, skoraj 
zaspano, a hkrati tako privlačno,«  je poetična 
voditeljica in novinarka, ki uživa tudi v svojem 

domu. S partnerjem sta si ustvarila svojo oazo 
varnosti in mirnosti, sveti kraj, ki povsem odseva 
to, kar sta, njuni duši. »Zelo dobro se počutim, ko 
potujem po svetu, a super je tudi, ko sem doma, 

ker sem si ustvarila prostor za svoje misli, branje, 
kuhanje, uživanje... V resnici vedno pravim, da 
bom v naslednjem življenju gospodinja, ker mi 
tudi doma nič ne manjka in zelo rada opravljam 
vse obveznosti, povezane z domom,« je priznala, 
čeprav ji tega na prvi pogled ni videti. Ko pa se 
odpravi na sprehod po izolskih ulicah, pa se 
znajde pred težkim vprašanjem, kateri je njen 
najljubši kotiček v mestu.

NE MARA NABITIH PLAŽ
» Nimam kotička v smislu parka, bara, 
restavracije, prej bi rekla, da je odvisno od sezone 
in navdiha. Najbolj mi je všeč spomladi, preden jo 
obišče truma turistov, ko lahko že ješ na terasah 
in si z eno nogo skoraj v morju. In potem jeseni, 
ker je običajno topla in prijetna, hkrati mirna in 
polna barv. Rada jem ribe tako, da si z veseljem 
privoščim kakšno dobro restavracijo, sploh čez 
teden, ko je lažje najti mizo brez rezervacije. V 
Izoli so mi najbolj ljube stare ulice mestnega 
jedra, kjer je polno urejenih balkonov z rožami in 
starejši sedijo pred vhodnimi vrati ter opazujejo 
življenje. Nisem pa ljubiteljica nabitih plaž in 
turistov v kopalkah sredi mesta, zdi se mi, da je 
to znak nespoštovanja in slabe vzgoje. Moja hči 
Sofia pa ljubi vse, ker je zelo družabna, so ji všeč 
lokali s teraso in dobre restavracije, nedvomno 
tudi parki in ulice, kolesarske steze in nikakor ne 
smem pozabiti na čudovito Parenzano, ki teče 
prav ob mojem domu, kjer vsak dan sprehajamo 
psa in uživamo med vinogradi in v popolni naravi. 
Vedno pomislimo: "Naslednjič gremo ven z deko 
in naredimo piknik!" » Prej ali slej bo prišlo tudi do 
tega,« zaključi.                            Foto: ZEN

Andreja Comino

IZOLA V SRCU LORELLE FLEGO

Lorella je zelo navezana na modo
in obalno Istro.

V dobrega četrt stoletja je ostala zvesta 
svojemu prepoznavnemu slogu – brezčasni 
eleganci in kakovostnim oblačilom.

V Izoli ima najraje tiste kotičke, kamor turisti ne 
zaidejo.

Voditeljica je rada vedno in lepo oblečena. Je prava mojstrica za nakupovanje. Uživa na razprodajah, 
najraje nakupuje ko je slabe volje, ker jo tovrstna nakupovanja spravijo v dobro voljo in ji polepšajo dan.

Domače mesto ji je še posebej ljubo spomladi in 
jeseni, ko je že (še) toplo, a ni množice turistov. 
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70 LET VLADANJA
KRALJICE ELIZABETE II.

OBALAplus

Štiridnevno praznovanje za platinasti jubilej 
priljubljenje monarhinje.

Kraljica Elizabeta II. je pri svojih častitljivih 96. 
praznovala 70 let vladavine. Ikona moderne 
dobe se seveda ne more več tako vestno 
udeleževati vseh dogodkov, tudi med jubilejem 
jo je bilo moč videti le za nekaj trenutkov, česar 
ji ni nihče  zameril. Nasmejana kraljica z družino 
se je dvakrat pojavila na balkonu Buckinghamske 
Palače.

PROTOKOLARNI ROJSTNI DAN
Parada, imenovana Tropping the colour, je 
otvorila dogodke 2. junija. V prvi polovici meseca 
obeležujejo Britanci kraljičin rojstni dan, čeprav 
je  rojena 21. aprila. Kralj Edward VII. je bil tisti, 
ki je prestavil parado na mesec junij. Rojen je 
bil novembra, vreme na otoku pa je vse prej kot 

zaneslljivo za dogodke na odprtem skozi celo leto, 
kaj šele jeseni. Ob prvem dnevu obeleževanja 
platinastega jubileja je bila kraljica tretja najdlje 
vladajoča monarhinja v zgodovini, sredi junija je 
prehitela nekdanjega tajskega kralja, pred njo je 
le še Ludvik XIV. francoski, na domačih tleh pa je 
že pred časom premagala vse predhodnike. Na 
prvi paradi po letu 2019 je za barve poskbela irska 
garda z več kot 1200 enotami, Elizabeta II. pa se 
je pridružila z večjim delom družine  predstave 
v zraku z več kot 70 letali Kraljevega vojnega 
letalstva. Harry in soproga Meghan sta bila 
prisotna, v neformalnem delu, saj sta se odrekla 
dolžnostim. Prav tako ni bilo princa Andrewa, 
ki se je umaknil iz javnega življenja zaradi 
zadeve Epstein. Prvič je britanska kraljica jubilej 
obeležila brez svojega življenjskega sopotnika, 
princa Philipa. Sledilo je bogoslužje v katedrali Sv. 
Pavla, predzadnji dan pa je bil na sporedu derbi v 

kraju Epsom Downs, zvečer pa jubilejna zabava 
z živo glasbo. Po kratkem posnetku kraljice z 
medvedkom Paddingtonom, pa tudi z Jamesom 
Bondom, so koncert otvorili nekateri člani 
skupine Queen. Na žalost pred Buckinghamsko 
palačo ni odmeval glas Freddieja Mercuryja, se 
pa Adam Lambert odreže v svojih interpretacijah. 
Nastopili so še številni velikani kot Rod Stewart in 
Diana Ross, Elton John pa je “Your Song” posnel 
v kraljičini najljubši sobi v Buckinghamski palači. 
Na zadnji dan so se Angleži zgrnili na ulice za 
tradicionalno skupno kosilo za ogromnimi mizami 
po vsem Otoku. Čast zapeti himno “God Save 
the Queen” je imel Ed Sheeran, ki se je s svojo 
pesmijo “Perfect” poklonil ljubeznim kraljice, na 
čelu s pokojnim soprogom. Ker se monarhinja ni 
mogla zapeljati v zlati kočiji, je za to poskrbela 
tehnologija s hologramom Elizabete II. na dan 
kronanja.  

KRALJICA, KI DRŽI BESEDO
Na prestol je stopila 6. februarja 1952, stara 
komaj 26 let. Elizabeta ni bila rojena kot 

prestolonaslednica, vendar je to postala v 
otroških letih in bila zato pripravljena, potem ko je 
stric, princ Edvard, abdiciral. Oče, kralj Jurij VI. pa 
ni bil deležen nikakršnega kraljevskega šolanja 
in se je kljub temu dobro odrezal, saj je preživel  
drugo svetovno vojno in ostal v obleganem 
Londonu, na prestolu pa zaradi bolezni ni ostal 
dolgo. Mladoporočena princesa krone ni nikakor 
pričakovala ali želela tako zgodaj, a je tudi sama 
resno poprijela za delo in postala prva kraljica 
po dveh stoletjih. Naj bo pojem monarhije še tako 
zastarel, je krona v Veliki Britaniji pomembna, 
večini ustreza, vsaj dokler je to Elizabeta. Na 
Otoku je “razrešitev” monarha lažje kot odstavitev 
prvega ministra, stoletje in pol pred francosko 
revolucijo je bil takratni kralj, Karel I., dekapitiran, 
od tedaj morajo vladajoči uživati podporo 
“podložnikov” in parlamenta. Jubilej je priložnost, 
da ljudje pokažejo odobravanje ali nestrinjanje, 
saj za to ni volitev, po Elizabetinem platinastem 
sodeč, ima kraljica mesto v britanskih srcih. Sama 
je zagotovila, da bo vse življenje, naj bo dolgo ali 
kratko, posvečeno dolžnostim do ljudi,  da ne bo 
nikdar abdicirala in da bo svoje ljudstvo ljubila 
z dna srca. Po sedemdesetih letih je zagotovo 
dokazala, da je “ženska beseda”, ki Angležem 
morda daje občutek stalnosti, saj ni videti, da bi se 
je želeli znebiti. 
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Sonja Knežević

POČITNICE ZA 26 ALI 495 EUR 
Milica Goljanin

KOPANJE ZA 7 ALI 50 EUR

O poletnih počitnicah sanjamo vse leto, 
slovenska obala pa ponuja obilico čudovitih 
razgledov in doživetij. Narava nam je podarila 
čudovite plaže in čisto morje, vendar za 
počitnice ob morju potrebujemo turistično 
ponudbo ali vsaj sobo za prenočitev. 

Čeprav počitnice v slovenski Istri niso tako 
drage kot potovanja na eksotične destinacije, pa 
tudi niso najcenejše. Sobe so v turistični sezoni 
precej drage. Če se odločite za potovanje z 
majhnim proračunom, je najbolje, da se odločite 
za prenočitev v hostlu. Čeprav so obalni hostli 
večinoma lepi in čisti, je cena nizka, saj ne 
ponujajo lastne kopalnice, sobe pa ne vključujejo 
navadnih postelj, temveč pograde. Zato so 
hostli večinoma polni mladinskih skupin. Cene 
za nočitev v hostelih slovenske Istre se gibljejo 
od 40 do 99 evrov. Najbolj poceni je Hostel 
Adriatic Piran, kjer je cena za nočitev od 40 do 
65 evrov. Cena za nočitev v Hostlu Trobenta in 
Oblak v Portorožu je med 65 in 95 evrov. V Hostlu 
BellaVista v Kopru se cene za nočitev gibljejo med 
54 in 99 evrov. 

CENE NOČITEV V APARTMAJIH
Na spletni strani Airbnb lahko najdete številne 
apartmaje. Cene za nočitev v apartmajih v Kopru 
se začnejo pri približno 70 evrov in segajo do 120 
evrov. Na podeželju pa so cene nižje in za nočitev 
lahko plačate le 26 evrov. Apartmaji v Portorožu 
in Piranu so dražji, cene za eno noč pa segajo do 

350 evrov. Cena apartmajev v Izoli je približno 200 
evrov.
Na spletni strani nepremicnine.net pa se včasih 
lahko najde stanovanje, ki ga oddajajo za vse 
poletje, in cene so okrog tisoč evrov na mesec.

KAKO DRAGE SO NAJDRAŽJE SOBE?
Mind Hotel Slovenija – Terme & Wellness 
LifeClass v Portorožu svojim gostom ponuja 
klimatizirane, velike in sodobno opremljene sobe 
z balkonom, TV z ravnim zaslonom, mini barom in 
kopalnico. Imajo tudi dostop do luksuzne zasebne 
plaže in treh bazenov. Cena za nočitev je od 318 do 
368 evrov. Če pa pridete konec septembra, lahko 
sobo rezervirate za 218 evrov.
Hotel Kempinski Palace Portorož je hotel s petimi 
zvezdicami, v katerem nočitev stane od 335 do 
495 evrov. Za to ceno so gostje nastanjeni v hotelu 
v središču Portoroža, ki se nahaja v urejenem 
parku, ki je zaščiten kot kulturna dediščina. 
Na voljo so bazen z morsko vodo, nov spa in 
wellness center ter restavracije in bari. Gostje 
hotela lahko poleti brezplačno uporabljajo plažo 
Palace Beach, opremljeno z luksuznimi ležalniki, 
senčniki in kabinami.
Najdražji hotel v Kopru je Hotel Grand Koper. 
Cena za nočitev je 328 evrov. Ponuja bar in à la 
carte restavracijo s prostorno teraso.
Cena nočitve v hotelu Cliff Belvedere v Izoli 
znaša od 270 do 335 evrov. Hotel se nahaja na 
hribu v naravnem parku Strunjan. Ponuja bazen 
in restavracijo s čudovitim pogledom na morje. 
Gostom ponujajo tri savne, kozmetične tretmaje 
in masaže.

Poletna sezona se je tudi letos začela z 
visokimi temperaturami. Na slovensko obalo 
je prišlo veliko ljudi in vprašanje je, kakšne 
plaže ponuja slovenska Istra?

Od 18. junija do 31. avgusta lahko od 10.00 do 19.00 
obiščete strunjansko plažo, kjer vas čakajo plažni 
ležalniki in gazebi. Najem za dve osebi znaša 50 
evrov in vključuje tudi izposojo brisače. Če niste 
hotelski gost, pa je za ležalnik potrebno odšteti 
7 evrov, za ležalnik in senčnik za dve osebi pa 18 
evrov. Strunjanska plaža ponuja 430 m² lesenih 
teras ter 4600 m² travnatih površin z namakalnimi 
sistemi, otroško igrišče, restavracijo, plažne tuše 
ter infotočko s plažnimi rekviziti. 
Ena izmed najbolj luksuznih plaž slovenske 

Istre je nova plaža hotela Kempinski Palace v 
Portorožu. Plaža Palace je luksuzna peščena 
plaža s pogledom na morje, portoroške pomole 
ter obalo sosednje Hrvaške in je del javne 
Centralne plaže Portorož. Vsak gost prejme 
ležalnik, senčnik, brisačo ter 0.5 l plastenko 
vode. Dnevni najem znaša 45 evrov. Vstop na 
plažo za goste hotela Kempinski Palace Portorož 
je brezplačen. Na dan obiska plaže prejmete 
voucher za kavo in tortico dneva v kavarni Forma 
Viva, 15 % popust na tretmaje v Rose Spa centru 
in 10 % popusta na gostinske storitve v hotelu 
Kempinski. Deset dnevni najem znaša 325 evrov, 
letna vstopnica pa 990 evrov. Dnevni najem 
gazeba za dve osebi znaša 150 evrov. 
V Kempinskem pri južnih sosedih, bolj natančno 

v Savudriji, je za uporabo plaže pri hotelu 
Kempinski Palace potrebno odšteti 50 evrov. 
Uporaba oziroma sprejem za obiskovalce, ki 
niso gostje hotela, je odvisen od zasedenosti 
kapacitete hotela. Poleg uporabe plaže si lahko 
privoščite tudi baldahine, čigar dnevna cena sega 
od 100 pa vse do 300 evrov. Izbira je različna, 
najdražji pa so VipHill Cabane.
Cabane, ležalnike in senčnike na svoji plaži 
turistom ponuja tudi Barbara Piran Beach Hotel & 
Spa v Fiesi, le nekaj minut stran od Pirana. Njihove 
cene so nekoliko nižje: za en ležalnik je potrebno 
odšteti 5 evrov, prav tako za senčnik, cabana pa 
stane 25 evrov. V ceno je všteta tudi brisača.
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€    €    Petra Mežnarc

SLOVENSKA VOJSKA JE FAKULTETI 
PODARILA GENERATORJE

Ko sem skupaj s somišljeniki pred več kot 
poldrugim letom napisal javno pismo, 
katerega osnovni in edini namen je bil ta, da 
predstavim glas turistične stroke in ljudi, ki 
jim ni vseeno, kaj se dogaja s turizmom v naši 
občini, si res nisem predstavljal, česa vse je 
zmožna trenutna lokalna politična garnitura.

V tem času so piranski občinski svetniki na vrat 
na nos razrešili predsednika nadzornega sveta 
Turističnega združenja Portorož, ker enostavno 
niso želeli drugače mislečih, zaradi nenehnih 
političnih pritiskov pa je bil primoran odstopiti 
tudi direktor TZP-ja. Ta isti direktor, ki ga je 
še nedavno nazaj prav ta občinska garnitura 
požegnala kot pravega in v katerem je marsikdo 
od tistih, ki sedijo v občinskem svetu občine Piran, 
še ne tako dolgo nazaj videl potencial, energijo in 
znanje, ki jih struktura organizacije, kot je lokalno 
turistično združenje, še kako potrebuje. V tem 
času so občinski veleumi prišli do ugotovitve, da 
je bojda bolje, če se TZP in Avditorij združita. In 
to čim prej. Potem pa je minuli teden občinskemu 
svetu to odločitev uspelo zamrzniti. Cirkus!
Dejstvo je, da občinski svetniki v aktualnem 
mandatu sprejemajo različne škodljive sklepe. 
Še več, prek lobiranj v ozadju v občini Piran 
vlada vsesplošna destruktivna drža, izjemno 
nezaupanje, predvsem pa smo občani priča 
ponavljajoči nekonsistentnosti med besedami 
in dejanji. In to praktično skozi ves čas tega 
mandata. Ne glede na to, kakšne politične barve 
nosijo člani občinskega sveta, je večina od njih 
prepričana, da le oni vedo, kaj je potrebno in kaj 
ne, da destinacija Portorož – Piran dobi nazaj 
»butične goste«. Večina od njih tudi misli, da 
so prav oni tisti, ki imajo pravico, predvsem pa 
znanje, da se lahko dobesedno igrajo z usodo 
Turističnega združenja Portorož in posledično 
s prihodnostjo turizma na tem območju. Danes 
eni, jutri drugi si jemljejo zasluge in se istočasno 
medsebojno obtožujejo, nekako tako kot otroci 
v vrtcu. Niti ne, saj se še otroci v vrtcu znajo na 
koncu bolje zmeniti med sabo! 
To, kar se je zgodilo pretekli teden, in kar se dogaja 
s TZP-jem in Avditorijem skozi praktično ves 
mandat, je samo vrh ledene gore. Kajti na tej gori 
je vsaj še ducat drugih projektov, ki so bili apriori 
zrušeni, ker bodisi so to bili »projekti župana« (in 
zakaj bi mu dovolili, da mu kaj uspe) bodisi ker jih 
ta isti župan enostavno ni znal ali ni bil sposoben 
ustrezno komunicirati in izpogajati z vsemi 
političnimi skupinami, krajevnimi skupnostmi in 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in 
promet, skuša zagotavljati vrhunske pogoje za 
študij in sem spadajo tudi prenove prostorov in 
investicije v novo opremo. Po besedah dekana 
fakultete prof. dr. Petra Vidmarja veliko časa 
posvečajo prav temu, saj želijo svoje študente 
odlično usposobiti. Ureditev strojnice je 
izjemno velika pridobitev za fakulteto, saj bodo 
študentje dobili možnost za eksperimentalno 
delo v prototipni delavnici, ki je do sedaj na 
fakultetni ni bilo.

Zadnja večja pridobitev je donacija Slovenske 
vojske. Fakulteti so podarili tri delujoče motorje, 
tri generatorje za električno energijo, ki so jih do 
sedaj uporabljali na vojaški ladji Triglav. V okviru 
rednega remonta so jih zamenjali in podarili 
fakulteti, ki jih bo z veseljem uporabila v svojih 
prostorih strojnice, kjer jih bodo uporabljali 
pri vajah in demonstracijah. »Gre za precej 
velike generatorje, moči okoli 240 kilovatov. 
Generatorje nameravamo v naslednjih letih 
skupaj s študenti instalirati. Trenutno so samo 
nameščeni, mi pa bomo izdelali izpušni sistem, 
prav tako sistem za hlajenje, skratka, naredili 
bomo tako, da bodo ti motorji normalno delujoči,« 
je pojasnil Vidmar. Izpostavil je, da želijo pridobiti 
še posebne električne sisteme za njihovo 
paralelno delovanje, saj bi tako imeli sistem v 
tej delavnici natačno takšen, kot je na ladjah, 
kjer naprave delujejo vzporedno. »V kolikor 
bo obstajala možnost, bi jih pa seveda želeli 
sinhronizirati z javnim električnim omrežjem. 
To je zaenkrat testna ideja, videli bomo, kaj bo iz 
tega,« še dodaja dekan.
Naslednji korak je povezava generatorjev s 
simulatorjem ladijskega postrojenja, tako da 
bi s pomočjo simulatorja spremljali parametre 
delovanja fizičnih motorjev, jih zaganjali, jih 
vkljapljali v paralelno delovanje, vzpostavili nek 
zelo realen sistem, kot bi ga lahko videli v praksi.  
Strojnica je prostor, ki je v prvi vrsti namenjen  
usposabljanju in praktičnim vajam za strojnike, 
vendar morajo ravno tako tudi študentje navtike 
pridobiti določena znanja iz tehnike in strojništva, 
pa tudi za študente prometa in logistike, saj 
pridobivajo znanja tehnike vozil.
»Poleg motorjev, ki so glavna pridobitev, bo 
strojnica zaživela tudi z drugimi napravami in 
stroji, saj nameravamo poleg strojnic prenoviti 
tudi delavniški del. Študentje bodo imeli na 
razpolago delavnico z različnimi napravami 
in ročnimi delavniškimi orodji, imeli bomo 

laboratorijsko prototipno izdelavo, kjer bomo 
ideje spravljali v življenje in jih testirali. Izvajali 
bomo lahko določeno eksperimentalno delo, ki je 
bilo sedaj omejeno na delo v učilnicah in manjših 
laboratorijih,« je razložil dekan Vidmar. 
Prostor, kjer se nahajajo generatorji, pripada 
srednji pomorski šoli, ki pa ga trenutno ne 
uporablja, ker ne izvaja strojniških programov. 
»Mi smo prostor najeli in začeli z namestitvijo 
potrebne opreme za delovanje strojnice. Bo pa 
vsekakor prostor na razpolago tudi dijakom, ki bi 
ga potrebovali za razumevanje in boljšo delo pri 
predmetih. Investicijo je v gradbenem delu izvedla 
srednja šola, namestitev opreme bo financirala 
fakulteta in pričakujemo še kakšne donacije, kot 
je bila naprimer donacija generatorjev Slovenske 
vojske. Menim, da bomo pridobili še kakšne 
finančne donacije, da bo prostor funkcionalen in 
sodoben,« je prepričan.
Poleg ureditve strojnice, so se na fakulteti 

nedavno intenzivno lotili še investicije v izgradnjo 
reševalnega pomola. Kot je pojasnil prof. dr. Peter 
Vidmar, je bila investicija v pomol nujna, saj so jih 
že včekrat opozorili na to pomanjkljivost. Uporaba 
reševalne opreme oziroma rešilnega čolna na 
namenskih dvigalih za spuščanje so oprema, 
ki je obvezna za usposabljanje pomorščakov 
skladno z mednarodno konvencijo. »Pomanjkanje 
te opreme je bila pomanjkljivost že več let in zato 
je Uprava za pomorstvo pristopila na pomoč in 
skupaj z Ministrstvom za izobraževanje smo šli 
v to investicijo«, pojasnjuje. Pomol je zgrajen, 
trenutno še čakajo na opremo, ki naj bi bila kmalu 
dobavljena. Naslednje šolske leto se bo pričelo že 
z uporabo novega pomola. »Pomorščake moramo 
opremiti s precej velikim naborom znanja, zato 
so te investicije v opremo in nenazadnje tudi v 
strojnico izjemno pomembne. Želimo, da naše 
pomorščake vrhunsko usposobimo in bodo tako 
konkurenčni na trgu delovne sile«, še dodaja. 
Fakulteta pa ima v načrtu tudi druge investicije. 
»Najprej bi izpostavil dokočanje vzhodnega trakta 
na fakulteti, v tem delu načrtujemo še splošni 
laboratorij za tehniko, ki ga bomo še dodatno 
opremili z laboratorijsko opremo, ki je pomembno 
za raziskovalno delo študentov«, pojasnjuje 
dekan. Prav tako še vedno aktivno iščejo rešitev 
za dodatne prostore ali dodatno stavbo, ki bi bila 
namenjena za študente in za gostujoče študente 
ter profesorje in prostor, v katerem bi lahko 
organizirali aktivnosti, kot so delovni sestanki 
ali konference. »Volja je, interes tudi, potrebno 
je samo poiskati pravo rešitev«, zaključi prof. dr. 
Vidmar.

VROČI KOSTANJ IN KISLA JABOLKA 
PORTOROŠKEGA TURIZMA

drugimi deležniki. Politika, pa čeprav na lokalni 
ravni, je namreč zahtevnejša od gostilniških 
debat in razprav na socialnih omrežjih. 
Zanimivo je spremljati argumente okrog 
časovnice preoblikovanja TZP-ja oz. njegove 
združitve z Avditorijem. Veliko vprašanj se je 
vrtelo okrog tega, ali naj se spremembe izvedejo 
pred, med ali po poletni turistični sezoni, ker naj 
bi od tega bilo odvisno, kakšne rezultate v številu 
nočitev bomo na destinaciji dosegli. Menim, da 
časovni okvir preoblikovanja nikakor ne more biti 
vezan le na 3 do 6-mesečni rok, saj to hitenje hote 
ali nehote lahko povzroča nepotrebne napake, 
nesporazume, predvsem pa veliko nezaupanje. 
Po drugi strani pa je to samo izgovor za vse tiste, 
ki lovijo svoje roke. Eni s tem, da bi želeli čim 
prej kadrovati, si s tem morda celo zagotoviti 
lastno službo,  drugi pa za to, da vroči kostanj še 
pravočasno dostavijo pred vrata lokalne volilne 
kampanje.
Žal to ne gre tako. Natanko pred desetletjem 
sem prisostvoval intervjuju, ki ga je za lokalni 
medij dal eden izmed direktorjev, ki je dolga 
leta pozitivno zaznamoval razvoj portoroškega 
turizma. Na vprašanje, kako se bo po njegovem 
iztekla turistična sezona (op. bili smo globoko 
v svetovni finančni krizi leta 2012 in v tisti sezoni 
turistov ni bilo ravno na pretek), je odgovoril: 
“Turizem tukaj nikoli ni bil tako prepuščen sam 
sebi kot je zdaj. (kako pomenljivo je to prebrati iz 
današnje perspektive). Destinacijski potencial 

v okolju nima ustreznega razumevanja, pri 
tem mislim tudi na občino in državo. Glede 
na razmere, v katerih delujemo, so rezultati 
pravzaprav izjemni, obenem pa dokazujejo, kako 
trdoživa je naša destinacija«. In ja, verjemite mi, 
smo izjemno trdoživa destinacija, ki ima bistveno 
več notranje moči, kot ji pripisujemo! Zato TZP 
in njegovo poslanstvo nista pomembna le na 
kratki rok, ampak tudi in predvsem moramo na 
to organizacijo gledati dolgoročno ter tako tudi 
zastaviti njeno strategijo, razvoj, ljudi, ki tam 
delajo in nenazadnje direktorja, ki mora imeti 
zaupanje in podporo – predvsem s strani občine. 
Prepričan sem, da ima naša destinacija izjemen 
razvojni potencial. Imamo tradicijo, znanje in 
izkušnje. Imamo naravne in kulturne danosti, 
ki nam jih zavida pol Jadrana. Imamo pa tudi in 
predvsem ljudi, ki jemljejo turizem kot način 
življenja. Dejstvo pa je, da smo vmes izgubili 
desetletja razvoja in po vsej verjetnosti tudi kar 
nekaj dobrih gostov. Ampak kot destinacija smo 
še vedno v igri. Samo strah nas je stopiti kot ekipa 
na igrišče in začeti zabijati gole. Ker enostavno 
vsak gleda zgolj svoje interese in vsak vidi samo 
tisto, kar je zanj najboljše v danem trenutku. 
Menim, da je delati treba dolgoročno in iskati 
konsenz za bodoči razvoj turistične destinacije 
Portorož – Piran v povezavi z ostalimi tremi 
istrskimi občinami s ciljem vzpostavitve močnega 
regionalnega destinacijskega managementa in 
razvoja enovite turistične destinacije (slovenske) 
Istre.
To, kar je storil občinski svet na svoji zadnji seji, 
ko je izglasoval zamrznitev vseh aktivnosti glede 
TZP-ja, je vendarle korak v pravo smer. A kljub 
temu ostajajo nekateri, ki so trdno prepričani v 
svoj prav in jim želja po vplivu nad to organizacijo 
pomeni več kot dobrobit za dolgoročni strateški 
razvoj turizma v naši občini. 
Ker sem po naravi optimist, polagam upe v nov 
občinski svet, pa čeprav se bo moral soočiti s 
številnimi nerešenimi problemi in zaustavljenimi 
ali napačno zastavljenimi projekti tega mandata. 
Nova struktura bo morala zagristi v marsikatero 
kislo jabolko na račun dosedanjih dejanj in načina 
razmišljanja, vendar upam in želim si, da bi bila 
prihodnost občine Piran drugačna ter da bodo 
volivke in volivci izstavili račun vsem tistim, ki 
razmišljajo samo za lastno korist in ne privoščijo 
uspeha drugim. Kdor vidi tri korake naprej namreč 
ve, da je lahko uspeh drugih, v tako majhni sredini 
kot je naša, nenazadnje tudi njegov uspeh.

Borut Fakin
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V SLOVENIJI USPEŠNO POSLUJE 
ŽE VEČ KOT 160 POGODBENIH 
POŠT POŠTE SLOVENIJE 

Pestra ponudba na enem mestu, prihranek 
časa in daljši odpiralni čas. Vse to in še več 
so prednosti, ki jih Pošta Slovenije in njeni 
pogodbeni sodelavci zagotavljajo svojim 
strankam.

Pogodbena pošta Pošte Slovenije je namreč 
enakovredna ostalim oblikam poštnih 
poslovalnic, saj zagotavlja pestro ponudbo 
storitev na enak način kot ostale pošte. 
V nekaterih evropskih državah delež pogodbenih 
pošt že presega 90 odstotkov, v Sloveniji pa je 
zaenkrat 30-odstoten.  
Kot poudarja ga. Tatjana Kuščer iz Kmetijske 
zadruge Tolmin, kjer so po osmih letih uspešnega 
poslovanja pogodbenih pošt 5223 Breginj in 
5283 Slap ob Idrijci, februarja letos odprli še 
tretjo pogodbeno pošto 5216 Most na Soči, je 
zelo pomembno, da svojo osnovno ponudbo, ki jo 
imaš poleg poštnih storitev, prilagodiš potrebam 
strank in ponudiš tisto, česar v kraju primanjkuje. 
Tatjana: »Konkurenca v naši osnovni dejavnosti 
je velika. Sploh, ko govorimo o malih vaških 
trgovinicah, kakršne so te, v katerih obratujejo 
pogodbene pošte, je borba za obstanek kar huda. 
Vsak dodaten zaslužek je tako marsikje ključnega 
pomena za obstoj same trgovine. V želji, da 
ostanemo prisotni tudi v manjših krajih, smo se 
odločili za vzpostavitev pogodbenih pošt.« 

OD ODDAJE IN PREVZEMA POŠILJK 
DO PLAČILA POLOŽNIC
Enako kot na ostalih poštah lahko na pogodbeni 
pošti oddate in prevzamete poštno pošiljko, 
plačate položnico, dvignete gotovino, kupite 

znamko, kuverto, paketno embalažo itd. Na 
nekaterih pa prodajajo tudi srečke in sprejemajo 
stavne listke za loto. 

VEČ PONUDBE NA ENEM MESTU
Pogodbene pošte praviloma delujejo v središču 
naselja, v pritličju stavbe, imajo urejen dostop 
za invalide ter parkirne prostore za stranke 
pogodbene pošte. Pogodbena pošta je za delo s 
strankami odprta vseh pet delovnih dni v tednu 
(od ponedeljka do petka), lahko pa je odprta tudi 
v soboto. Minimalni tedenski delovni čas je 22 ur.  
Kar nekaj pogodbenih pošt posluje v prostorih 
Pošte Slovenije, ki jih pogodbeniki lahko najamejo 
ali odkupijo. V najetih poštnih prostorih  poleg 
poštnih storitev opravljajo tudi svojo osnovno 
dejavnost (trgovina, trafika, cvetličarna, občina, 
kmetijska zadruga, turistično-informacijska 
pisarna …), saj je bistvo vzporedno izvajanje 
poštne in osnovne dejavnosti.  

VISOKA KAKOVOST OPRAVLJANJA 
POŠTNIH STORITEV
Zaposleni na pogodbeni pošti se pred začetkom 
opravljanja poštne dejavnosti udeležijo 
izobraževanja in praktičnega usposabljanja na 
učnih poštah, kasneje pa so jim za morebitno 
pomoč vedno na voljo tudi zaposleni v Pošti 
Slovenije. Po zadnji anketi iz leta 2021 je več kot 
80 odstotkov pogodbenih pošt zadovoljnih s 
pomočjo, ki jo pri izvajanju storitev na pogodbenih 
poštah dobijo od zaposlenih v Pošti Slovenije. 

ZADOVOLJSTVO STRANK
Strankam so na pogodbenih poštah na voljo 
enako kakovostne storitve kot na ostalih poštah, 
zato zadovoljstvo, ki ga izražajo obiskovalci 
pogodbenih pošt, ne preseneča. S pogodbeno 
pošto v svojem kraju so zelo zadovoljni tudi 
prebivalci prej omenjenih krajev, kjer poslujejo 
pogodbene pošte, ki jih upravlja Kmetijska 
zadruga Tolmin. »Pred uvedbo prve pogodbene 
pošte so bili odzivi ljudi seveda različni,« pove 
naša sogovornica. 
»Nekateri so se veselili, da pošta ostaja v kraju, 
spet drugi niso bili naklonjeni temu, da bi poštne 
in denarne storitve lahko opravili v lokalni 
trgovini. So pa jih na koncu prepričali strokovna 
usposobljenost in zagnanost naših zaposlenih,« 
zadovoljno zaključi naša sogovornica Tatjana. 

MOŽNOST RAZVOJA LOKALNEGA 
GOSPODARSTVA 
Ta organizacijska oblika predstavlja tudi 
podporo lokalnemu gospodarstvu, saj podjetjem 
omogoča opravljanje poštne dejavnosti kot 
dodatno storitev. V raziskavi iz leta 2021 je kar 
42 odstotkov pogodbenikov odgovorilo, da se je 
s širitvijo njihove ponudbe s poštnimi storitvami 
povečalo tudi število strank v osnovni dejavnosti. 
Poleg dodatnega zaslužka ter konkurenčne 
prednosti pred tekmeci pa izvajanje poštne 
dejavnosti mesečno zagotavlja tudi stalno plačilo 
za upravljanje pogodbene pošte.

Če želite tudi vi postati del uspešne poštne 
zgodbe in bi želeli odpreti pogodbeno pošto, 
nam pišite na e-naslov:
PGP.mnenje@posta.si.
Iščemo poslovne partnerje za pošte
5250 Solkan, 5251 Grgar, 5273 Col,
6271 Dekani, 6272 Gračišče, 6274 Šmarje, 
6275 Črni Kal in 6311 Izola. 
V Pošti Slovenije vam bomo svetovali, kako 
organizirati delo pogodbene pošte, da bi 
dosegla optimalne rezultate.
Seznam vseh pošt, za katere iščemo poslovne 
partnerje, je objavljen na spletni strani
www.posta.si.

Pošta Slovenije. Zanesljivo z vami! 

Pogodbena pošta 5216  Most na Soči, ena od 
treh pogodbenih pošt, ki jih upravlja Kmetijska 
zadruga Tolmin
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Golden Loggia: kavarna, ki se lahko pohvali z 
enim najlepših razgledov v Kopru, v poletnih 
mesecih vabi na glasbeno in kulinarično 
razvajanje.

Idilična mestna kavarna vas v dopoldanskem 
času vsakodnevno razvaja z raznoliko ponudbo 
domačih ledenih čajev, odlično kavo – toplo ali 
ledeno, okusnimi presnimi in drugimi slaščicami 
ter svežo ponudbo zajtrkov in brunchev. Popoldan 
pa terasa na trgu vabi k druženju ob kozarcu 
vina, kotkejla, prigrizkov in glasbeni spremljavi. 
Vsak četrtek se namreč na trgu odvije Jam Jazz 
Session, ob sobotah pa ljubitelje kvalitetne 
glasbe čakajo Poletni glasbeni večeri. 

Ob četrtkih na Jazz Jam sessions, ob 
sobotah pa na Poletne glasbene večere 
na trgu

Golden Loggia bo tudi to poletje glasbeno 
obarvana. Vsak četrtek boste lahko od 19. ure 
dalje uživali v ritmih jazz glasbe, pod okvirjem 
Jazz Jam Obala. Ob sobotah pa boste na čudoviti 
terasi lahko prisluhnili pestremu glasbenemu 
programu Poletnih glasbenih večerov na trgu, s 
pričetkom ob 20.30. Ob izvrstni pijači, prigrizkih 
in dobri družbi boste tako lahko uživali tudi v 
klasični, soul, r'n'b, pop, soul, funk glasbi in še 
mnogih drugih zvrsteh. 

€€

POLETNI GLASBENI VEČERI
NA TRGU PRED GOLDEN LOGGIO 

Nastopili bodo: 
- 2.7. Manca Kozlovič in Gabrijel Juriševič
- 9.7. Lovro Mirth
- 16.7. Tsikàrim
- 23.7. Matej Mittendorfer in Jan Fanedl
- 30.7. Toopeopleduo
- 6.8. Margherita Baggi Trio
- 13.8. Matej Mittendorfer in Zina Ban
- 20.8. Jan Lovšin Trio
- 27.8. Brata Jurca
Pozen zajtrk ali zgodnje kosilo za vsak okus
V kolikor se v jutranjih urah odločate, kam na 
zajtrk ali brunch, je Golden Loggia pravi kraj za 
razvajanje vaših brbončic. Privoščite si lahko vse 
od tramezzinov, foccaccie, toastov, do tipičnih 
slovenskih, istrskih in FIT zajtrkov. Na voljo pa 
so tudi vegetarijanski in veganski. Popečeni 
kruhki, narejeni z drožmi, humusom, jajcem ali 
avokadom, vas ne bodo pustili ravnodušne.  
Razlogov za obisk Golden Loggie je veliko. 
Vabljeni na obisk! 
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SKRIVNOSTNI SVET
BOUDOIR FOTOGRAFIJE

OBALAplus

Boudoir fotografije so vse bolj priljubljene 
med povsem običajnimi ženskami. Predvsem 
tistimi, ki so starejše od 40 let, med ženskami, 
ki se znajdejo na pomembnih življenjskih 
prelomnicah. Kot darilo samim sebi. 
 
Beseda »boudoir« izhaja iz francoske besede 
bouder, kar naj bi pomenilo jeziti ali kujati se. Sicer 
se je beseda boudoir skozi zgodovino uporabljala 
predvsem za označitev damskega salona, do 
katerega so v preteklosti, poleg žensk, imeli 
dostop le izbranci – ljubimci, umetniki, filozofi. 
Tudi danes se angleška beseda boudoir nanaša na 
renesančno opremljene spalnice, od tod najbrž 
tudi povezava s t. i. boudoir fotografijo. Za kakšno 
zvrst fotografije gre, smo povprašali fotografinjo 
Amando Gril, ki se z boudoir fotografijo aktivno 
ukvarja zadnjih nekaj let. »Boudoir fotografija je 
način, kako iz žensk potegniti najbolj senzualno 
plat,« pojasnjuje in ob tem dodaja, da pri 
boudoir fotografiji ne gre za erotiko, še manj za 
vulgarnost, ampak predvsem za senzualnost. Pri 
fotografiranju, poleg izbire prostora, ki ni običajni 
foto studio, ampak največkrat okusno opremljena 
spalnica, salon ali dnevna soba, imajo ključno 
vlogo tudi skrbno izbrani stajlingi. Ti ponavadi 
obsegajo zapeljivo spodnje perilo, samostoječe 
nogavice, maske, salonarje z vrtoglavimi petami, 
nevsakdanji nakit in druge zanimive pripomočke, 

Izberite okolju prijazen 
način plačevanja računov.

     PREKLOPITE 
              NA

Scegli la fatturazione elettronica 
per il rispetto verso l’ambiente.
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med katerimi se včasih znajdejo tudi biči, lisice in 
drugi dodatki.   

SENZUALNE FOTOGRAFIJE KOT 
ORIGINALNO DARILO
 »Z boudoir fotografijo ženskam pomagam pri 
ozaveščanju njene ženstvenosti in pripomorem 
k dvigu njeni samozavesti ter jo tako ob bok 
postavim velikim damam zgodovine,« pravi 
Amanda Gril. Sicer se je boudoir fotografija 
pojavila okoli leta 1920, z razvojem digitalne 
fotografije pa je postala čedalje bolj priljubljena. 
Zanimivo je, da se zlasti v zadnjih letih za boudoir 
fotografiranje odločajo predvsem ženske po 
40 letu, ženske, ki se znajdejo na pomembnih 
življenjskih prelomnicah, kot so razhodi s 

partnerjem, okrogle obletnice, pa tudi poroke. 
Pogosto so senzualne fotografije originalno 
darilo bodočemu soprogu na predporočni večer, 
prav tako so imenitna ideja za obletnice, včasih se 
za boudoir fotografiranje odločajo tudi pari, zelo 
pogosto pa so darilo žensk samim sebi.  
Ko vprašam Amando, kdaj je najbolj primeren 
trenutek za obisk njenih soban, odvrne: »Zdaj!« 
Kot pravi, je »vse, kar imamo, ta trenutek in jutri bo 
drug dan. Ne čakajmo na tisti trenutek po morju, 
ko bo 'koža bolj sijoča', niti na čas, ko bom 'malo 
shujšala' ali ko bodo 'moji otroci večji'«. 

TEHNIKA ZA OPOLNOMOČENJE 
ŽENSK
Amanda Gril pravi, da je izkušnja z boudoir 

fotografiranjem veliko več kot nepozabno 
doživetje. »Gre za neke vrste vizualno 
psihoterapijo,« pravi in dodaja, da je izkušnja 
z boudoir-jem pogosto odskočna deska za 
spoznavanje same sebe, svojih globin in čutenj. 
»Meni osebno je boudoir izhodišče, kjer lahko 
postavim žensko na piedestal in jo prek njene 
fizične karizme prikažem kot zdravo emocionalno 
bitje, ki se izkazuje v njeni ženstvenosti, seksualni 
energiji in tako notranji kot tudi zunanji lepoti,« 
pojasnjuje sogovornica. In kako žensko, ki se pred 
profesionalnim fotografskim objektivom morda 

znajde prvič v življenju, pripeljati do točke, da se 
sprosti in iz sebe potegne najboljše?  »Na začetku 
vsak model rabi nekaj časa, da se sprosti, nato pa 
nam, predvsem s sodelovanjem, res uspe iz njih 
potegniti najboljše,« pojasnjuje in dodaja, da je 
pri tem ključna vloga fotografa, ki vodi igro skozi 
ves proces, modele usmerja in skrbi za zaupanje. 
Pomembno vlogo pa imajo tudi dobra glasba, 
pravšnja mera smeha in pozitivne energije«.

»Vsaka ženska je v resnici svoja boginja 
lepote, moči, poguma in krhkosti«, pravi 
fotografinja Amanda Gril.

Bistvo boudoir fotografije je ljubiti se in počutiti se dobro v svoji koži. 

Vsaka ženska v sebi skriva posebno lepoto.
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PREVERJAMO URBANE MITE
Kolesa na avtu se okrog vrte... če le imamo 
dovolj denarja za natočiti gorivo.

Nekoč je bilo opraviti in imeti vozniško dovoljenje 
luksuz, ki so si ga lahko privoščili le redki 
posamezniki (pa še to večinoma moški). Danes 
pa si brez naših štirikolesnikov ne znamo več 
predstavljati življenja. Še za premagovanje 
najkrajših razdalj se najraje kar usedemo v avto, 
ker, saj veste, tako je hitreje, bolj enostavno, manj 
časa porabimo, ker se nam vedno nekam tako 
mudi. Pa če je le možno, seveda naše jeklene 
konjičke parkiramo čim bližje cilju, da ne bomo 
slučajno rabili narediti kakšnega koraka preveč 
in tako zgubili še dodatne dragocene minute 
(ki pa jih brez slabe vesti porabimo za gledanje 
v takšne ali drugačne zaslone). Po podatkih 
analize Evropskega združenja avtomobilskih 
proizvajalcev ACEA, ki sicer zajemajo podatke do 
leta 2019, je v Evropski uniji registriranih več kot 
342 milijonov osebnih avtomobilov, 28 milijonov 
kombijev, več kot šest milijonov tovornjakov in 
okrog 700 tisoč avtobusov. Lani smo bili Slovenci 
po številu avtomobilov na tisoč prebivalcev na 
petem mestu v Evropi. In če smo se do sedaj 
brezskrbno usedli v avtomobil in se odpeljali 
kamorkoli, pa zdaj dvakrat premislimo, če je to 
res nujno potrebno oziroma če obstaja kakšna 
alternativa. Zakaj? Mislim, da odgovor prav dobro 
poznamo vsi, ki se nam je ob zadnjem točenju 
goriva denarnica pošteno zožila. Spomnimo: 
energetsko draginjo je država ublažila z 

ukrepom, ki uvaja regulacijo marž trgovcev na 
bencinskih servisih zunaj avtocest ter ob tem 
sprošča marže in cene goriva na avtocestah. Ker 
je to v zadnjih tednih pereča tema gostilniških 
pogovorov, bom v tokratni rubriki, malo za šalo 
in malo zares, preverila nekaj mitov o pogonskih 
gorivih, avtomobilih, točenju goriva.

1. Liter bencina je težji kot liter dizla. Ne drži. 
Liter bencina pri 15 stopinjah Celzija tehta od 
710 do 755 gramov, medtem ko liter dizelskega 
goriva pri enaki temperaturi tehta približno 830 
gramov.

2. Če v rezervoar za bencin natočim dizelsko 
gorivo, peljem naprej, dokler ga ne porabim. 
Ne drži. Mnogim se to zgodi še posebej ob 
nakupu novega avtomobila. Je pa ta napaka 
lahko tudi zelo nevarna, zato je bistveno, da 
motorja, če ste se napake pravočasno zavedeli, 
sploh ne zaženete in tega niti ne poskušate. 
Poklicati morate vlečno službo, ki bo avtomobil 
odpeljala na servis, saj lahko v nasprotnem 
primeru pride do težjih poškodb črpalke, 
sistema za vbrizg goriva in celo glave motorja.

3. Telefoniranje na bencinskem servisu med 
točenjem goriva je nevarno. Drži. Zaradi 
možnosti eksplozije vnetljivih bencinskih 
hlapov, je uporaba telefonov med točenjem 
goriva prepovedana. Če telefon pade na tla, 
lahko v tistem trenutku nastane iskra (zaradi 
baterije telefona), ki bi lahko vnela vnetljive 
hlape. 

4. Pri nesreči lahko rezervoar z gorivom 
eksplodira. Ne drži. V filmih marsikdaj vidimo 
sceno, ko v prometni nesreči avtomobil oziroma 
njegov rezervoar z gorivom eksplodira. Naj vas 
pomirim, da se to, kot tudi marsikatera druga 
stvar, dogaja samo v filmih. Vsak rezervoar 
je namreč narejen tako, da eksplozije ni 
mogoča. Lahko pa se zgodi, da prične gorivo iz 
rezervoarja zaradi različnih razlogov iztekati in 
v tem primeru lahko tudi zagori.

5. Po točenju goriva ne smem premikati vozila, 
dokler ne plačam računa. Drži. To je varnostno 
določilo, ki preprečuje, da bi voznik za vami 
lahko začel točiti gorivo, dokler ne poravnate 
svojega računa. Zato morate avtomobil, ko 
greste plačati račun za iztočeno gorivo, vedno 
pustiti ob točilnem mestu.

Od nekdaj sem navajena v vsaki slabi stvari 
poiskati nekaj dobrega, tisti plus, ki te žene 
naprej, ki te prisili, da stvar pogledaš še z drugega 
zornega kota, z druge perspektive. Zato si 
poskušajmo tudi to situacijo obrniti sebi v prid. 
Stopimo iz cone udobja, stopimo iz udobja, ki jih 
prinašajo naši avtomobili in se raje odločimo za 
trajnostno mobilnost – za hojo, javni potniški 
promet, kolesarjenje in ostale alternativne 
oblike mobilnosti. Mogoče pa je ravno zvišanje 
cen pogonskih goriv znak, da moramo nekaj 
spremeniti – najprej vsak pri sebi.

Radio Capris je drugi junijski petek v Kopru 
organiziral največji koncert, ki je privabil več 
kot 3.000 obiskovalcev. Radijska ekipa svoj 
studio tudi to poletje seli na plaže. 

V petek, 10. junija, se je na koprski Titov trg vrnil 
Caprisov koncert, največja koncertna zabava v 
Slovenski Istri. Tudi letos je dogodek upravičil 
svoj sloves, trg je bil namreč poln do zadnjega 
kotička. »Letošnji koncert je bil zelo poseben 
tudi zato, ker smo z njim po treh letih znova odprli 
sezono množičnih dogodkov v naši regiji,« je 

za naš medij povedal Mitja Čehovin, odgovorni 
urednik Radia Capris.
Caprisovci so na letošnjem koncertu gostili same 
vrhunske glasbenike: zasedbi Danilo Kocjančič 
Friends in Dej še'n Litro ter Magnifica. Vse do 1. 
ure zjutraj so obiskovalci v en glas prepevali hite, 
kot so Dober dan, Anita ni nikoli, Silvija, Hir aj kam 
hir aj go in 24.000 baci.
Le nekaj dni po Caprisovem koncertu se je 
radijska ekipa predstavila tudi na 31. Slovenskem 
oglaševalskem festivalu (SOF). Osrednji letni 
dogodek oglaševalske stroke v Sloveniji, ki ga 
organizira Slovenska oglaševalska zbornica 
(SOZ), se je letos ponovno vrnil v Slovensko 
Istro, natančneje v portoroški Avditorij. Radio 
Capris se je letos prvič pojavil v vlogi uradnega 
festivalskega radia, za prijetno razpoloženje vseh 
zbranih pa so na prizorišču skrbeli radijski dj-ji.
»Vesel sem, da se je SOF ponovno vrnil k nam. 
Posebej me veseli, da je povratek 'domov' 
prinesel tudi začetek sodelovanja med največjim 
oglaševalskim dogodkom v Sloveniji in najbolj 
poslušano radijsko postajo v regiji. V naslednjih 
mesecih nas čaka nekaj konkretnih novosti in 
nadgradenj, ki so povezane prav s področji, o 

katerih je bilo govora na letošnjem festivalu. In 
ravno letošnji SOF nam je pri nekaterih dilemah 
ponudil jasne odgovore,« je zadovoljen Čehovin. 
Minuli vikend se je odvil še Caprisov Boat Party, 
že s ponedeljkom pa radijci za dva meseca svoj 
studio ponovno selijo na naše plaže. Začeli 
bodo v Ankaranu, nadaljevali v Portorožu, v 
drugi polovici avgusta pa jih boste našli v novem 
obmorskem parku v Kopru.

Vse foto: Jaka Ivančič

€€

CAPRISOVO POLETJE SE JE 
PRIČELO S ŠTEVILNIMI DOGODKI

Tilen Pajek in Luka Čandek z Radia Capris, v 
družbi izvršne direktorice SOZ Mojce Briščik;

Magnifico je navdušil z naborom vseh svojih 
največjih uspešnic.

Več kot 3.000 glava množica na Caprisovem koncertu.

mizeinstoli.si
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Jazz festival Piran/Portorož se bo v Avditoriju 
Portorož in v Gledališču Tartini Piran odvijal 
od 29. junija do 2. julija. Veliki festivalski finale 
bo na sporedu v četrtek, 14. julija, ko bodo 
nastopili Gilberto Gil & Family.

Ob 50-obletnici Avditorija Portorož, 25-obletnici 
Turističnega združenja Portorož in v Tartinijevem 
letu, Občina Piran, Avditorij Portorož in umetniški 
vodja festivala Brane Rončel prirejajo pravo 
poslastico ne le za ljubitelje jazza - Jazz festival 
Piran/Portorož.
Program Jazz festivala Piran/Portorož prinaša 
žanrsko enega najpestrejših poletnih festivalov 
v Evropi. Najpomembnejši glasbeniki iz sveta 
jazza, bluesa, rocka, tanga bodo nastopili v 
Avditoriju Portorož, tisti, ki festivalu dodajajo 
plesne vsebine z latino ritmi, salso in funkom, pa 
na odru Gledališča Tartini v Piranu.
Umetniški vodja festivala je radijski (Radio Koper 
in Prvi program Radia Slovenija) in TV voditelj, 
novinar, urednik, slikar, scenograf, avtor likovne 
podobe festivala in avtor mnogih festivalskih 
programov, ki jih je oblikoval doma (Jazz festival 
Maribor, Jazz festival Ljubljana, kino Šiška) in v 
tujini (Split, Ravenna, Munchen) Brane Rončel. 

Želja po organizaciji jazz festivala na Obali je 
v njem tlela že 30 let, po poskusih v Piranu in 
Kopru se bo program končno odvil na relaciji 
Portorož-Piran. Dva festivalska prizorišča 
bodo tako preplavili najboljši glasbeniki, ki so 
pisali zgodovino ne le jazza, ampak tudi ostalih 
glasbenih žanrov, ki jih bo moč poslušati in nanje 
tudi plesati na obeh festivalskih prizoriščih.
"To je najboljši festival v krogu 500 kilometrov. 
Ko ga na radiu Koper (petkova oddaja Na Obali) 

in Prvem programu Radia Slovenija (V nedeljo 
zvečer) napovedujem, se mi zdi, da govorim o 
festivalu Umbria jazz v Perugi; nisem še dodobra 
ponotranjil, da bodo vsi našteti velikani dejansko 
nastopili pri nas. Ob morju je vzdušje izjemno, 
glasba se bolje sliši, se te še bolj dotakne. 
Prisotnost morja dodatno prispeva k večji 
motivaciji nastopajočih. To je bilo seveda čutiti, 
kakor so komentirali glasbeniki, ki so prispevali 
dva izjemna uvodna festivalska koncerta v 
mesecu maju v Avditoriju: Dave Weckl/Tom 
Kennedy in Mike Stern/Bill Evans” dodaja Rončel.

Polona Žigo

JAZZ FESTIVAL
PIRAN/PORTOROŽ Flip se je, kot Telovadno društvo Partizan Piran, 

rodil daljnega leta 1952. Leta 1954 je postala 
cicibanka društva Stasja Mehora, ki še danes 
deluje v matičnem klubu. Pri trinajstih letih je njen 
gimnastični potencial odkril trener iz Ljubljane 
Stane Derganc – Ata, ki je bil v Piranu na pripravah 
z vrhunskimi telovadci. Želel je, da bi prišla živeti 
k njegovi družini v Ljubljano, kjer bi imela boljše 
pogoje za vrhunski trening, kar pa sta njena 
starša zavrnila.
Biti Flipovec je prijetno, saj niti otroci niti trenerji 
v preteklosti niso bili nikoli obremenjeni z željo 
po velikih dosežkih, čeprav so jih, brez dodatne 
prisile, tudi dosegali.
Pri Flipu so najbolj srečni, ko svoje bivše 
gimnastičarke, sedaj že odrasla dekleta, 
žene in matere, srečajo na raznih kongresih 
in predavanjih kot hostese, na odrih kot 
napovedovalke, pevke, igralke in si mislijo: 
»Nekaj za življenje pa smo jim pri Flipu vendarle 
podarili!«

PIRANSKI 
GLASBENI 
VEČERI

23. 6. - 4. 8. 2022SERAtE
muSIcALI
PIRANESI

Križni hodnik Minoritskega samostana, Piran
Chiostro del Convento di San Francesco, Pirano

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO        

Projekt sofinancira/ 
Il progetto è confinaziato:

Posebna čast za Veroniko Macarol in Tino Mrak, 
ambasadorki jeklenega poligona za vadbo na 
prostem. Jadralki Veronika Macarol in Tina 
Mrak sta v športu dosegli, kar se je doseči dalo, 
nedavno pa sta se, na prelep junijski večer, 
odpravili v Sečovlje, kjer so v okviru sodelovanja 
med Skupino SIJ – Slovensko industrijo jekla in 
Olimpijskim komitejem Slovenije ter ob podpori 
lokalne skupnosti uradno predali v uporabo 
jekleni poligon za vadbo na prostem, ki ima 
poseben – jadralski pridih. Veronika in Tina pa 
sta postali tudi ambasadorki prvega Obalnega 
poligona. Olimpijki sta namreč v svoji bogati 

športni poti dokazali, da se da samo s trdim delom 
in jekleno voljo uspeti v športni karieri. Med 
drugim sta dosegli številne uspehe in dvakrat 
Slovenijo zastopali na olimpijskih igrah. Poligon 
pa je namenjen vsem, ki se zavedajo pomena 
gibanja za zdravje, v uporabo pa so ga predali med 
Svetovnim kongresom športa za vse (TAFISA), 
ki ga je nedavno gostil Portorož. Na njem so se 
zbrali številni strokovnjaki na področju aktivnega 
življenja, pa tudi ljudje, ki narekujejo smernice na 
področju športa za vse in športa na lokalni ravni, 
in pa predstavniki Mednarodnega olimpijskega 
komiteja, Svetovne zdravstvene organizacije, 

Unesca in Svetovnega združenja mednarodnih 
športnih zvez, ter razpravljali o vlogi športa za 
vse v sodobni družbi, za katerega vemo, da je 
ena najbolj učinkovitih dejavnosti, ki lahko zelo 
uspešno blaži izzive sodobnega časa. Seveda pa 
so preizkusili tudi jekleni poligon. Župan občine 
Piran Đenio Zadković je bil nad novim poligonom 
za vadbo na prostem navdušen: »Počaščen sem, 
da ste izbrali občino Piran za tako pomemben 
kongres, kot je TAFISA, ki je v naše kraje pripeljal 
300 delegatov iz 52 različnih držav ter hkrati 
promovira šport in gibanje za vse«.

Foto: Aleš Fevžer

AMBASADORKI VERONIKA IN TINA

FLIP SMO MI!

Jadralki Veronika Macarol in Tina Mrak sta tudi ambasadorki jeklenega 
poligona za vadbo na prostem v Sečovljah

Novo pridobitev za vadbo so med prvimi preizkusili mladi športniki in učenci 
Osnovne šole Sečovlje.
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Manca Hribovšek

HOBOTNICA V SOLATI
Komaj smo dobro zakorakali v poletje in to 
nam je že postreglo z letošnjim prvim pravim 
vročinskim valom. Temperature so tako visoke, 
da se spotimo že takoj ob sedmih zjutraj, ko 
stopimo izpod hladnega tuša.

V takih pogojih si želimo, da bi lahko ves dan 
ostali doma, na kavču, s prižgano klimo, zaprtimi 
"škurami" in litrom osvežilne pijače. Ker pa naše 
telo rabi tudi energijo, si moramo znati pripraviti 
lahke hranilne obroke, ki bodo pokrili naše 
potrebe po vitaminih in mineralih ter nas ravno 
prav osvežili. Ker je poletje čas dopustov, ki ga 
mnogi preživimo na, v in ob morju, bom danes z 
vami delila preprost morski recept – hobotnico 
v solati. Pomislila sem tudi na to, da se v vročini 
nočemo preveč časa zadrževati pred vročimi 
štedilniki in pečicami, zato je ta recept res idealen.

Sestavine za 4 osebe:
- 600 gramov očiščene hobotnice,
- pol čebule,
- vejica svežega rožmarina, 
- lovorjev list,
- limonina lupina,
- črn poper v zrnju,
- belo vino,

- 350 gramov mladega krompirja,
- češnjev paradižnik,
- črne olive.

Postopek: 
Hobotnico položimo v lonec in ji dodamo pol 
čebule, vejico svežega rožmarina, lovorjev 
list, limonino lupino in nekaj zrn črnega popra. 
Zalijemo z nekaj belega vina in damo kuhati. 
Hobotnica bo spustila tekočino, v kateri jo kuhamo 
toliko časa, dokler ne postane mehka (poskusimo 
tako, da vanjo zapičimo vilico). Sicer pa se jo kuha 

med 45 in 60 minut. Medtem olupimo, narežemo 
in damo v drugi lonec za prbl. 20 minut kuhati 
še mlad krompir. Ko je hobotnica kuhana, jo 
ohladimo in narežemo na kolobarje. Razporedimo 
jo na krožnik in enako naredimo s krompirjem. 
Dodamo narezane češnjeve paradižnike in črne 
olive. Namig: k hobotnici lahko dodate tudi drugo 
sezonsko zelenjavo. Solato začinite po lastnem 
okusu (sol, poper, olje, peteršilj, limonin sok …).
Če ste se letos odločili, da boste med poletjem 
ostali kar doma, ne skrbite. S hobotnico v solati si 
lahko dopust pričarate kar na vašem krožniku.

Sašo Mejak

VRT V JULIJU
Junij se poslavlja v zelo vročem slogu, kar ni v 
njegovi navadi. Že od začetka leta so količine 
dežja zelo skope, tako da niti junij ni odstopal od 
tega. Temperature od 25 do 30 stopinj Celzija 
so tudi na naše rastline  zelo slabo vplivale. 
Za dober razvoj rastlin smo morali obvezno 
vzpostaviti namakanje, saj bi rastline sicer 
zelo težko preživele to obdobje brez padavin. 
Taka stresna obdobja pri rasti rastlin lahko 
omilimo  tako, da rastlinam dodajamo preparate 
z algami in aminokislinami. S temi preparati 
pomagamo rastlinam lažje prebroditi sušna 
obdobja. Vsakodnevno nas obdarjajo s svojimi 
plodovi paradižniki, kumarice, bučke,  paprike, 
melancane. V juliju tudi »znamemo« krompir. 
Sejemo in sadimo lahko poletne solate, radiče, 
endivije. Lahko tudi posejemo drugo rundo 
peteršilja, korenčka, rdeče pese in blitve.  Ne 
pozabimo na sadike kapusnic, ki jih lahko 
posadimo v juliju, zelje, brstični ohrovt in 
listnati ohrovt. Vse kvalitetne sadike dobimo 
v specializiranih prodajalnah. V tem obdobju 
moramo biti pazljivi na bolezni in škodljivce, ki 
napadajo naš zelenjavni vrt. Če zaznamo kakšne 
probleme, uporabimo naravi prijazna sredstva, 
da zatremo bolezni ali uničimo škodljivce. 
Najpomembnejše pa je, da ob sajenju sadik takoj 
vzpostavimo tudi namakanje, da sadike ne padejo 
v šok in zakrknejo v rasti. 
Zeliščni vrt je v juliju prekrasen. Če imamo 
posajenih mnogo različnih rastlin, se prepletajo 
lepe barve, vonjave se mešajo med seboj, 
lepo razraščene rastline so tudi balzam za oči.  
Razraščeni so žajblji, sivka je v polnem cvetu, 
šentjanževka s svojo sončno barvo nam polepša 
dan, ognjeno oranžen ognjič nas poživi in še 
bi lahko naštevali. Pomembno je, da jih gremo 
nabirati v vročih, suhih dopoldnevih. Sušimo jih 
na toplih senčnih mestih, saj bi na direktni sončni 
svetlobi izgubile vse zdravilne snovi. Po sušenju 
jih je najbolje shraniti v tesno zaprte steklene 

posode, ki jih postavimo v temen prostor. 
Pomembno je tudi, da jih označimo z imenom, 
datumom in krajem nabiranja. 
Sadni vrt v juliju nas tudi bogato obdarja s plodovi. 
Veselimo se zgodnjih sort jabolk, hrušk, sliv, 
breskev, malin, robid, ribeza … Po obiranju je 
potrebno porezati češnje, marelice, slive, maline.  
Pri drugih rastlinah lahko opravimo zeleni rez, saj 
s tem močno pripomoremo k osvetlitvi notranjosti 
krošnje, posledično zmanjšamo pojavljanje 
bolezni in škodljivcev. 
Okrasni vrt nas tudi neprekinjeno obdarja s 
cvetjem, novimi poganjki, različnimi barvami.  
Grmovnicam in trajnicam, ki so nas že nagradile 
s cvetjem, porežemo odcvetele cvetove. S tem 
spodbudimo, če imajo rastline dobre pogoje, da 

nas še enkrat v manjši meri razveselijo s cvetjem. 
Največ dela v tem obdobju imamo z vrtnicami. 
Neprestano bdimo nad njimi, poskrbimo, da 
so zdrave, da ni škodljivcev, da imajo dovolj 
hrane. Grede zasajene z enoletnicami so v 
polnem razcvetu, tako da se lepo dopolnjujejo z 
različnimi grmovnicami. Tudi pri okrasnem vrtu je 
pomembno, da je vzpostavljeno namakanje.
Travne površine v juliju so pod pritiskom visokih 
temperatur. Tako je pomembno, da namakanje 
nastavimo optimalno in košnjo dvignemo 
na višino 5 cm, saj je nižje košena trava bolj 
izpostavljena suši. Trati lahko pomagamo tudi 
z uporabo biostimulatorjev na bazi alg in bazi 
humičnih in fulvičnih kislin, ki pomagajo, da 
travne površine lažje prenesejo poletno vročino.

Salon svetil in največja ponudba elektromateriala
Vanganelska c. 6, Koper • www.elektro-center.si

Tel.: 05/ 612 1500 • GSM: 041 283 385
Za vaš hitrejši nakup sedaj z novim načinom samopostrežbe • Vabljeni v prenovljeno specializirano trgovino z elektrotehničnim materialom!

VBS d.o.o. Portorož
Obala 125, 6320 Portorož

tel.: 05/677-85-80
GSM: 031/637-176

e-mail: bogdan@vbs.sigeodetske storitve d.o.o. Portorož

ZAVAROVANJE    
ZA TUJINO. 
ZA VSE

MALO VERJETNO JE, 
DA SE MED OGLEDOVANJEM 
ZNAMENITOSTI V TUJEM 
MESTU TA ZVRNE NA VAS. 
NI PA NEMOGOČE.

MOGOČE.

080 20 60
vzajemna.si
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TAKE YOUR
MOMENT

NAD OBALO
SE JASNI

VEC KOT POGOVORNI VECERI

SREDA, 29. JUNIJ 2022, OB 21. URI, 
NA MARTINČEVEM TRGU V KOPRU 
Zadnja sreda v juniju bo posebna, saj bomo 
na odru pogovornega večera gostili več 
sogovornikov kot običajno.
Pogovarjali se bomo s Ksenijo Benedetti, 
Draganom in Dorijanom Marušičem. Prijatelje 
iz mladosti še danes druži aktiven odnos do 
družbe. V nadaljevanju bomo gostili legendo 
obalnega šolstva Toneta Baloha in izjemno 
aktivno ravnateljico Osnovne šole Koper Ingrid 
Poropat. Na koncu se nam bo pridružila še 

NAD OBALO SE JASNI – 
VEČ KOT POGOVORNI VEČER

igralska zasedba novega filma Petra Bratuše 
Gajin svet 2, ki so ga lani poleti snemali na Obali, v 
kinematografe pa prihaja to jesen.
Gostitelj večera je urednik Tomaž Perovič. Za 
glasbo bo poskrbela skupina Tomija Puricha s 
Teom Collorijem, Caterino Stanisci in Janezom 
Skazo. Z nami bo tudi stand up komik Rok Bohinc.
Po dogodku vas vabimo na pokušino vin iz kleti 
Vinakoper.
Vstopnice so na voljo v Gledališču Koper na 
05 663 43 80 (vsak delovnik med 10. in 12. uro, 
torek in četrtek tudi med 15. in 17. uro) ali info@

gledalisce-koper.si ali na gledališki blagajni na 
večer dogodka
Vsem obiskovalcem iz Pirana je na voljo tudi 
brezplačen prevoz z Artbusom, ki odpelje s 
piranske avtobusne postaje v sredo, ob 20. uri, 
in se po predhodni najavi ustavi na vseh lokalnih 
postajališčih. Prijave zbirajo na: maona@
maona.si ali 031 630 680. Pokrovitelj prevoza je 
MEMENTO B&B Piran.
Dogodek prirejamo v sodelovanju z Gledališčem 
Koper. Medijski pokrovitelj je Radio Capris.
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KZ Agraria Koper

V 24 URAH
NA POLICAH NAŠIH
TRGOVIN V KOPRU

IN IZOLI

NARAVI PRIJAZNA
PRIDELAVA

UGODEN
VPLIV 

SREDOZEMLJA
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SLOVENSKI AVTO 
LETA 2022

Povprečna poraba goriva za vozila Toyota Yaris Cross: od 4,4 do 6,2 l/100 km in emisije CO₂: od 100 do 140 g/km. Emisijska stopnja: za 1,5 EURO 6 AP. Emisije 
NOx: od 0,0033 do 0,0093 g/km. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delce PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Po preteku tovarniške garancije vam ponujamo brezplačno vključitev v program jamstva Toyota Relax (vse do starosti 
10 let ali 160.000 km. Izračun je informativne narave in ni zavezujoči za sklenitev posla • izračun velja za Yaris Cross, 1.5 petrol Luna • vrsta �nanciranja: �nančni 
leasing • predračunska vrednost predmeta �nanciranja: 16.750 € • lastna udeležba (polog): € 5.711,50 • znesek �nanciranja: € 11.038,50 • število obrokov: 60 - 
mesečno plačevanje: € 99 • obroki se v času trajanja pogodbe ne spreminjajo • zadnji obrok: € 7.434 • stroški odobritve: € 300 • skupni znesek za plačilo brez 
lastne udeležbe: € 6.240 • letna obrestna mera: 5 % p.a. je �ksna • efektivna obrestna mera: 5.85 % na dan 8. 3. 2022. Toyota Easy �nanciranje vključuje več 
možnosti po izteku. Slika je simbolična. Več na www.toyota.si. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in speci�kacij opreme brez predhodnega obvestila. 

TOYOTA  
YARIS 
CROSS

AVTO CENTER
JEREB     
051 233 101
051 682 666

TOYOTA RELAX

DO

10LET 
JAMSTVA

Povprečna poraba goriva za vozila Toyota Yaris Cross: od 4,4 do 6,2 l/100 km in emisije CO2: od 100 do 140 g/km. Emisijska stopnja: za 1,5 EURO 6 AP. Emisije NOx: od 0,0033 
do 0,0093 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delce PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
Po preteku tovarniške garancije vam ponujamo brezplačno vključitev v program jamstva Toyota Relax (vse do starosti 10 let ali 160.000 km.


