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Letošnjo občinsko nagrado je prejelo Društvo delovnih invalidov Izola, ki že štiri desetletja neprekinjeno skrbi za vključenost
invalidov v vsa področja družbenega življenja. Od leta 2011 jih vodi predsednik Franc
Poropat - Toni. Pogovor z njim objavljamo v
Središčni temi; ostale občinske nagrajence
bomo predstavili v jesenski številki Bobniča.
V rubriki Izolske osebnosti boste spoznali
ponosno in srčno šavrinko Rozano Prešern.
Kjer diši po kroštolah in fritulah, tam je tudi
Rozana. Svoj kraj pogosto zastopa doma in
v tujini, letos pa se je izkazala še v promocijskem videu z naslovom Dan z domačinom.
Kot pravi, je to zanimiva zgodba, s katero želi
obiskovalcem predstaviti lepote in skrite kotičke izolskega podeželja.

Quest’anno il premio comunale viene assegnato all’Associazione degli invalidi da lavoro
Isola, che da ben quattro decenni si impegna
ad includere le persone con disabilità in tutti
gli ambiti della vita sociale. Dal 2011 l’associazione è presieduta da Franc Poropat – Toni,
con cui abbiamo fatto una piacevole chiacchierata. Per saperne di più, vi invitiamo a
leggere l’argomento centrale. Gli altri vincitori
dei premi comunali verranno presentati nel
numero autunnale del bollettino municipale.

Poletno dogajanje v Izoli bo popestrilo poletni utrip – vrhunec sezone bo tradicionalni
Ribiški praznik, ki se na izolske ulice vrača
19. in 20. avgusta.
Občinsko glasilo prihaja v nabiralnike pred
občinskim praznikom, ki ga obeležujemo
11. julija v spomin na množičen odhod Izolanov v partizane leta 1944.
Skupnost so njeni ljudje. Uspešni, ko delujejo enotno. Kadar pogumno sprejemajo
izzive ter z razumevanjem in strpnostjo kljubujejo oviram.
Želimo vam lep praznični dan
in prijetne poletne dni!

Nella rubrica ‘Cittadini interessanti’ vi presentiamo la fiera e generosa saurina Rozana
Prešern. Ovunque ci sia odore di frittole e crostole, c’è anche Rozana. Spesso rappresenta
Isola in eventi turistici nazionali e internazionali e quest’anno è apparsa anche in un
video promozionale intitolato ‘Un giorno in
compagnia con un abitante del luogo’. Come
ci ha spegato lei stessa, si tratta di un progetto interessante, con cui ha voluto presentare
ai visitatori le bellezze e gli angoli nascosti
dell’entroterra isolano.
L’estate a Isola sarà ricca di eventi e finalmente ritorna anche il tradizionale appuntamento della Festa dei pescatori, in programma il prossimo 19 e 20 agosto.
Il bolettino municipale sarà nelle vostre cassette postali prima della festa comunale che
viene celebrata l’11 luglio in ricordo all’adesione di numerosi isolani all’esercito partigiano nel 1944.
Ogni comunità si riconosce dalle persone che
la compongono. Persone che possono fare
molto se agiscono insieme, se sanno far fronte a qualunque sfida e riescono a reagire con
la giusta mentalità di fronte agli ostacoli che
si presentano.
Vi auguriamo di trascorrere
una piacevole giornata in
occasione della festa comunale e
di passare una gradevole estate.
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Kazalo

Spoštovane Izolanke in Izolani,
dragi bralci Bobniča!
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Obnova severnega dela ribiškega pristanišča
je v zaključni fazi
Na junijski seji občinskega sveta so se svetniki seznanili s potekom obnove ribiškega pristanišča v Izoli.
Trenutno se obnavlja severni del mandrača. Delo poteka v skladu s smernicami stroke ter v sodelovanju z
ribiči in ostalimi deležniki. Obnovljeno pristanišče bo
ribičem nudilo boljše delovne pogoje, obenem pa bo
prispevalo k večji poplavni varnosti.
Nato je občinski svet v prvi
obravnavi in po skrajšanem
postopku sprejel besedilo
Odloka o občinskem pristanišču Izola, ki v grafičnih prilogah natančneje prikazuje
pristaniško
infrastrukturo,
opredeljeno v odloku. Sledila je obravnava novelacije investicijskega programa
Obnova ribiškega pristanišča
Izola – II. faza (južni del), ki so
jo svetniki soglasno potrdili.
Investicija se stroškovno poviša zaradi nakupa dodatne
opreme za potrebe ribičev,
usklajevanja cen s trgom in
predvsem zaradi težav z dobavo surovin. Novelacija programa investicijo ocenjuje na
3.827.300 EUR. S potrditvijo
sofinanciranja si Občina Izola
prizadeva pridobiti 2.214.571
EUR nepovratnih sredstev namesto v osnovnem investicijskem programu predvidenih
360.000 EUR. »Zadovoljen
sem, da so svetniki soglasno
sprejeli novelacijo, saj lahko
občina zdaj projekt v najkrajšem času prijavi na razpis
za pridobitev nepovratnih
sredstev iz evropskega sklada
za ribištvo. S to investicijo bo
zaključena celovita prenova
ribiškega pristanišča in deloma dokončana tudi promenada, kar pomeni doprinos za
več desetletij,« je na seji poudaril župan Danilo Markočič.
Svetniki so za tem v drugi
obravnavi sprejeli predlog
Odloka o ustanovitvi Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Istre. Javni
zavod bo deloval pod okriljem Občine Izola in Mestne
občine Koper. Občine so si
dolga leta prizadevale ustanoviti svetovalni center, saj
so potrebe na področju sve-

tovalne, diagnostične in terapevtske dejavnosti vse večje.
Točko je predstavil Anton
Baloh, član delovne skupine
za ustanovitev svetovalnega
centra, ki je opomnil na stiske
mladostnikov v času po obdobju koronavirusa in ključno
vlogo svetovalnega centra pri
usmerjanju mladostnikov.

S sklepom določena vrednost zemljišč omogoča poenostavitev in pospešitev pravnih postopkov, vnaprej znane vrednosti
nepremičnin, enakovredna merila za določitev nadomestila za
služnost ter znižanje porabe proračunskih sredstev za cenitve.
V okviru ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Izola so
svetniki potrdili ukinitev statusa javnega dobra, nakup in prodajo več nepremičnin.
Na dveh nepremičninah je bil ukinjen status javnega dobra
oz. grajenega javnega dobra, saj tam ni predvidena javna infrastruktura, temveč zaokrožitev posamezne gradbene parcele
za gradnjo objekta. Na tretji parceli, kjer je bil ukinjen status
javnega dobra, je zgrajena nova garaža za potrebe PGD Korte.
Na zadnji parceli, kjer je bil ukinjen status javnega dobra, je bila
predhodno izvedena parcelacija, saj predstavlja nepremičnina
del zunanje ureditve obstoječega objekta.

Seja se je nadaljevala z drugo obravnavo ter sprejetjem
spremenjenega in dopolnjenega Odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne
projekte Občine Izola, ki predvideva podaljšanje delovanja
zavoda do leta 2027.
Občinski svet je nato v drugi obravnavi sprejel predlog
Odloka o določitvi takse za
obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občini Izola. Za obravnavo pobude za
spremembo osnovne namenske rabe bo taksa znašala
300 EUR, za obravnavo pobude za spremembo podrobnejše namenske rabe pa
250 EUR. Za pobudo za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) takse
ne bo.
Sledila je prva obravnava predloga Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Izola,
saj trenutno veljavni odlok
ni usklajen s spremenjeno
krovno zakonodajo. Dokumentacija je bila posredovana svetnikom v 60-dnevno
obravnavo.
Občinski svet je sprejel dopolnjeni Sklep o določitvi
vrednosti zemljišč v občini
Izola za potrebe Občine Izola.

Svetniki so obenem potrdili nakup nepremičnin za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture in ceste na Šaredu. Njihova
vrednost znaša skupno 51.171 EUR. Prav tako je bila potrjena
prodaja solastniškega deleža nepremičnin v Kortah. V naravi
gre za stanovanjsko stavbo z dvoriščem v vaškem jedru. Objekt
je potreben celovite prenove, uporabna površina znaša ok.
164 m2. Skupna izklicna vrednost brez davka je 42.355 EUR.
V nadaljevanju je občinski svet soglasno sprejel Predlog rebalansa proračuna Občine Izola za leto 2022. Na ta način so
zagotovljena sredstva za financiranje programa počitniškega
varstva osnovnošolcev, ki ga izvaja OŠ Vojke Šmuc Izola, in sicer v višini 15.000 EUR, ter sredstva za izgradnjo turistične tržnice v Jagodju v višini 79.788 EUR. Projekt bo v višini 55.391 EUR
sofinanciran s strani Evropskega sklada za kmetijski razvoj.
Nazadnje so bili potrjeni tudi vsi predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Po razrešitvi članice Sveta
zavoda OŠ Livade Izola je komisija imenovala nadomestnega
člana. Prav tako sta bila imenovana nadomestna člana v Nadzorni odbor Občine Izola. Potrjeni so bili vsi predlogi sklepov o
podelitvi občinskih priznanj in nagrad.
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Društvo delovnih invalidov Izola –
občinski nagrajenec leta 2022
Zavihajo rokave in drug drugemu
pomagajo
Društvo delovnih invalidov, ki že štiri desetletja neprekinjeno
skrbi za vključenost invalidov v vsa področja družbenega življenja in deluje na Veluščkovi ulici v Izoli, šteje kar 629 članov. Vse
od leta 2011 jih vodi predani predsednik Franc Poropat - Toni.
Tudi sam je 80-odstotni invalid, ki ga je bolezen in posledično invalidnost zaznamovala po upokojitvi. A vseeno vztraja in
bodri člane ter vse potrebne pomoči. V času njegovega predsedovanja so preživeli najtežje trenutke prav v zadnjih dveh s
covidom zaznamovanih letih, ko je društveno delovanje skoraj
zamrlo. »V tem obdobju je hudo zbolelo več naših članov in nekaj jih je žal tudi umrlo. Invalidi smo ranljiva skupina, ki potrebuje posebno pozornost okolice in širše družbe nasploh, covid
pa nas je še dodatno zaznamoval,« poudarja Poropat.
V Zvezo delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) je v
69 društvih včlanjenih 55.000 oseb. Med njimi
jih kar 629 živi na območju izolske občine, kar izolsko
društvo uvršča med večja v Sloveniji.
Člani in njihov predsednik so hvaležni sedanji občinski strukturi z županom Danilom Markočičem na čelu. »Noben izolski župan doslej ni imel takega posluha za invalide, kot jih ima sedanji. Pa tega ne pravim zato, ker je bil njegov oče Anton Markočič
prvi predsednik društva, ampak ker je dobrega srca, prijazen
do invalidov in nam omogoča dobro delovanje,« pripoveduje
na novo potrjeni predsednik, ki je lani mandat prevzel še za
štiri leta. Junija so prav z občinsko pomočjo in v sodelovanju
z izolsko komunalo v društvenih prostorih uspeli zamenjati
okna, za kar so še posebno hvaležni.
Večina delovnih invalidov ni uspela delati do starostne upokojitve, ker so se poškodovali v delovni nesreči oz. v službenem
času. Med njimi jih je veliko, ki imajo zgolj od 20 do 25 let delovne dobe in temu primerno nizka je tudi njihova pokojnina
(400 ali 500 EUR), s katero zelo težko povežejo konec meseca
z začetkom. »Poznam par, ki skupaj mesečno prejme le 1.200
evrov pokojnine, in tudi take, ki dobivajo še manj – morda le
okoli 400 EUR in morajo z njimi preživeti. Ljudje smo k sreči
prilagodljivi. Res je težko, a vseeno ne tarnamo,« je jasen Poropat. Raje zavihajo rokave in drug drugemu pomagajo po svojih
najboljših močeh. Tudi finančno. »To je sicer težko, ker nimamo dovolj sredstev, vendar pa vsaj enemu ali dvema najbolj
pomoči potrebnima članoma letno primaknemo po 200 evrov,
ki jih črpamo iz programa slovenske Fundacije za financiranje
invalidov in humanitarnih organizacij.«
V zadnjem času kar deset njihovih članov prostovoljno sodeluje pri brezplačnih prevozih z vozilom Prostofer, kar jim še
posebno veliko pomeni, saj tudi invalidi po svojih močeh radi
pomagajo soljudem.
Letno iz občinskega proračuna na društveni račun prejemajo
po 5.000 EUR, še pove Poropat in doda, da poskušajo z obiski na domu blažiti socialne in psihične posledice invalidnosti,
hkrati pa invalidnim osebam zagotavljajo tudi pomoč na pravnem področju. Prav tako ne pozabijo na pomoč pri letovanju.
Krovna organizacija ima svoje apartmaje v osmih slovenskih

»Letošnja nagrada nam ogromno
pomeni. To je pika na i in
priznanje našega obstoja,
delovanja in prizadevanj,« je o občinski nagradi povedal predsednik
izolskega društva delovnih invalidov.
zdraviliških krajih, izolsko
društvo pa je na leto upravičeno do 18 terminov. »Termine na začetku leta zapišemo
in izobesimo na oglasno desko. Kljub velikemu interesu
običajno vsi pridejo na vrsto.
Sam pa še nikoli nisem izkoristil te možnosti, saj menim,
da je veliko drugih bolj pomoči potrebnih, kot sem jaz.« Poleg naštetega v društvu organizirajo tudi več enodnevnih
izletov, namenjenih članom
in podpornikom. V začetku
junija so se podali v Kostanjevico na Krki.
Še posebno so ponosni na
izdajo zbornika, posvečenega
letošnjemu jubileju. Žal pa je
usahnil posluh za donatorstvo: »Ko smo zbirali sredstva
za bilten, smo poslali dvajset
prošenj, a se je odzvalo le šest
donatorjev.« V njem je med

40 let –
6 predsednikov:
Anton Markočič, Božo
Šmajcelj, Zmago Višnjevec, Jolanda Deško, Vida
Orbanič, Franc Poropat.
drugim zapisano, da je prav
po zaslugi krovne organizacije ZDIS že od leta 2004 v slovensko ustavo zapisana tudi
beseda invalidnost, kar ni le
primer dobre prakse, ampak
tudi izhodišče za uveljavljanje
pravic do enakih možnosti in
enakopravne obravnave.
Poropat izpostavi tudi dejstvo, da niso vsi invalidi na
vozičku, zato so nekateri prezrti oz. neprepoznavni med
neinvalidnimi ljudmi. »Žal je
tako, da le redkokdo razume
invalida in ima posluh zanj.
Večina te odpravi na hitro in
na lep način,« je razočaran sogovornik. Zelo pa je vesel, ker
je Izola že vrsto let invalidom
zelo prijazno mesto; kar zadeva infrastrukturo, zanje namreč pravzaprav ni ovir. »Vse
je urejeno, naše mesto je po
meri invalidov, zato smo zelo
zadovoljni. Še nikoli se ni nihče pritožil nad infrastrukturo,«
še pove Poropat.

Izolsko društvo delovnih invalidov, ki letos praznuje 40. obletnico delovanja, je pomembno
vpeto v lokalno okolje, kjer sooblikuje solidarnost in
zmanjšuje predsodke do ranljivih skupin.
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Svoje člane usposabljajo za
aktivno življenje in delo tudi
s pomočjo športnih in kulturnih dejavnosti. Z nudenjem
prevoza na terapije, s terapevtskimi skupinami in različnimi
delavnicami skrbijo za ohranjanje zdravja in vitalnosti.
Kakovost posameznikovega

življenja postavljajo na prvo
mesto in hkrati nasprotujejo vsakršni diskriminaciji, še
pravi sogovornik in doda, da
se zavzemajo za zagotavljanje enakih možnosti za vse,
ne glede na telesne, senzorne
ali intelektualne sposobnosti. Vodja mnogih ustvarjalnih

All'associazione degli
invalidi da lavoro Isola
il premio comunale
per il 2022
Si rimboccano
le maniche e si
aiutano a vicenda
L'associazione degli invalidi
da lavoro, con sede in Via Anton Velušček a Isola, che da
ben quattro decenni si impegna ad includere le persone
con disabilità nella società,
conta 629 membri. Dal 2011
l'associazione è guidata dal
presidente Franc Poropat –
Toni che svolge il proprio ruolo con grande dedizione. Nonostante il suo elevato grado
di invalidità (all'80%) dovuta
a malattia verificatasi dopo
la pensione, non si perde d'animo e incoraggia i membri e
tutti coloro che hanno bisogno di aiuto. I momenti più
difficili della sua presidenza
sono stati quelli segnati dal
Covid, periodo in cui le attività dell'associazione si sono
quasi fermate. »In questo pe»Questo premio
significa molto per
noi. È quella cosa in più
che ti spinge a continuare e anche un importante riconoscimento alla
nostra presenza, al nostro
lavoro e ai nostri sforzi,«
ha commentato il premio
comunale ottenuto il presidente dell'Associazione
degli invalidi da lavoro di
Isola.

riodo molti dei nostri membri
si sono gravemente ammalati
e alcuni di loro hanno, purtroppo, anche perso la vita. I
disabili sono un gruppo vulnerabile che necessita di particolare attenzione da parte
della comunità e della società
in generale e la pandemia di
Covid ha certamente portato
ad un'ulteriore emarginazione di queste persone,« sottolinea Poropat.
I membri ed il loro presidente
sono grati all'attuale ammi-

delavnic, ki se je kot prostovoljka pred štirimi leti vključila v
društvo, je Travica Družina, ki kot ljubiteljica umetnosti članice
uči različnih slikarskih tehnik. Njihova referentka za šport pa je
Ivanka Klančar, ki poskrbi za balinanje, pikado in tudi za streljanje z zračnim orožjem, hkrati pa je v njeni domeni pošiljanje
voščilnic, ki so jih ustvarili v društvu, zato noben rojstni dan članov ne ostane prezrt.
Izola je že vrsto let invalidom prijazno mesto.

NE SPREGLEJTE!
V jesenski številki občinskega glasila sledi predstavitev vseh ostalih prejemnikov občinskih priznanj.

NON PERDETEVI il numero autunnale del

bollettino municipale in cui verranno presentati
gli altri vincitori dei premi comunali.

nistrazione comunale guidata dal sindaco Danilo Markočič.
»Nessun sindaco ha mai dimostrato così tanta comprensione
per i disabili come il sindaco attuale. E non lo dico solo perché
suo padre Anton Markočič è stato il primo presidente dell'associazione, ma perché è una brava persona, gentile, che ci
permette di lavorare bene,« afferma il neo confermato presidente, che lo scorso anno è stato rinnominato per un ulteriore mandato di quattro anni. Grazie al sostegno finanziario del
comune e in collaborazione con l'azienda pubblica Komunala
La Federazione degli invalidi da lavoro della
Slovenia (ZDIS) si compone di 69 associazioni
che contano complessivamente 55.000 membri. Di
questi ben 629 vivono sul territorio del Comune di
Isola, rendendo l'associazione isolana tra le più grandi
della Slovenia.
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40 anni –
6 presidenti: Anton
Markočič, Božo Šmajcelj,
Zmago Višnjevec, Jolanda Deško, Vida Orbanič,
Franc Poropat.
nizio di giugno si sono recati a
Kostanjevica na Krki.

L'Associazione degli invalidi da lavoro di Isola,
che quest'anno festeggia il suo 40º anniversario,
apporta un contributo importante alla comunità locale, sforzandosi di promuovere la solidarietà e ridurre i
pregiudizi nei confronti dei gruppi vulnerabili.
Isola, a giugno sono state sostituite le finestre presso la sede
dell'associazione, per cui tutti i membri sono particolarmente
riconoscenti.
La maggior parte dei disabili non ha potuto lavorare fino alla
pensione perché ha subito un infortunio sul lavoro o durante
l'orario lavorativo. Molti di loro hanno compiuto solo da 20 a
25 anni di anzianità di servizio e le loro pensioni sono di conseguenza basse (400 o 500 evro), per cui arrivano difficilmente
alla fine del mese. »Conosco una coppia che percepisce una
pensione di 1.200 euro al mese (entrambi), e altri che devono
sopravvivere ancora con meno, circa 400 euro. Per fortuna sappiamo adattarci a ogni situazione. È davvero difficile, ma non
ci lamentiamo,« chiarisce Poropat. Preferiscono rimboccarsi
le maniche e aiutarsi a vicenda come meglio possono. Anche
finanziariamente. »Il che è comunque difficile, perché non abbiamo fondi sufficienti, ma riusciamo lo stesso ad assegnare
ad almeno uno o due dei nostri membri più bisognosi 200 euro
all'anno grazie ai contributi della Fondazione slovena per il finanziamento delle persone con disabilità e delle organizzazioni umanitarie.«
Recentemente, ben dieci dei loro membri hanno deciso di
unirsi agli autisti volontari del servizio di trasporto gratuito
»Prostofer«, mettendosi così al servizio del prossimo, gesto che
è sicuramente da lodare.
All'associazione vengono stanziati dal bilancio comunale
5.000 euro all'anno, spiega ancora Poropat e aggiunge che con
le visite domiciliari cercano di offrire un sostegno psicologico ai
disabili e favorire la loro integrazione sociale, fornendogli allo
stesso tempo anche l'assistenza legale. Offrono inoltre a queste persone la possibilità di passare qualche giorno di vacanza
in appartamenti di proprietà della federazione disabili, situati
in otto località termali slovene. L'associazione di Isola ha diritto a 18 periodi all'anno. »All'inizio dell'anno le date vengono
affisse sulla bacheca. Nonostante vi sia sempre grande interesse, di solito nessuno rimane a mani vuote. Personalmente non
ho mai approfittato di questa opportunità, perché penso che ci
siano molti altri più bisognosi di me.« L'associazione organizza
inoltre gite di un giorno per i propri membri e sostenitori. All'i-

Quest'anno ricorre il quarantesimo anniversario dell'associazione e per celebrare questa ricorrenza i membri hanno
preparato una pubblicazione
di cui sono particolarmente
orgogliosi. Purtroppo, perὸ,
solo poche persone erano
pronte a sostenerli con una
donazione: »Abbiamo inviato
20 richieste di donazione per
la pubblicazione del bollettino, ma abbiamo ricevuto
solo sei risposte positive.« Nel
bollettino si legge, tra l'altro,
che è proprio per merito della
Federazione degli invalidi da
lavoro della Slovenia che nel
2004 la parola disabilità è stata inserita nella Costituzione
slovena, il che non è solo un
esempio di buone pratiche,
ma anche un punto di partenza per il riconoscimento dei
diritti di pari opportunità e di
non discriminazione.
Poropat sottolinea inoltre che
non tutte le persone con disabilità usano la sedia a rotelle,
perciὸ vengono spesso ignorate o non riconosciute come
tali dai non disabili. »Purtroppo, solo pochi comprendono veramente i disabili e
mostrano sensibilità nei loro
confronti. La maggior parte delle persone ti congeda
gentilmente e velocemente,«
afferma con delusione l'inter-

locutore. È, perὸ, molto felice
del fatto che Isola sia da anni
molto accessibile ai disabili
essendo dotata di infratrutture senza barriere architettoniche. »La nostra città e a
misura di disabile, fatto di cui
siamo assolutamente contenti e soddisfatti. Nessuno
si è mai lamentato in merito
alle infrastrutture,« aggiunge
Poropat.
L'associazione organizza inoltre attività sportive e culturali
intese a stimolare i membri
a condurre una vita attiva. Al
fine di provvedere alla loro
salute e vitalità, offrono un
servizio di trasporto per quelli
che hanno bisogno di terapie,
organizzano terapie di gruppo e laboratori di vario tipo.
La qualità della vita riveste un
ruolo fondamentale e non si
tollera nessun tipo di discriminazione, spiega l'interlocutore, sottolineando anche il
loro impegno a garantire pari
opportunità a tutti, a prescindere dalle disabilità fisiche,
sensoriali o intellettuali. A
condurre i numerosi laboratori creativi è Travica Družina,
volontaria dell'associazione
da 4 anni nonché un'appasionata d'arte che insegna
ai membri come utilizzare
le varie tecniche di pittura.
La responsabile per le attività sportive è invece Ivanka
Klančar, che organizza incontri di bocce, freccette e tiro a
segno con armi ad aria compressa e conosce le date di
compleanno di tutti i membri,
a cui non dimentica mai di
inviare le cartoline di auguri
create dal gruppo di »artisti«.

Foto: Jaka Ivančič
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Akcija Psički za čisto Izolo ponovno uspešna
Občina Izola in Komunala Izola sta v sodelovanju z
izolskimi osnovnimi šolami uspešno ponovili akcijo
Psički za čisto Izolo, katere glavni namen je spodbujati lastnike hišnih ljubljenčkov k pobiranju njihovih
iztrebkov in s tem k primernemu odnosu do čistega
ter urejenega okolja. Učenci osnovnih šol so v sklopu
nagradnega natečaja izdelali opozorilne table, ki v
parkih in zelenicah v občini pozivajo lastnike psov k
pobiranju pasjih iztrebkov.

Pasji CUP-kotiček v zadovoljstvo naših
štirinožnih prijateljev
Po razglasitvi zmagovalne šole na nagradnem natečaju sta direktor in župan podelila nagrade ter na zelenico postavila tablico z jasnim pozivom k pobiranju pasjih iztrebkov. Ostale tablice
so bile postavljene še v druge izolske parke in na zelenice. Za
popestritev programa sta poskrbeli Petra Šarkanj in Suzana Ivanovič iz Zavoda Pasja točka s svojima psičkama ter državna prvakinja v agilitiju Tanja Gril s svojimi psičkami.

Izvirne table kot
spodbuda k pobiranju pasjih iztrebkov
Komunala Izola skrbi za urejenost in čistočo treh pasjih parkov ter pasje plaže. Štirideset
namenskih košev za odlaganje pasjih iztrebkov, ki so postavljeni v mestu in na podeželju, redno opremlja z vrečkami
za pasje iztrebke. Podjetje se
v sodelovanju z Občino Izola
pri tem osredotoča predvsem
na dvig ozaveščenosti oz.
zavedanja o pomembnosti
in ustreznosti pobiranja pasjih iztrebkov. V ta namen so
učenci izolskih osnovnih šol v
sklopu nagradnega natečaja
izdelali opozorilne table, ki v
parkih in na zelenicah pozivajo lastnike psov k pobiranju
iztrebkov za svojimi štirinožnimi prijatelji.
V pasjem parku Livade je nedavno potekal zaključni dogodek nagradnega natečaja
akcije Psički za čisto Izolo. Na

prireditvi sta direktor Komunale Izola Denis Bele in župan
Občine Izola Danilo Markočič
izpostavila pomembnost čistega in urejenega mesta. »Z
nevšečnostmi, ki jih povzročajo nepobrani pasji iztrebki,
se zaposleni javnega podjetja
soočajo vsakodnevno na terenu, zato je pomembno, da
se lastniki štirinožnih prijateljev zavedajo pomena pobiranja pasjih iztrebkov, čemur
so namenjene ozaveščevalne
akcije,« je med drugim dejal
direktor Komunale Izola. Župan Danilo Markočič pa je izpostavil, da večina lastnikov
psov upošteva občinski Odlok
o javnem redu in miru. Ta med
drugim določa, da morajo lastniki s seboj nositi vrečke za
pasje iztrebke ter plastenko z
vodo in tako skrbeti za urejenost mesta. »Pomembno je,
da se tega vprašanja zavedamo vsi, zato moramo z vzgojo
o odgovornem ravnanju lastnikov psov začeti že pri najmlajših,« je zaključil župan.

Ob tej priložnosti je bil odprt pasji CUP-kotiček oz. prvi agiliti poligon, katerega izdelava sloni na usmeritvi ponovne uporabe in
je v celoti narejena iz odsluženih predmetov.
JP Komunala Izola

Ob 40-letnici delovanja Gostilne Jasna je njen lastnik
Veljko Stupar (v sredini) županu podaril jubilejno buteljko.
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Izbrana županovo oljčno olje in vino
za leto 2022
V okviru Zlate oljčne vejice, dogodka, ki je potekal v
Izoli 27. maja, je bilo izbrano najkakovostnejše oljčno olje, medtem ko je 31. maja strokovna komisija
ocenjevala in izbrala še najboljše vino. Županovo olje
in vino predstavljata Občino Izola in bosta služila v
protokolarne namene leto dni. Župan je na Manziolijevem trgu slovesno sprejel nagrajence. Drugi junijski
konec tedna je sicer zaznamoval pester kulturno-zabavni in kulinarični program v okviru prireditve
Praznik oljk, vina in rib.
Na javni natečaj za izbor županovega vina se je letos prijavilo
devet izolskih vinarjev. Petčlanska strokovna ocenjevalna komisija, ki ji je predsedovala Majda Brdnik, je izbirala med 19
vzorci belih in rdečih vin. Naziv Županovo vino Občine Izola za
leto 2022 si je prislužila Vinska klet Robi & Dorjano Korenika za
refošk letnika 2019, druga nagrada je v rokah Vin Božič, in sicer za cabernet sauvignon 2015, tretje mesto med nagrajenimi
vini pa si po številu zbranih točk delita Tilen Praprotnik – Steras
Wines za malvazijo letnika 2020 ter Vinska klet Robi & Dorjano
Korenika za malvazijo 2021 in rumeni muškat letnika 2021.
Četrto leto zapored je v okviru Zlate oljčne vejice Društvo oljkarjev slovenske Istre organiziralo ocenjevanje oljčnega olja.
Strokovna komisija z Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper je izbirala tudi županovo olje. Med devetimi prejetimi vzorci pridelovalcev je največje število točk in s tem priznanje za Županovo oljč-

Na fotografiji z leve: Majda Brdnik, Kristjan Božič, Danilo Markočič
in Dorjano Korenika.

no olje Občine Izola za leto
2022 osvojila Martina Veršnik
za ekstra deviško oljčno olje
maurino (2021). Drugonagrajeni je Zdenko Hrvatin z ekstra
deviškim oljčnim oljem belice
in maurina (2021), tretjo nag-

rado pa je komisija dodelila
Franku Slavcu za ekstra deviško oljčno olje belice, leccina in maurina (2021).
Vsem dobitnikom priznanj
iskreno čestitamo!

Izolska mreža izmenjav je dobila nov kotiček
za knjige
Praznovanje 3. obletnice CUP-a v mestu je Komunala Izola obeležila s širitvijo svoje mreže izmenjav in
tako v prostorih Art kavarne Odeon v sodelovanju
z Zavodom Kvart uredila in maja uradno odprla
CUP-kotiček za izmenjavo rabljenih knjig. Knjižni
CUP-kotiček je na razpolago vsakomur, ki bi ga
pritegnila tam postavljena knjiga ali bi želel svojo
knjigo dati na razpolago drugemu bralcu.

Na fotografiji Denis Bele in Tanja Plešivčnik Zelenko.

Komunala Izola je za zmanjševanje količine odpadkov
že leta 2015 vzpostavila svojo
prvo enoto Centra uporabnih predmetov (CUP) na lokaciji zbirnega centra in jo v
letu 2019 nadgradila z enoto
CUP-a v mestu na Mužčevi
ulici 7. Temeljno poslanstvo
CUP-a je spodbujati in razvijati kulturo ponovne uporabe.
Z delovanjem kot izmenjevalnica uporabnih predmetov spodbuja uporabnike, ki
v CUP prinašajo raznovrstne
predmete, da postanejo tudi
odjemalci in tako postopno
spreminjajo svoje potrošniške navade. S tem ne podaljšujejo le življenjske dobe
predmetom, temveč vplivajo
tudi na zmanjševanje količine
odpadkov.

Ob dejstvu, da v treh letih delovanja CUP v mestu beleži
več kot 2.000 uporabnikov,
več kot 8.000 izmenjav in več
kot 35.000 oddanih predmetov, je direktor Komunale
Izola Denis Bele na odprtju
poudaril: »Vsi ti predmeti bi
potencialno lahko postali odpadek in kot taki končali na
zbirnem centru ali drugače
obremenjevali okolje, zato so
prizadevanja v smeri osveščanja o pomenu ponovne uporabe izrednega pomena.«
Z aktivnostmi, povezanimi z
ureditvijo novega CUP-kotička, so pričeli ob svetovnem
dnevu knjige, ki ga obeležujemo 23. aprila. V današnjem
digitalnem svetu, kjer so ekrani zamenjali papir in je dostop
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do informacij izredno hiter, so
knjige postavljene nekoliko
na stran. Da bi odrabljenim
knjigam omogočili nadaljnjo
uporabo in hkrati prispevali k
spodbujanju branja, se je razvila ideja o vzpostaviti izmenjevalnega kotička za knjige.
V Art kavarni Odeon, kjer potekajo različni dogodki in je
miselnost ponovne uporabe
tako rekoč domača, so se z
veseljem odzvali pobudi za
vzpostavitev knjižnega CUP-kotička. Ta je po principu
predhodno
vzpostavljenih
CUP-kotičkov opremljen z

rabljenim pohištvom. »Želim si, da bi knjižni CUP-kotiček zaživel v svojem pravem pomenu, da bi ljudje sem prinašali dobre
knjige, ki so jih prebrali in bi jih želeli deliti z ostalimi,« je na
dogodku ob odprtju povedala vodja Art kavarne Odeon oz. Zavoda Kvart, Tanja Plešivčnik Zelenko, ki je hkrati tudi pobudnica projekta Knjižnice pod krošnjami. Odslej se bosta lahko tu
prepletali kultura in izmenjava.
Knjižni CUP-kotiček je že 5. točka za izmenjavo, opremljena izključno z rabljenimi predmeti, ki je nastala pod okriljem centra
uporabnih predmetov. Poleg podružnice OŠ Vojke Šmuc v Kortah, Eko vrtca Mavrica in otroškega izmenjevalnega kotička na
Društvu prijateljev mladine je nedavno nastal tudi prvi agiliti
poligon v pasjem parku Livade. Knjižni CUP-kotiček v Art kavarni Odeon bo spodbujal v današnjih časih še kako pomembno
kulturo branja in tako dopolnjeval niz literarnih in kulturnih dogodkov.
JP Komunala Izola

Sestal se je varnostni sosvet Občine Izola
Župan Danilo Markočič in direktor TZ Izola, Dean
Kocjančič, sta 19. aprila sklicala varnostni sosvet za
ožjo skupino deležnikov. Srečanje je bilo namenjeno pregledu lanskoletnih aktivnosti ter dogovoru
o smernicah za obdobje letošnje turistične sezone.
Župan je uvodoma poudaril pomen trajnosti in medsebojnega sodelovanja vseh, ki sooblikujejo turistično
dejavnost v Izoli.
Sosvet se je nadaljeval s
predstavitvijo
lanskoletnih
kazalnikov. Direktor TZ Izola je
povedal, da so v mestu zabeležili skupno 490.000 nočitev,
kar je veliko glede na večmesečno obdobje epidemije koronavirusa. Populacija turistov
je bila v 75 % slovenska, kar
Kocjančič pripisuje koriščenju
turističnih bonov. Izpostavil je
tudi pestro dogajanje v času
nedavnih velikonočnih praznikov, kar nakazuje na uspešno
turistično sezono. Zbranim
je predstavil letošnjo novost
– uvedbo redarske službe v
mestu. Predstavil je tudi nekaj
drugih načrtov za razbremenitev prometa v mestnem središču, med katere sodijo zapora Sončnega nabrežja med
vikendi, uvedba električnih
minibusov in turistični vlakec.
Pomočnik komandirja PP Izola, Gorazd Nemanič, je nato
predstavil statistiko kaznivih
dejanj v obdobju od 20. 6. do

20. 9. za sezoni 2020 in 2021. V
lanskem letu so zabeležili 24 %
manj kaznivih dejanj kot leta
2020 – tako na področju premoženjske škode kot prekrškov zoper javni red in mir. Nemanič pa je obenem opozoril
na povečanje števila tatvin
v letošnjem letu. Navzoče je
seznanil s potrebo po večjem
osveščanju turistov o varnosti
na kopališčih in posledicah
prekomernega uživanja alkohola, saj so pri vseh nesrečah
v vodi zabeležili skupno 70 %
alkoholiziranih oseb.

Branislava Lipar, v. d. direktorja CKŠP Izola, je predstavila poletni koledar prireditev ter napovedala osrednji dogodek, Ribiški
praznik.
Inšpektorica Marja Ličen, MU Istre, je napovedala poostren
nadzor nad ponudniki turističnih namestitev ter plačevanjem
turistične takse, nad nedovoljenim odlaganjem odpadkov in
širitvijo površin gostinskih teras izven dovoljenega območja.
Občinski redar MU Istre Saša Jurcan je opozoril na problematiko povečanja števila kolesarjev in uporabnikov skirojev na
površinah za pešce, kar bodo poskušali nadzorovati s pomočjo
rediteljev.
Predstavnik JP Komunala Izola, Matjaž Gergeta, je poudaril
potrebo po večji odgovornosti lastnikov hišnih ljubljenčkov.
Lastniki morajo poleg vrečk nositi s sabo tudi plastenko z vodo
za splakovanje urina z javnih površin.
Predstavnici hotelov sta opozorili na problematiko cestnih zapor in onemogočenega dostopa do hotelov. Govorili so tudi o
problematiki lastnikov avtodomov, ki prenočujejo na za to prepovedanih površinah.
Deležniki so se na varnostnem sosvetu znova srečali junija in
dorekli še nekatere odprte tematike.
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Lions club Izola - Isola v Tolentinu
Lionistična leta tečejo kot šolska leta in letošnje 2021/2022 je
deseto jubilejno leto Lions cluba Izola - Isola. Lansko priznanje
ob občinskem prazniku je tako prejel v roke takrat še sveži predsednik kluba, Martin Feder, ki se mu z letošnjim julijem mandat
izteka, vajeti kluba pa bo prevzel sedanji prvi podpredsednik
Nelson Šorgo. Letošnje leto nam je vrnilo življenje in srečanja v
živo, zato smo lahko kot klub stkali tesne vezi s sekcijo Europa
Donna Obala, ki smo ji namenili koncert Povezani. S prispevki
vseh obiskovalcev smo zbrali dovolj sredstev za nakup dodatnega pripomočka k aparatu za limfno drenažo, ki smo jim ga
podarili že oktobra. Veseli nas
tudi, da so članice dobile svoje prostore v Izoli. Bilo je še
veliko drugih akcij, ki so nas
povezale z Izolo in Izolani.
Ob obletnici pa je treba praznovati in nagraditi tudi sebe.
Zato se je nekaj članov kluba
odpravilo na izlet v Tolentino, občino v Italiji, s katero
je Izola pobratena že 41 let.
Predzadnji majski konec tedna je bil čas za naše prvo
srečanje z mestom in ljudmi,
ki ga poznajo že mnogi Izola-

ni. Edoardo Mattioli, legenda
Tolentina in veliki prijatelj Izole, podjetnik in obenem tudi
vodja tamkajšnje turistične
pisarne, ter Luca Romagnoli,
zadolžen za stike z javnostjo,
sta nam predstavila mesto in
ljudi, čudovite galerije, številne muzeje, cerkev in grad.
Sprejel nas je tudi dolgoletni
župan Tolentina, Giuseppe
Pezzanesi, ki nas je nagovoril ob prijateljskem srečanju
z Lions clubom Macerata in
se iskreno razveselil maskote
Izole, Bepija. To je klub, ki je
ob potresu v Tolentinu močno zavihal rokave in postavil
pravo malo mestece za ljudi,
ki so izgubili dom. Stkali smo
nove vezi in spoznali čudovite
ljudi. Naj bo to še zabeležena
zahvala vsem njim v imenu
Lions cluba Izola - Isola ob
zaključku našega prvega desetletja.
Nataša Benčič

Kolesa, skiroji in zaščitna oprema
za izolske osnovne šole
Občina Izola je v sodelovanju s Svetom za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu Občine Izola vsaki od
izolskih osnovnih šol podarila kolo, skiro in komplet
zaščitne opreme.
Izolska občina vsako leto organizira preventivne akcije, s katerimi ozavešča občane o varnosti v cestnem prometu, posebej
v času pred poletno sezono, ko se poveča število kolesarjev,
pešcev in uporabnikov skirojev. Junija je v parku Pietro Coppo
predstavnikom vseh izolskih osnovnih šol podelila kolo in skiro
s pripadajočo zaščitno opremo, ki je namenjena vadbi kolesarskih veščin in izvajanju Programa usposabljanja za vožnjo kolesa oz. vadbi na nedavno zgrajenem koloparku v Livadah.

»V čast mi je predati v uporabo kolesa in skiroje, ki bodo
osnovnošolcem služili pri učenju in ozaveščanju o varni udeležbi v prometu. Pomembno
je, da kot občina podpiramo
trajnostno mobilnost in zdrav
življenjski slog,« je ob tej priložnosti povedal župan Danilo
Markočič.
Poleg pešcev sodijo kolesarji
in uporabniki skirojev med
ranljivejše udeležence v prometu, zato morajo biti ostali vozniki nanje še posebej
pozorni. Upoštevati morajo
prometno signalizacijo in
omejitve hitrosti, prednost ter
prilagoditev bočne razdalje za
varno prehitevanje.
Pred kolesarjenjem pa je priporočljivo preveriti tudi tehnično brezhibnost kolesa oz.
skiroja. V okviru akcije Varno

na kolo, ki je potekala pretekli mesec na nekdanji obalni
cesti, so kolesarjem pri tem
pomagali občinski redarji MU
Istre in policisti PP Izola. Organizatorji so mimoidočim
razdelili nekaj zaščitne opreme, kot so odsevniki, zvončki,
zaščitne čelade ipd. Stroški
nabave opreme za osnovne
šole in akcijo Varno na kolo so
znašali skupno 3.875 EUR.
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Občina v uporabo predala nova vozila
za opravljanje storitev Pomoči na domu
Župan Danilo Markočič je aprila slovesno predal v
uporabo šest novih vozil za potrebe opravljanja storitev
Pomoči na domu (PND), ki jo za Občino Izola že skoraj četrt stoletja pogodbeno izvaja izolska enota CSD
južna Primorska. Občina letos namenja za program te
socialnovarstvene storitve skupno 334.420 EUR.
Trinajst redno zaposlenih socialnih oskrbovalk in en oskrbovalec v sklopu PND obiskujejo več kot sto občanov Izole.
Njihove storitve so nepogrešljive za pomoči potrebne,
predvsem starejše občane, in
za določen čas nadomeščajo
institucionalno varstvo. Dosedanja službena vozila so
dotrajana, zato jim je Občina
Izola zagotovila nove avtomobile znamke Toyota Yaris
podjetja Avto Center Jereb
iz Izole. Strošek njihovega
najema do izteka koledarskega leta znaša 11.592 EUR.
Župan Danilo Markočič je ob
tej priložnosti poudaril, da
oskrbovalci izolskega centra
za socialno delo opravljajo
plemenito delo. »Zadovoljen
sem, da smo nekaj doprinesli tudi na področju njihove
mobilnosti. Zavedam se, da

je mesto živo in da potrebuje
tako podporo, da bo pomoč
dosegla vsakega posameznika, ki jo potrebuje,« je sklenil.
Program PND vključuje tri vsebinske sklope – gospodinjsko
pomoč, pomoč pri temeljnih
vsakodnevnih opravilih in pomoč pri ohranjanju socialnih
stikov. Na ta način oskrbovalci
zagotovijo svojim varovancem potrebna živila in dnevno
topel obrok ter poskrbijo za
čist in urejen dom. Prav tako
nudijo občanom pomoč pri
osebni higieni in osnovnih
vsakodnevnih opravilih, kamor sodijo tudi pomoč pri
oblačenju ali slačenju, hranjenju, vzdrževanje ter nega
ortopedskih pripomočkov. Ne
nazadnje pa so oskrbovalci
PND ključni za vzpostavljanje
socialne mreže varovancev,

spremljajo jih pri opravljanju nujnih obveznosti, informirajo
ustanove o njihovem zdravstvenem stanju in potrebah ter sodelujejo pri pripravi upravičencev na institucionalno varstvo.
Tjaša Rodman, direktorica CSD južna Primorska, je poudarila,
da se število starejših občank in občanov iz leta v leto povečuje
in da je skrb za tiste med njimi, ki potrebujejo pomoč, še posebej pomembna. »Zahvaljujem se sodelavcem, ki v svoje delo
vnašajo veliko empatije, solidarnosti in človečnosti. Hvala tudi
občini in pristojnemu uradu za podporo, zaupanje in krepitev
socialnovarstvene storitve PND. Z vozili, ki ste nam jih namenili, bomo svoje poslanstvo lažje opravljali.« Hvaležnost ob novi
pridobitvi je v imenu oskrbovalcev izrazila tudi Katja Mihačič:
»Zahvaljujemo se vsem, ki ste pomagali izpeljati ta projekt. Z
vozili bomo skrbno ravnali in jih s pridom uporabljali. Vsem želim srečno in varno vožnjo,« je zaključila.

Štiri desetletja uspešnega delovanja
Hotela Delfin
Na občinski praznik Občine
Izola 11. julija leta 1980 je takratni predsednik ZDUS, gospod Avgust Batagelj, vzidal
temeljni kamen z napisom
DOM UPOKOJENCEV SLOVENIJE. 27. aprila 1982 je potekalo slavnostno odprtje počitniškega doma.
40 let kasneje lahko s ponosom pogledamo na prehojeno pot in se pogumno ozremo
v prihodnost. 40 let uspešnega delovanja Hotela Delfin
smo praznovali v sklopu prodajne konference, na katero
smo povabili cenjene organi-

zatorje letovanj, zaslužne za
to, da hotel še naprej uspešno
služi svojemu poslanstvu.
Posebna zahvala gre predsedniku ZDUS, gospodu Janezu
Sušniku, podpredsednici Veri
Pečnik, predsedniku nadzornega sveta in članom, županu
Občine Izola Danilu Markočiču, nekdanjim direktorjem in
vsem, ki so se odzvali našemu
povabilu.
Veseli smo bili druženja z
vami. Zelo čustven dogodek,
ki ga je vodila Nataša Benčič,
glasbeno pa so ga obogatili

Na fotografiji z leve: Danilo Markočič, Nina Golob,
Rožca Šonc in Janez Sušnik.

Štefica Graselli in fantje iz klape Semikantà, nam bo ostal še dolgo v spominu.
Jasna Kelenc

11

ZGODILO SE JE/È SUCCESSO

BOBNIČ/LA CRIDA – JULIJ/LUGLIO 2022

Tri desetletja skupnega dela slovenskih občin
Skupnost občin Slovenije (SOS), reprezentativno
združenje občin, katerega članica je tudi Občina Izola,
je 18. maja 2022 na Bledu slovesno obeležila 30-letnico delovanja. Ob jubileju ji je predsednik republike
izročil zahvalo za pomembno vlogo pri povezovanju
občin ter sodelovanju v dobro ljudi in države. Slavnostnega dogodka se je udeležil tudi župan Danilo
Markočič.
Temelji SOS so bili postavljeni 14. februarja 1992 v Mariboru. Gonilna sila pri ustanavljanju je bila Magdalena Tovornik,
častna članica Skupnosti. Na slavnostnem dogodku je v svojem nagovoru spregovorila o pomembnih zgodovinskih dejstvih, ki so botrovala nastanku prve slovenske skupnosti občin. Poudarila je tudi pomen lokalnih skupnosti: »Predstavniki
lokalnih oblasti so temeljni graditelji demokracije, vladavine
prava ter spoštovanja človekovih in socialnih pravic. To je hiša,
v kateri je delo usmerjeno v zagotavljanje čim boljših pogojev
za ljudi, kjer se rešujejo stvarni problemi občanov, razvija infrastruktura, zagotavlja izobraževanje, zdravstvo, kultura in vse
druge dejavnosti. Država in njene institucije so le streha nad to
hišo, ki naj jo varuje in ščiti.«

Od 212 občin je 179 članic SOS
Skupnost občin Slovenije je v začetku združevala 32 članic, danes pa je s 179 članicami največja reprezentativna organizacija
občin v državi. Predsednica SOS Jasna Gabrič je v pozdravnem
nagovoru povedala, da je SOS nastal pred 30 leti kot interesno
združenje, ki zagovarja interese lokalnih skupnosti in aktivno
sodeluje na mnogih področjih, pomembnih za lokalne skupnosti. Poudarila je še: »Država je in bo tako močna, kot so močne njene manjše celice, to so občine. Zato je pomembno, da
nobena občina ne ostane zadaj, da dosežemo cilj, da ne bo
več 40 občin podfinanciranih, kot se dogaja danes, da dosežemo enakomeren razvoj države po celotnem teritoriju, da

se zavemo širšega pomena
vseh družbenih funkcij tudi
na mejnih območjih ter tega,
da je razvoj podeželja enako
pomemben razvoju urbanih
središč. S tem pridobivamo
praktično vsi.« Dodala je, da
si županje in župani želijo
predvsem spoštljivega odnosa državne ravni in tega, da
so slišani. »Župani smo poleg predsednika države edini
funkcionarji, izvoljeni neposredno od ljudi, in tega dejstva
se mora zavedati vsaka vlada
ter se z nami ne pogajati kot s
sindikati, saj smo del države,
naše naloge pa so predpisane
z zakonom,« je opozorila.

Občine naj imajo
avtonomijo
Predsednik republike Borut
Pahor je poudaril, da je lokalna skupnost pomembna
in uspešna raven državne organizacije ter da gre za raven,
ki je v najbolj človeškem stiku
z ljudmi. Obenem prihaja do
splošnega spoznanja, da je
dobro in pametno z občinami
ne le sodelovati, temveč tudi
sprejemati njihove predloge,
jim pustiti precej avtonomije
in jim dodeliti dovolj finanč-

nih sredstev. Reforma lokalne
samouprave, ki se je začela
kmalu po ustanovitvi SOS, je
bila ena najboljših strukturnih reform v državi, je prepričan Pahor. Čeprav je sam v
začetku devetdesetih let dvomil o večjem številu občin,
se je motil. »Izkazalo se je, da
imamo pravšnje število občin,« je poudaril. Strinjal se je
s predsednico SOS, da so župani, tako kot predsednik republike, neposredno izvoljeni
predstavniki ljudi in poskušajo izpolniti njihova pričakovanja ter jim služiti: »Razumemo, da je naša dolžnost, da s
svojimi ravnanji predstavljamo prav vse, ne glede na to,
ali se z nami strinjajo ali ne.«
Ob tem je spomnil, da mnogim županom večkrat uspeva
prepričati ljudi, da jih izvolijo.
Ko ljudje nekomu zaupajo, ga
želijo ohraniti, četudi mu morda strankarsko ne pripadajo.
»To utrdi avtoriteto župana in
mu daje legitimnost, da lahko
veliko postori,« je dejal Pahor, ki je SOS ob praznovanju
obletnice izročil zahvalo za
pomembno vlogo pri povezovanju občin ter sodelovanju v
dobro ljudi in države.

Foto: Matjaž Resman
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Ob svetovnem dnevu čebel rože za Izolane
Občina Izola je v sodelovanju s Komunalo Izola organizirala dogodek ob obeležitvi svetovnega dneva
čebel. Najmlajši so bili seznanjeni s pomenom čebel
za naše življenje, župan Danilo Markočič in direktor
Denis Bele pa sta Izolanom podarila medovite rastline, da bi tudi na ta način poudarila pomen trajnostnega razvoja ter ohranjanja zdravega in urejenega
okolja.

»Ta znak, ki smo ga pridobili, ni trajne narave, zato se moramo
vseskozi zavzemati za njegovo ohranitev. Veliko truda namenjamo temu, da je Izola čisto, urejeno in zeleno mesto.«
Direktor Denis Bele je nato izpostavil, da se v Izoli zavzemajo
za zasaditev avtohtonih dreves, ki sodijo v lokalno okolje, so
medovita in niso alergena. »Kar šest let traja, da drevo uspeva
brez naše pomoči,« je poudaril in dodal: »Med cvetenjem smo
na treh izbranih lokacijah v mestu za določen čas namerno odložili košnjo in na ta način poskrbeli za čebeljo pašo.«
20. maj je bil pred petimi leti
na pobudo slovenskih čebelarjev razglašen za svetovni
dan čebel. Odtlej ga vsako
leto obeležujemo tudi v Izoli. V občini se zavzemamo za
zeleni in trajnostni razvoj ter
zasaditev čim večjega števila
medovitih rastlin. Letos so v ta
namen izolske krajevne skupnosti mestu podarile pet lip.
Eno med njimi so na Parenzani zasadili učenci osnovne
šole Dante Alighieri ob pomoči mentorjev, ostale rastejo na
območju krajevnih skupnosti
in bodo opremljene z informacijskimi tablicami.
Na dejstvo, da čebele sodijo
med opraševalce, ki zagotavljajo hrano in prehransko
varnost, trajnostno kmetijstvo ter pomembno doprinesejo k ohranjanju okolja, je
opozoril tudi izolski čebelar
Dario Renko. Najmlajše je ob
spremstvu maskote čebelice
Valerije Renko popeljal po
učni poti, ki se je zaključila v
parku Pietro Coppo.
Učence in mimoidoče občane sta nagovorila tudi župan

Danilo Markočič in direktor
Denis Bele. Župan je izpostavil podpis Zelene listine pred
dvema letoma, s katero se je
15 izolskih ustanov zavezalo
vzoru za trajnostni razvoj, ter
spomnil na lani prejeti zlati
znak trajnostne destinacije.

Dogodek se je zaključil z obdaritvijo Izolanov z medovitimi
rastlinami ob zavedanju, da se v naravi pojavlja vse več negativnih vplivov, ki ogrožajo obstoj čebel. Slovenija je za njihovo
ohranitev že pred dobrim desetletjem med prvimi državami v
Evropski uniji na vsem svojem ozemlju prepovedala uporabo
nekaterih čebelam najbolj škodljivih pesticidov. Podarjene rastline, ki krasijo mesto, so hkrati doprinos k ugodnejšemu okolju za čebele.
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Kalejdoskop prireditev CKŠP Izola
Območna revija plesnih skupin južne
Primorske: Plesne miniature, 21. 4. 2022

Velikonočno popoldne,
16. 4. 2022

28. Tradicionalni pomladni koncert,
23. 4. 2022

Proslava ob dnevu
upora proti okupatorju,
26. 4. 2022

Gledališka predstava
Vozi, Miško, 6. 5. 2022

Gledališka predstava
Majhno težavo imam,
7. 5. 2022

Proslava ob dnevu zmage,
9. 5. 2022
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Primorska poje,
13. 5. 2022

40. obletnica društva invalidov,
21. 5. 2022

Zaključna produkcija Kinetic studia:
Štirje elementi, 22. 5. 2022

Koncert KUD harmonikarjev Izola,
21. 5. 2022

Gledališka predstava Roba,
24. 5. 2022

Tiskovna konferenca
Poletje v Izoli, 25. 5. 2022

Zaključni koncert Glasbene
šole Izola, 25. 5. 2022

Dan mladosti,
27. 5. 2022
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Aprila smo na Turističnem združenju Izola pripravili spletni
nagradni natečaj. Namenjen je bil vsem, ki so želeli preživeti
nepozaben dan v Izoli in spoznati skrivnosti kraja iz prve roke.
K sodelovanju sta s svojimi osebnimi videopredstavitvami vabili domačinki Sanela in Rozana, ob prijavi pa so se morali v
krajšem videu predstaviti tudi sodelujoči.

Arheološki park
z rimskimi okusi
vabi tudi skupine
Foto: Branko Furlanič

Nagradni natečaj
Dan z domačinom

Nagrada natečaja Dan z domačinom je bila dobesedno to –
dan, ki sta ga nagrajenka in nagrajenec preživela z lokalno vodnico Sanelo oz. Rozano in njunimi prijatelji. Sanela je nagrajenko popeljala po mestnem središču in z njo preživela aktiven
dan, Rozana pa je nagrajenca povabila na vas, kjer se je skupaj
z njim lotila kmečkih opravil in spoznavanja slikovitega izolskega podeželja.
Vse, kar se je v teh dveh dneh dogajalo, kaj sta nagrajenca doživela in spoznala, je skrbno beležila kamera. Nastala sta dokumentarna promocijska videa, ki bosta predstavljena ob koncu
poletne sezone.
Foto: Nina Petelin

Lansko sezono smo pričeli s kulinaričnim doživetjem
Rimski okusi pod zvezdami,
ki je bilo sprva zasnovano za
butične skupine do devetih
oseb. Odziv je bil zelo pozitiven, zato smo doživetje z novim konceptom za večje skupine naredili dosegljivo tudi
širšemu krogu ljudi.
Premierna izvedba je bila izredno uspešna, sodelujoča
ekipa je v popoldnevu v štirih
skupinah poskrbela, da je 150
oseb doživelo utrinek nekdanjega Rima in okušalo drzne
jedi, pripravljene po takratnih

recepturah. Ob spoznavanju
kulturne dediščine in rimskih
okusih pa so se razvajale tudi
druge skupine.
Doživetje temelji
predvsem na kulinariki in ta del je v domeni gostinstva Srednje šole
Izola, ki pod vodstvom
Marka Babića kreira
izjemne jedi, mamljive
tako za oko kot tudi za
brbončice. Iskrena hvala!
Prav tako smo hvaležni
za strokovno podporo
Fakulteti za humanistične
študije UP.

Jeseni nadaljevanje istrskih okusov na pomolu
Pomol okusov je še eden izmed razlogov, ki vabi k obisku izven
poletne sezone. Dva v letošnjem letu smo že uspešno izpeljali, kulinarična zgodba na severnem pomolu pa se nadaljuje na
prvo septembrsko soboto 3. septembra. Po istrskih dobrotah
bo dišalo tudi 1. oktobra in nato še 5. novembra.
Poleg izolskih ponudnikov se na street food dogodku z veseljem
predstavijo tudi ponudniki iz ostalih občin slovenske Istre. Na
majski ediciji sta bili tako predstavljeni dve posebnosti, in sicer
burger z boškarinom ter premierno istrski suši.
Dogodek je tudi izjemna priložnost za lokalne
ponudnike, da širši javnosti predstavijo svojo
primarno dejavnost.
Vsi dogodki na pomolu potekajo v skladu s trajnostnimi usmeritvami. Ponudniki svoje dobrote nudijo v okolju prijaznejši različici embalaže, poskrbljeno je za ločevanje odpadkov. Tudi vse
domačine vabimo, da sledijo odgovornemu ravnanju.

Foto: Dragan Zlatanović
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Zelene skrivnosti
Izolanov

Zgodbe o ribištvu so
zgodbe povezovanja

Pomlad naše ekipe je navadno zaznamovana s pripravo
vsebin za nov videomaterial.
Letos smo se lotili nečesa
čisto posebnega in v želji po
še večji sporočilnosti povabili k sodelovanju zelo znana
obraza. Gotovo ste po ulicah
zasledili snemalno ekipo, ki
je sledila Klemnu Slakonji in
Mojci Fatur.

Pod okriljem LAS Istre se je že ob koncu lanskega leta v projektu Zgodbe o ribištvu spletlo partnerstvo, ki v lokalno okolje prinaša spodbudo k ohranjanju spomina na ribištvo in obujanju
tradicije te pomembne panoge. Projekt je zasnovan pod strokovnim vodstvom Znanstveno-raziskovalnega središča Koper
(ZRS) in združuje partnerje, kot so Srednja šola Izola, Salladia,
CAN Isola/ISNS Izola in Turistično združenje Izola.

Koncept osrednje promocijske kampanje se navezuje na že nekaj let trajajočo
zgodbo z domačini, ko ti
predstavljajo svoje skrivnosti in zanimivosti, tokrat pa
podajajo predvsem okoljsko
usmerjene rešitve na zagate,
v katerih sta se znašla Mojca
in Klemen. Vsebina je osredotočena na trajnost in skrb za
okolje. Sporočila smo vpletli
v deset tematskih videov, ki
obiskovalce in ne nazadnje
tudi domačine na humoren

način pozivajo k pravilnemu
okoljskemu ravnanju.
Izola je v lanskem letu prejela
zlati znak Slovenia Green. K
pridobitvi znaka vabimo tudi
izolske ponudnike. Za več informacij in podporo smo vam
na voljo na TIC Izola.
Videi so predstavljeni na spletni strani www.visitizola.com,
na socialnih omrežjih Visit Izola ter kanalu YouTube. Poleg
tega je bil večji del promocijskih sredstev usmerjen v širjenje Zelenih skrivnosti domačinov, kot smo tudi poimenovali
letošnjo kampanjo.
Vabljeni k ogledu,
delitvi in seveda
odgovornemu ravnanju,
saj bomo le skupaj lahko
dosegli, da bosta naše
mesto in njegova okolica
ostala lepo varovana.

VISIT IZOLA

Če je bil pričetek skupnega dela zaznamovan s protivirusnimi ukrepi, je sedaj delo v polnem teku. Objavljena je spletna
stran www.zgodbeoribistvu.si, strokovna skupina se posebej
posveča intervjujem z delavkami, ki so bile nekdaj zaposlene v
tovarnah ribje predelovalne industrije, izvedene so bile tudi tri
delavnice na osnovnih in srednjih šolah, na katerih so učenci
Celostna
spoznavali tematike ribištva in izvedeli mnogo pristnih informacij o ribiškem poklicu. Delavnice so vodili ribiči, ki so se z
veseljem odzvali povabilu. Vključene šole sodelujejo tudi pri
pridobivanju ribiške terminologije, ki bo združena v dvojezičnem slovarju.
V nadaljevanju leta sledi organizacija dnevov odprtih vrat, izbor receptur in priprava dokumentacije za vpis ribjih jedi na
Unescov seznam Mediterranean diet ter oblikovanje dvojezičnega kuharskega priročnika Okus po morju/Sapore di mare.
Če bi tudi vi želeli prispevati k sooblikovanju
Zgodb o ribištvu, vas vabimo, da z nami podelite svoje izkušnje ali nas povežete s svojimi nonoti
in nonami, ki hranijo dragocene delčke spomina, s
katerimi bi zaokrožili naše skupno delo in tako prispevali k ohranjanju pomembnega dela zgodovine
obalnih mest.

LOGOTIP
Foto: Nina Petelin

RAZLIČICE
(SLO - ENG)

Pišete nam lahko na e-naslova tjasa.likar@izola.si ali na
annamaria.grego@zrs-kp.si oziroma nas pokličete na tel. št.
05 640 10 50.
Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Turistično združenje Izola
Tourist Board Izola
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Poletno dogajanje v Izoli
Občina Izola je v sodelovanju s Centrom za kulturo,
šport in prireditve Izola ter Turističnim združenjem
Izola na novinarski konferenci konec maja predstavila načrt dogodkov in prireditev v poletnem času.
Izpostavljeni so bili večji koncerti, osrednja prizorišča
dogajanja in letošnje novosti.

čeri, medtem ko bodo nedelje
namenjene otroškim predstavam. Tradicionalni četrtkovi
večeri Pri špini bodo potekali
na Ljubljanski ulici vsak četrtek od junija do septembra.

»Veseli me, da smo pripravili tako bogat program prireditev
in dogodkov, ki bodo popestrili poletni utrip in so v sozvočju
z željami lokalnega prebivalstva,« je uvodoma povedal župan
Danilo Markočič in izpostavil dvodnevni Ribiški praznik, ki si ga
občani glede na izvedeno anketo še posebej želijo.

Na Manziolijevem trgu bodo
organizirani butični koncerti
ter glasbeni večeri v soorganizaciji z Italijansko samoupravno narodno skupnostjo Izola
Isola in musica.

V. d. direktorja Centra za kulturo, šport in prireditve, Branislava
Lipar, je s sodelavcem Erikom Tothom nanizala osrednja prizorišča glasbenih in kulturnih dogodkov.
V parku Pietro Coppo se bodo vse poletje od srede do nedelje
vrstili koncerti kantavtorjev in glasbenih skupin ter stand up ve-

Na fotografiji z leve: Danilo Markočič, Branislava Lipar, Erik Toth,
Dean Kocjančič.

Letni kino Arrigoni bo prizorišče večjih koncertov, gledaliških predstav v okviru Primorskega poletnega festivala ter
filmov v sklopu festivala Kino
Otok – Isola Cinema. Posebnost bo gostovanje operne
akademije maestra Georga
Pehlivaniana z opero Carmen.
Vrhunec sezone bo tradicionalni Ribiški praznik, ki se na
izolske ulice vrača 19. in 20.
avgusta z osrednjima prizoriščema na Velikem trgu in
Lonki, kjer bodo nastopile
skupine Dan D, Soul Fingers,
King Foo, Ne me jugat, Primorski fantje, Rok 'n' band in
The Roxy band. Program za
najmlajše bo potekal v parku

Pietro Coppo, na manjšem
prizorišču na Lonki pa bodo
nameščena otroška igrala.
Praznično športno dogajanje
bosta zaznamovali veslaška in
jadralna regata, zaključilo pa
se bo s tradicionalnim krstom
mladih jadralcev in veslačev
na severnem pomolu.
»Skupaj s ponudniki se veselimo prihajajoče sezone
in upamo, da se bo tako kot
lani podaljšala tudi krepko
v jesen. Izolske nastanitvene kapacitete so bile v času
velikonočnih in prvomajskih
praznikov skoraj polno zasedene in ta trend se nadaljuje,«
je o turističnem obisku Izole
z optimizmom povedal Dean
Kocjančič, direktor TZ Izola, in
dodal, da k izbiri destinacije
in popestritvi bivanja gostov
z gotovostjo prispevajo tudi
dogodki in prireditve.
Izola gradi svojo ponudbo na
tradiciji, skrbi za ohranitev
bogate kulturne dediščine in
ponudbi lokalnih okusov ter
na trajnostnem in aktivnem
turizmu s poudarkom na
edinstvenih doživetjih.

Ureditev območja ob plaži pod Belvederjem
Občina Izola je pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje
za ureditev območja pod Belvederjem. To na višje ležečih terasah predvideva postavitev objektov, potrebnih tako za delovanje plaže pod Belvederjem kot območja nad njo, kar vključuje
kuhinjo s stranišči za osebje in prostor za embalažo ter shrambo za ležalnike in senčnike.
Objekti bodo veliki od 6 do 22 m2 in visoki do 4 m ter obdani
ali nadkriti s pergolo iz mediteranskega zelenja. Postavitev posameznega objekta bo sledila morfologiji terena. Novogradnja
bo pritlična, manjših dimenzij, sodobna in funkcionalna, tako
da bo po svoji obliki reinterpretirala istrsko bivalno arhitekturo z značilno pergolo. Vsi objekti bodo oblikovani enotno in
nevpadljivo.
Občina za novogradnjo predvideva ustanovitev stavbne pravice. Poleg tega je že pričela s postopkom vzpostavitve novih
priključkov za vodo in elektriko; ti bodo omogočali ustrezne
kapacitete za načrtovane objekte. Po zaključku del bo občina
pristopila k razpisu, ki bo vključeval tako obveznosti, povezane

z gradnjo, kot tiste z uporabo
pripadajoče javne površine.
Zaradi kompleksnosti takega
projekta je treba razpis pripraviti relativno zgodaj, kar je
za letošnjo sezono nemogoče. Občina je zato tudi letos
pravico trženja v času sezone

Foto: RIIBA
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na podlagi vloge za uporabo
javne površine dodelila lastniku obstoječega objekta
in priključkov. Na ta način so
na območju pod Belvederjem
tudi to poletje domačinom in
obiskovalcem zagotovljene
obstoječe storitve.
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Z dogodkom Kaj si pa ti pripravljen narediti
za Izolo poudarili pomen varstva voda
Na severnem pomolu izolskega občinskega pristanišča je na prvo junijsko soboto Komunala Izola ob
podpori Občine Izola izpeljala dogodek Kaj si pa
ti pripravljen narediti za Izolo. V sklopu dogajanja,
katerega poudarek je bil na čistoči morja in priobalnega pasu, je bila v sodelovanju z mladimi izolskimi
športniki in taborniki izvedena čistilna akcija v zaledju
Izole in na obali, s pomočjo potapljačev in suparjev
pa čiščenje morja in morskega dna v delu akvatorija
občinskega pristanišča.

Čistilna akcija na
obali in na morju
V čistilni akciji so svoje moči
združili mladi športniki iz
izolskega veslaškega in rokometnega društva ter društva
tabornikov. Člani rokometnega društva Izola so se skupaj
s taborniki iz Roda jadranskih stražarjev Izola zbrali ob
vodnem viru Rikorvo, kjer so
pobirali odpadke v družbi še
nekaj vestnih občanov, ki se
tudi samoiniciativno angažirajo pri pobiranju odpadkov v
naravi. Na območju, ki je zelo
priljubljeno med sprehajalci,
so nabrali za nekaj vreč odpadkov. Presenetljivo je bilo
tudi število pobranih cigaretnih ogorkov, ki so jih udeleženci odložili v steklene kozarce ter tako na slikovit način
prikazali njihovo količino.
Člani Veslaškega kluba Argo
Izola so zaradi športnih obveznosti čistilno akcijo izvedli
že med tednom. Temeljito so
očistili priobalni pas od plaže
na Svetilniku do plaže pod
Belvederjem. Med pobranimi odpadki je žal tudi tokrat
prevladovala plastična embalaža.
V izolskem pristanišču, natančneje v akvatoriju med skalometom in severnim pomolom, je ob pomoči potapljačev
Ribiškega čolnarskega društva
Porporella in podjetja Manta
potekalo čiščenje morskega
dna, pobrane odpadke pa so
na svoje supe nalagali člani
društva Naredi nekaj za naravo in jih dostavljali na kopno.

Večje predmete so iz vode potegnili s pomočjo SVOM-ovega
(Sektor za varovanje obalnega morja) posebnega plovila.
Osrednji del dogajanja je potekal na severnem (carinskem)
pomolu, kjer so dogodek s
svojo prisotnostjo obogatili
tudi predstavniki SVOM, ki vsakodnevno bdijo nad stanjem
na morju, ter podjetje Cleansport, ki prek projekta Green
Academy (Zelena akademija)
ozavešča o pomenu čistoče
morja in morske obale.
Uvodoma je prisotne pozdravil župan Danilo Markočič, se zahvalil udeležencem
in Komunali Izola za odlično
sodelovanje ter dodal: »Vsak
izmed vas je s sodelovanjem
na tem dogodku izkazal odgovoren odnos do narave in
tako prispeval k temu, da bo

naše okolje čim manj obremenjeno in da ga bomo lahko ohranili tudi za naše zanamce.«
»Narava in klimatske spremembe nas močno opominjajo na
to, kako velik vpliv imamo ljudje na okolje, zato je skrajni čas,
da damo temu velik poudarek,« pa je izpostavil direktor Komunale Izola Denis Bele in poudaril pomen sodelovanja tudi na
področju ohranjanja čistega okolja.
Na posameznih informativnih točkah je Komunala Izola sodelujočim predstavila svojo pristaniško dejavnost in poslanstvo
CUP-a, člani društva Naredi nekaj za naravo so v bazenčku,
polnem plavajočih odpadkov, ponazorili zaskrbljujoče stanje v morjih in oceanih, predstavniki Zelene akademije pa so
predstavili aktivnosti in poslanstvo, ki ga na področju ozaveščanja o pomenu čiste narave in morja opravljajo s projektom
Zelena akademija (Green Academy).
Mladi športniki in taborniki, ki so sodelovali v čistilni akciji, so
se ob zaključku pomerili tudi v kvizu. Zmagovalci – veslači iz
kluba Argo – so za nagrado prejeli enourno nepozabno doživetje na jadrnici Green Academy.
Z izvedbo dogodka, ki je med seboj povezal kopno in morje,
zabavno s poučnim ter prijetno s koristnim, je Komunala Izola želela v luči svetovnega dneva okolja izpostaviti predvsem
pomembnost varstva voda. Med te sodi tudi morje, najpomembnejši biser Izole, ki je skozi čas krojil zgodovino mesta
ter nekoč predstavljal glavni vir hrane in zaslužka za prebivalce.
Zato je danes še toliko pomembnejše zavedanje, da je skrb za
čisto morje naloga vsakega izmed nas.

S pristaniško dejavnostjo je Komunala
Izola tesno povezana z morjem
Komunala Izola upravlja infrastrukturo in akvatorij občinskega
pristanišča Izola. Prek službe za pristaniške dejavnosti skrbi za
vzdrževanje pristaniške infrastrukture, oddajanje privezov v občinskem pristanišču, nadzoruje plovni promet v občinskem akvatoriju ter obenem skrbi tudi za njegovo varovanje in čiščenje.
Pristanišče je neprecenljiv del mestnega dogajanja in življenja,
zato predstavlja upravljanje tega področja pomembno mesto
med dejavnostmi Komunale Izola.
JP Komunala Izola
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V spomladanski akciji zbrana tona nevarnih
odpadkov iz gospodinjstev
Komunala Izola je uspešno izpeljala spomladansko
akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev
s premično zbiralnico. V sklopu akcije je bilo zbranih
1000 kg nevarnih odpadkov.
Majske akcije se je udeležilo 235 uporabnikov, od katerih je bilo
največje število zabeleženo na zbirnih lokacijah v Morovi ulici,
na Šaredu, v Drevoredu 1. maja ter v Ulici oktobrske revolucije.
Med oddanimi nevarnimi odpadki je bilo največ električne in
elektronske opreme, starih zdravil, kozmetike ter odpadnega
jedilnega olja. Skupna količina zbranih nevarnih odpadkov je
bila na enakem nivoju kot v predhodni akciji, ki je potekala oktobra 2021.
Uporabniki storitev Komunale Izola sicer lahko nevarne odpadke, ki nastanejo v gospodinjstvu, brezplačno dostavljajo
na zbirni center, odprt od ponedeljka do petka od 8. do 17. ure
ter v soboto od 9. do 12. ure.
Odpadno jedilno olje ter manjšo elektronsko/električno opremo lahko uporabniki oddajo tudi v posebne zbiralnike/zabojnike, ki se nahajajo na različnih lokacijah v občini Izola. Odpadne baterije, kozmetične izdelke, sijalke, neuporabna zdravila
ipd. lahko oddajo v zabojnike za nevarne odpadke na recepciji
Komunale Izola, Industrijska cesta 8, ali v prostorih CUP-a na
Mužčevi ulici 7 v Izoli.

Za morebitna dodatna vprašanja v zvezi z ravnanjem z odpadki lahko uporabniki pokličejo na Komunalo Izola, in
sicer na tel. št. 05/66 34 936 v
času uradnih ur (ponedeljek,
sreda in petek med 8. in 10. ter
10.30 in 12. uro) oz. na 05/66

34 950 ali pišejo na e-naslov
odvozi@komunala-izola.si.
Vsem udeležencem akcije se
zahvaljujemo za sodelovanje
ter njihov doprinos k ohranjanju čistega in manj obremenjenega okolja.
JP Komunala Izola

V Jagodju bo kmalu zaživela nova tržnica
lokalnih pridelovalcev Loreto
Krajevna skupnost Jagodje - Dobrava si v sodelovanju s kmetijskimi pridelovalci že dalj časa prizadeva
ustaviti nekontrolirano nelegalno preprodajo sadja
in zelenjave ob glavni cesti, natančneje pri objektu
krajevne skupnosti.
Lani je bil objavljen javni razpis LAS Istre za izbor projektov, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, na katerega se je prijavila tudi Krajevna skupnost JagodFoto: RIIBA
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je - Dobrava. Projekt izgradnje
tržnice lokalnih pridelovalcev
Loreto je bil pozitivno ocenjen
ter poslan v potrditev Agenciji
za kmetijske trge in razvoj podeželja. Sofinanciranje je bilo
odobreno s sklepom LAS Istre,
projekt pa potrjen s strani Občinskega sveta Občine Izola.
Krajevna skupnost pristopa k
izgradnji tržnice na lastnem
zemljišču; v ta namen je pridobila Evropska sredstva v
višini 55.391 EUR od celotne
vrednosti investicije, ki znaša
79.788 EUR – razlika bo financirana iz lastnih sredstev krajevne skupnosti.

Tržnica bo zagotovila infrastrukturo za razvoj celovite
ponudbe tipičnih lokalnih
proizvodov, krepila bo sodelovanje akterjev kmetijstva in
turizma ter pripomogla k razlikovanju domačih pridelovalcev, ki prodajajo avtohtone
proizvode (sadje, zelenjavo
in ostale lokalne pridelke), od
tistih, ki prodajajo uvožene
pridelke in jih prikazujejo kot
domače.
Projekt DRIVE IN tržnica Loreto je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja: Evropa
investira v podeželje.
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Občina Izola na dražbi prodala sedem
nepremičnin v skupni vrednosti 1,2 milijona EUR

Nepremičnine na Šaredu so
velikosti od 556 do 994 m2
in ležijo v zahodnem delu
naselja, na nepozidanem
ozelenjenem zemljišču pod
cesto, ki vodi iz smeri Izole
proti središču vasi. Vse so že
delno komunalno opremljene in niso varovane z vidika
ohranjanja naravne ali kulturne dediščine. Nepremičnino v izmeri 994 m2 je po
izklicni ceni 218.000 EUR kupilo ljubljansko podjetje za
upravljanje nepremičnin K66.

Gradbena parcela velikosti
588 m2, ki jo je občina prodajala po izklicni ceni 124.000 EUR,
je bila prodana zasebniku za
175.000 EUR. Ostale tri nepremičnine na Šaredu je kupilo
koprsko podjetje BB&B. Nepremičnina v izmeri 610 m2,
katere izklicna cena je znašala
141.000 EUR, je dosegla vrednost 200.000 EUR. Nepremičnina v izmeri 556 m2, ki jo je
občina prodajala po izklicni
ceni 131.000 EUR, je bila prodana za 170.000 EUR, nepre-

Foto: Jaka Ivančič

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola
je potekala sredi maja. Prodanih je bilo sedem nepremičnin, od teh pet gradbenih parcel s pogledom na morje na
Šaredu, namenjenih za samostojno stanovanjsko gradnjo,
in stanovanje v izolskem mestnem središču.

mičnina v izmeri 594 m2, ki je bila naprodaj po izklicni ceni
131.000 EUR, pa je bila prodana za 160.000 EUR.
Predmet dražbe je bilo tudi stanovanje v starem mestnem
jedru, locirano 50 m od morja. Nepremičnina na naslovu Kumarjeva ulica 6, ki se nahaja v 3. etaži objekta in je potrebna
celovite prenove, je bila prodana zasebniku po izklicni ceni
114.000 EUR.

Skorajšnja nadzidava zdravstvenega doma
okrepila javnozdravstvene dejavnosti tako na področju kurative kot preventive. S pridobitvijo novih kapacitet bo zdravstveni
dom lahko sledil zagotavljanju potreb prebivalcev, za kar si občina posebej prizadeva. Med drugim bo omogočeno izvajanje
programov za krepitev zdravja, družinske obravnave debelosti
otrok in mladostnikov ter varne vadbe v nosečnosti. Javno naročilo za izbiro izvajalca je bilo zaključeno 28. junija. Občina se
zavzema za čimprejšnji pričetek del, saj so navedene storitve
na našem območju prepotrebne. Stroški investicije po trenutnih izračunih znašajo 1.036.778 EUR z DDV. Projekt naj bi bil
zaključen do marca prihodnje leto.
Občina Izola je pridobila
gradbeno dovoljenje in več
kot 400.000 EUR nepovratnih sredstev za nadzidavo
zdravstvenega doma. Namen gradnje, ki se bo začela
v poletnih mesecih, je urediti
dodatne prostore za širitev
dejavnosti družinske medicine z dvema balkonoma po
projektu priznanega arhitekta
Marjana Vrabca, ki je zasnoval
obstoječi zdravstveni dom.
Že ob samem načrtovanju je
imel arhitekt v mislih bodoče
potrebe v zdravstvu, ki so se
uresničile četrt stoletja kasneje. Nadzidava bo oblikovno
smiselno zaključila objekt in
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Stran iz dnevnika Tamarisk ob nastajanju
našega prvega ploščka
3. april
Uh, zadnji snemalni dan je za nami … To pa je bilo naporno
… Je pa res, da smo se zelo veliko naučile in postale bolj samozavestne. Sedaj razumem pomen besede klene; nismo več
občutljive Tamariske, ampak klene pevke Tamarisk.
Andreja se nam smeje, ker pravi, da nam moška energija očitno
paše – čisto drugače smo sledile producentu Petru in snemalcu Silvestru kot njej. Ona ima večkrat občutek, da ji ne sledimo,
je ne gledamo, Petra pa nismo spustile z oči. No ja, moramo
tudi priznati, da je ta Peter zelo potrpežljiv – niti enkrat v teh
mesecih snemanja nam ni dal občutka, da mu gremo na živce, vedno je našel prave besede, ko je na naših obrazih prebral
utrujenost, obup, zmedenost … Silvester je sicer manj govoril,
je pa vedno vskočil s kakšno hudomušno, ko je zaznal napeto
ozračje – skratka dober tim sta. Še vedno se sprašujem, ali je
bilo vedno res, ko sta ugasnila rdečo luč, ki je naznanila konec snemanja, s pojasnilom: »Avto!« Včasih sem namreč imela
občutek, da sta nam le dala priložnost, da pričnemo ponovno
– bolje.
Med vsakim snemanjem pesmi smo čakale Silvestrov stavek:
»Zdaj pa še enkrat za publiko,« takrat smo vedele, da je konec.
Petrov stavek: »Dekleta, super je bilo,« smo že same nadaljevale: »Samo …« Te besede so vedno pomenile, da ni še dovolj
dobro, da nas bo Peter še malo »mučil«.
Najbolj smo uživale, ko smo snemale z glasbeniki. Tisti deli
snemanja so bili najhitreje posneti. Smo ženska vokalna skupina, ki nima skupnega le veselje do petja; veliko majhnih, a
pomembnih stvari nas veže. Na vajah je vedno prisoten smeh.





Naslovnico zgoščenke je oblikovala Špela Košir.

Sedaj še zaključimo z oblikovanjem našega prvega CD-ja
oz. ploščka in ponovno bomo
imele izdelek, na katerega
bomo ponosne. Prvi materialni izdelek je bil videoposnetek Tu je moj dom, zdaj
bomo imele še svoj plošček
Tamariska.

Snemanje videa je bilo sicer
zabavno in manj naporno,
smo pa med snemanjem CD-ja
izboljšale svojo pevsko tehniko. V obeh primerih smo se kot
skupina povezale in prepričana sem, da se bo to začutilo
tudi na naših koncertih.
Vesna Starman
Foto: Matevž Kocjan
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V izolski knjižnici deluje knjižnica semen
17. maja je v okviru študijskega krožka Drevesa pripovedujejo začela delovati Knjižnica
semen. Temelji na izposoji ter
izmenjavi zelenjavnih semen,
cvetja in dišavnic. Želimo
spodbujati in ohranjati avtohtone vrste semen, lokalno
pridelavo hrane in biotsko
pestrost. To je za Slovenijo
pomembno – da ohranimo in
izmenjujemo domača vzgojena semena. Še posebno
bomo veseli, če bomo v naši
bazi nabrali pristna, lokalna
semena, tudi taka, ki jih je
morda redko dobiti. Pobudnica in nosilka projekta je Goriška knjižnica Franceta Bevka,
ki se ji poleg drugih knjižnic
pridružujemo tudi mi.
Če imate doma vzgojena semena in jih želite podariti v
Knjižnico semen, jih lahko
prinesete v izolsko knjižnico.
S pomočjo vaše knjižnične
izkaznice in aplikacije, ki so

jo v ta namen skupaj s podjetjem Ekosplet razvili v goriški knjižnici, vas bomo vnesli
v sistem. Semena v knjižnici
shranimo v za to namenjenih
vrečkah in jih postavimo v posebne predale.
Letos Knjižnica semen deluje
do oktobra. Nova sezona se
bo začela prihodnje leto, od
februarja do oktobra. Knjižnica semen deluje v času
odprtosti knjižnice. Izposoja
semen poteka preprosto: želeno vrsto semen je mogoče
poiskati v za to namenjeni
omari ob izposojevalnem
pultu in si jo računalniško
izposoditi. Da bi si semena
izposojali, morate biti član
knjižnice. Tistim, ki prinesejo
semena, prvo leto omogočamo brezplačno članstvo.
Semena doma posejete in iz
rastline, ki bo zrasla, pridelate nova semena, del teh novih semen pa vrnete v bazo
Knjižnice semen. Zavedamo
se, da vam morda pridelava
novih semen ne bo uspela,
zato aplikacija omogoča, da
pri njihovem vračanju označite tudi to možnost. Na vsako

knjižnično izkaznico si je dnevno mogoče izposoditi tri vrečke
semen, v eni sezoni pa deset vrečk.
Več informacij najdete v knjižnici, kjer vam bomo z veseljem
pomagali pri izposoji ali vnašanju novih semen. Na voljo
je brošura Knjižnice semen, v kateri so navodila za uporabo aplikacije in druge koristne informacije. Natisnjena vas
čaka pri Knjižnici semen, prav tako je dostopna na spletu:
http://www.izo.sik.si/pdf/brosura-knjiznica-semen.pdf.
Kontaktna oseba za Knjižnico semen je Tamara Krstič:
05 66 31 284.
Pridružite se nam v Knjižnici semen, prinesite semena, pridite
ponje. Ob tem ponujamo pester izbor strokovnih knjig o vrtu,
ki se nahajajo ob Knjižnici semen. Znanja ni nikoli dovolj. Vabimo vas k skupnemu ustvarjanju, učenju, varovanju narave
in ohranjanju ter zaščiti slovenskih, lokalnih, pristnih, raznovrstnih domačih semen.
Marina Hrs

Rezultati skladni z možnostmi
Izolski športniki v ligaških
tekmovanjih so maja končali
tekmovalno sezono, v kateri je
dogajanje znova krojila epidemija. Najbolj v rokometu, kjer
sta bili moška in ženska članska ekipa ob poškodbah zaradi tega še bolj okrnjeni kot sicer. Dekleta so v modri skupini
z osvojenim osmim mestom
po rednem delu v končnici za
razvrstitev od 9. do 12. mesta
zmagala in pristala na končnem devetem mestu. Prihodnjo sezono bodo nastopala v
zeleni, kakovostno nekoliko
slabši skupini.
Moška ekipa je v 1. B ligi pozitivno presenetila. Jakob
Urh Poberaj, Simon Stopar

in v zadnjem času tudi Matej
Galina so se strelsko razigrali
in ob vratarju Martinu Kocjančiču veliko prispevali h končnemu 3. mestu. Ob tem ne gre
prezreti zaslug strokovnega
štaba in predvsem trenerja
Luke Volka. Ta je ekipo vodil
vse od konca lanske sezone
pa do sredine maja, ko ga je
na tem mestu zamenjal donedavni igralec Izole Matjaž
Brumen.
Do zamenjave, vendar v funkciji predsednika, pa je prišlo v
MNK Izola, kjer je konec junija
s tega položaja odstopil Damir Skomina. Članska ekipa je
sicer v 3. nogometni ligi zahod
osvojila končno 5. mesto. Pri

NTK Arrigoni, ki je prezgodaj izgubil trenerja Zdenka Švaba, so
dekleta v prvi ligi pristala na šestem mestu, fantje v drugi pa
mesto višje.
Branko Vuga
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Kam je odšel kruhek –
trojezični projekt Mestne knjižnice Izola
Otroško slikanico slovenske avtorice Tatjane Jamnik
Pocajt Kruhek je šel po svetu/Il piccolo pane andò per
il mondo/El picio pan a şe andà pal mondo je Mestna
knjižnica Izola konec preteklega leta v sodelovanju z
Italijansko samoupravno narodno skupnostjo izdala v
izolskem dialektu ter italijanskem in slovenskem jeziku.
Gre za prvi trojezični projekt knjižnice in dragocen zapis v izolskem dialektu, pomemben za ohranjanje izolske lokalne dediščine, ter tudi prva tovrstna knjižna izdaja, ki vsebuje tri jezike v enem. Izolski dialekt govorijo in poznajo le še redki Izolani,
in ker mnogi ne vedo več, kako ga pravilno brati, vsebuje knjiga
tudi zvočni posnetek pravljice v dialektu in italijanskem jeziku,
videoposnetka pa sta dostopna na YouTube kanalu knjižnice.

Slikanica o dobroti (ljubezni) je povezala
izolske ustvarjalce
Pravljica nosi izjemno sporočilo za današnji čas. Neprodani
kruhek, ki ostane na polici, vzame usodo v svoje roke in gre v
svet. Pravljica govori o dobroti, temeljnih človeških vrednotah,
ljubezni, o razdajanju drugim; in ti drugi, brez pohlepa in nenasitnosti, vzamejo le toliko, kolikor potrebujejo.

le nove zamisli, dopolnitve in
pregledovanja teksta. V številnih urah, kot so bila srečanja
med Eriko Gregorič iz knjižnice
in Dorino Beržan, se je prevod
prelival iz rokopisa v računalnik. Ob zorenju zamisli, da slikanico obogatijo še z zvočnim
zapisom in videoposnetkom
branja pravljice v italijanskem
jeziku ter izolskem dialektu,
je direktorica k sodelovanju
povabila Remigia Grižoniča,
ki je izziv sprejel z velikim veseljem in tako je knjiga opremljena z zvočnim posnetkom
(QR-kodo) pravljic, ki ju bere
Dorina Beržan. Za splet je objavljen videoposnetek pripo-

vedovanja pravljice, obogaten
z ilustracijami Daše Simčič, ki
je ilustrirala slovensko izdajo.
Vse našteto je v knjigo oblikoval Andrej Ivanuša.

Veselje ob skupnem
delu
Ko smo se v knjižnici veselili
našega skupnega ustvarjanja,
izida in predstavitve knjige,
je odjeknila nepričakovana
vest, da nas je avtorica pravljice o kruhku, Tatjana Jamnik
Pocajt, po kratki bolezni zapustila. Bila je počaščena, da
je prevedena pravljica izšla.
Izdaja je hkrati tudi poklon Izo-

V knjižnici smo začeli uresničevati načrt, ki je zapisan tudi v
programu knjižnice in ga v okviru zakonskih nalog izvajamo v
sodelovanju z izolsko italijansko narodno skupnostjo in Ministrstvom za kulturo. Direktorica je k sodelovanju najprej povabila Dorino Beržan, eno redkih v Izoli, ki še pozna izolski dialekt, ga ohranja in ne le govori, temveč tudi zapisuje v svoje in
druge pesniške zbirke, bere na literarnih srečanjih, na videoposnetkih … Pripravila je oba prevoda v slikanici. Daniela Paliaga
je jezikovno pregledala besedilo v italijanskem jeziku. Izdaja je
zahtevala precej časa in potrpežljivosti, saj so sproti nastajalanki Dorini Beržan, ki izolsko
lokalno govorico ohranja za
današnjo in prihodnje generacije, Tatjani Jamnik Pocajt, ki
je publicirala knjige za otroke
in odrasle, pa kot njeno zadnje delo, ki nagovarja bralce
v več jezikih. Mestna knjižnica
Izola je slikanico premierno
predstavila 15. aprila v palači
Manzioli, nato pa še 12. maja
v knjižnici. Predstavila sta jo
Dorina Beržan in Remigio Grižonič, večera je povezovala
Erika Gregorič. Mestna knjižnica Izola je slikanico podarila
izolskim osnovnim šolam in
vrtcem, da bi brali, ohranjali,
spodbujali in utrjevali jezik ter
vrednote. Kupiti jo je mogoče
v knjižnici za 18 EUR.
E. G., M. H.
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Sprejem uspešnih veslačev

Rajko Hrvat, trenutno najboljši slovenski lahki skifist, je
dosegel drugo mesto na tekmovanju za svetovni pokal, ki
je potekalo v Beogradu zadnji
vikend v maju, na mednarodni regati na Bledu pa je v
kategoriji težkih veslačev presenetil in osvojil prvo mesto.
V ženski kategoriji je izolska
skifistka Nina Kostanjšek v
močni konkurenci dosegla 15.
mesto na tekmi svetovnega
pokala ter na Bledu premagala vso konkurenco. Sredi maja
je izolski mladinec Matej Markuža nastopil na mladinskem
evropskem prvenstvu v dvojnem četvercu, ki je za Slovenijo dosegel 6. mesto, na Bledu

pa je ekipa osvojila bronasto
medaljo. Glavni trener Anže
Blažič je z rezultati zadovoljen
in prepričan je, da bodo ti v
nadaljevanju sezone še boljši.
Novopečeni predsednik kluba Erik Tul, nekdanji svetovni
šampion v veslanju in veteran,
ki je mandat nastopil aprila,
se veseli nadaljnjih zmag, saj
se lahko klub pohvali z več
kot 90 člani in trenutno 70
tekmovalci, ki so zagreti, delavni in veslajo s srcem. To so
tudi dokazali na vseh regatah
v letošnji tekmovalni sezoni,
saj trenutno zasedajo prvo
mesto po številu točk in številu medalj.

Foto: Dragan Sinožič

Konec maja je Veslaški klub ARGO IZOLA organiziral
sprejem za svoje tekmovalce, ki so uspešno začeli veslaško sezono. Praznovanja se je udeležil tudi župan
Danilo Markočič in vsem čestital.

Na fotografiji z leve: župan Danilo Markočič, trener Anže Blažič,
veslači Nina Kostanjšek, Marko Markuža, Rajko Hrvat in Erik Tul,
predsednik VK Argo Izola.

Vsem nastopajočim
ČESTITAMO in jim želimo
še veliko uspehov v letošnji
sezoni. FORZA IZOLA!
Nataša Killough

Tradicionalno srečanje balinark
22. aprila 2022 je na balinišču
Arrigoni v Izoli potekalo tradicionalno srečanje balinark v
počastitev spomina na Pjerino Deško, dolgoletno članico
društva in začetnico balinanja
v slovenski Istri.
Čeprav so nam razmere v povezavi s covidom preprečile
izvedbo v letu 2020 in 2021,
smo se letos ponovno zbrale, se pomerile med seboj,
predvsem pa poskrbele za
lep dopoldan. Na naše vabilo se je odzvalo osem ekip, in
sicer tri iz Izole (BŠD Jadran,
BŠD Jagodje, Društvo invalidov Izola) ter iz naše okolice:
Kopra (Modri val in 4. julij),
Pirana, Pobegov in Čežarjev.
Pred začetkom tekmovanja
nas je pozdravil župan občine
Izola Danilo Markočič in nam
zaželel veliko športne sreče.
Tekmovale smo v tako imenovanih trojkah, kar pomeni,
da je imela vsaka ekipa na
tekmovalni stezi po tri tekmovalke s po dvema balama, ki
so s svojimi meti zbirale točke.

Najmirnejšo roko pri metu so
imele balinarke društva invalidov iz Izole, ki so zbrale največ točk in zasedle 1. mesto,
2. so bile balinarke Jagodja
Izola, 3. pa Pirančanke. Po
zaključku tekmovalnega dela
smo izvedle tekmo posameznic v bližanju v krog, kjer je
bila najboljša Željka Turk iz
balinarskega društva Jagodje
Izola. Pri organizaciji in izpeljavi turnirja so nam pomagali
DU Jagodje Dobrava, DU in-

validov Izola, DU Izola, BŠD Jadran Izola in še nekateri posamezniki. Vsem skupaj se seveda prisrčno zahvaljujemo.
Turnir je bil namenjen predvsem prijetnemu druženju, polnemu smeha in dobre volje ter seveda širjenju tega zanimivega
in privlačnega športa med ljudmi. Ob tej priložnosti vabim
dekleta in žene, da se nam pridružijo na treningih in pobliže
spoznajo ta način športanja in druženja. Treninge imamo ob
ponedeljkih in četrtkih med 8.30 in 10. uro zjutraj, najvažnejši
del pa sledi po treningih, ko se skupaj usedemo, spijemo kavico in čokolamo.
Za balinarsko društvo Jadran Izola
Sandra Grbec

25

26

KULTURA, ŠPORT, UMETNOST/CULTURA, SPORT, ARTE

BOBNIČ/LA CRIDA – JULIJ/LUGLIO 2022

Obnova kapele na izolskem pokopališču
je zaključena
Občina Izola, Ljudska univerza v Trstu, Komunala Izola
in Italijanska samoupravna narodna skupnost Izola
so pristopile k sanaciji ter obnovi osrednje kapele
na spomeniško zaščitenem delu izolskega pokopališča. Historicistična kapela sv. nadangela Mihaela je
spomenik lokalnega pomena, zato so ji omenjene
institucije povrnile nekdanji izgled.
V ta namen sta župan Občine Izola Danilo Markočič in predsednik Ljudske univerze v Trstu Emilio Fatovic obeležila plodno
sodelovanje, ki je privedlo do obnove. »Občina Izola si je dalj
časa prizadevala pridobiti sredstva za obnovo kapele in vesel
sem, da je ta projekt zdaj udejanjen. Zahvala gre podpori Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola in podžupanji
Agnese Babič,« je poudaril župan. Obenem je izrazil zadovoljstvo, da so k projektu obnove kulturnega spomenika doprinesli deležniki z obeh strani meje. »Živimo v enotnem prostoru,
v sinergiji, in na to sem ponosen. Zavedamo se odgovornosti
do kulturne dediščine, ki jo je treba ohraniti,« je sklenil.
Dela, ki jih je izvajala Komunala Izola, so poleg obnove kapelice
v vrednosti dobrih 90.000 EUR proračunskih sredstev vključevala še dodatno ureditev pokopališča. Vsa so bila izvedena v
skladu s konservatorsko-restavratorskim načrtom in kulturno-

varstvenim soglasjem. Vrednost treh naročil je znašala
skupno 131.761 EUR, od tega
je Ljudska univerza v Trstu prispevala 55.000 EUR.
Pomen italijansko-slovenskega sodelovanja pri obnovi
snovne kulturne dediščine
je na slovesnosti ob odprtju
prenovljene kapele poudaril
tudi predsednik Ljudske univerze v Trstu Emilio Fatovic: »V
čast nam je, da smo finančno
doprinesli k obnovi. Ob tej
priložnosti se zahvaljujem Italijanski samoupravni narodni
skupnosti Izola za sodelovanje, spremljanje stanja kapele in primerno ovrednotenje
dediščine. Ljudska univerza
v Trstu s sofinanciranjem del
uresničuje cilj italijanskega
Ministrstva za zunanje zadeve

in mednarodno sodelovanje,
to je zaščita in obnova italijanskih pokopaliških spomenikov
v Sloveniji in na Hrvaškem.«

Conclusione dei lavori di restauro e ristrutturazione della cappella cimiteriale cittadina
Il Comune di Isola, l’Università Popolare di Trieste,
l’Azienda Pubblica Komunala Isola e la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, hanno collaborato al progetto di risanamento e restauro della
Cappella sita nella parte del cimitero cittadino isolano
soggetta a regime di tutela. Data la rilevanza storico-culturale della Cappella di San Michele Arcangelo,
monumento tutelato a livello locale in stile storicista,
i partner del progetto hanno deciso di restaurarla,
donandole l’aspetto di un tempo.
A questo scopo, il Sindaco del Comune di Isola, Sig. Danilo Markočič ed il Presidente dell’Università Popolare di Trieste, dott.
Emilio Fatovic, hanno avviato un rapporto di fruttuosa collaborazione, che ha portato, infine, al raggiungimento dell’obiettivo
prefissato ossia il restauro della Cappella. “Il Comune di Isola
ha lavorato per anni, al fine di ottenere dei fondi finanziari per
il restauro della Cappella e sono felice che questo progetto sia
stato finalmente realizzato, anche grazie alla collaborazione
concreta ed al prezioso contributo della Comunità Autogestita
della Nazionalità di Isola e della Vicesindaca Agnese Babič,” ha
sottolineato il Sindaco. Al contempo il Sindaco ha espresso la
Sua soddisfazione per la partecipazione al progetto di rinnovo del monumento culturale da parte di attori provenienti da
entrambi le parti del “confine”. “Viviamo in un’area che rappresenta un unico spazio territoriale, in sinergia, e di questo sono
orgoglioso. Siamo consci della responsabilità che dobbiamo

assumerci nei confronti del
mantenimento e cura del nostro patrimonio culturale.” ha
concluso.
I lavori, svolti dall’ Azienda
Pubblica Komunala Isola,
hanno riguardato il restauro
della Cappella, per il quale
sono stanziati ben 90.000 EUR
e la sistemazione aggiuntiva
di parte del cimitero. Tutti i lavori sono stati eseguiti in conformità del Piano di conservazione per il restauro e delle
indicazioni fornite dall’Ente
per la tutela del patrimonio
culturale della Repubblica
di Slovenia. Il valore totale
dei lavori eseguiti ammonta
a 131.761 EUR, di cui 55.000
EUR a carico dell’Università
Popolare di Trieste.
Alla cerimonia di inaugurazione della Cappella cimiteriale,
anche il dott. Emilio Fatovic,

Presidente dell’Università Popolare di Trieste, ha rilevato
l’importanza della collaborazione italo-slovena maturata,
in questo caso, nel campo del
recupero del patrimonio culturale materiale: “Siamo onorati, di aver contribuito finanziariamente al recupero della
Cappella cimiteriale. Colgo
l’occasione per ringraziare la
Comunità Autogestita della
Nazionalità Italiana di Isola
per la preziosa indicazione,
la richiesta d’intervento e
l’attenzione riservata al bene
culturale. La nostra partecipazione al restauro consegue
l’indirizzo di tutela e restauro
dei beni monumentali cimiteriali italiani in Slovenia e Croazia del Ministero degli Affari
Esteri e della cooperazione
internazionale italiano per il
tramite dell’Università Popolare di Trieste.”
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Pravljica, posvečena Izoli in Izolanom
Izoli in Izolanom je bilo posvečenih že nekaj zgodb, saj
mesto navdihuje pesnike, pisatelje in umetnike. Pred
kratkim je izšla dvojezična slikanica v slovenskem in
italijanskem jeziku Ribič Livio/Livio il pescatore, ki jo je
izdala Mestna knjižnica Izola v sodelovanju z Italijansko
samoupravno narodno skupnostjo Izola.

O avtorici
Pravljico Ribič Livio/Livio il
pescatore je napisala Alenka
Kranjac, istrska ljudska pevka,
pisateljica, učiteljica in ustvarjalka kvačkanih lutk, predana
istrski kulturi in domačemu
izročilu, ter jo posvetila Izoli in
Izolanom. Direktorica knjižnice se je odločila tudi za izdajo
v italijanskem jeziku, zato si
strani slikanice delita slovensko in italijansko besedilo.
Avtorico pravljice poznamo iz
skupine Vruja, ki že dve desetletji poustvarja istrsko ljudsko glasbo. Leta 2018 je izšel
avtoričin pisateljski prvenec,
knjiga za odrasle bralce Vi-

linska kri ali tovarišice prav
posebne sorte, ki ji je sledil
roman za mlade bralce Mara,
vilinska kraljična. Tokrat nas
koprska avtorica preseneča s
pravljico o izolskem ribiču in
morski deklici, ki živi v globinah našega najlepšega zaliva

pod soncem, zaliva, kjer se od Savudrije pa vse do Gradeža razteza podmorsko vilinsko kraljestvo.

Fotografije lutk namesto ilustracij
Alenka Kranjac je tudi ustvarjalka kvačkanih lutk, ki krasijo pričujočo knjigo. Izdelane so z natančnostjo, veliko potrpljenja
in ljubezni. Poimenovala jih je lutke iz Maljine skrinjice. Ko je
skvačkala morsko deklico, se njena kvačka ni želela ustaviti,
kot nam je zaupala. Nakvačkala je še več lutk, protagonistov
zgodbe Ribič Livio, ki se odvija v Izoli, kjer se je avtorica v otroških letih igrala z otroki ribičev in kjer je nekoč res živel ribič
Livio, glavni junak pravljice. Avtorica ga je opisala kot možaka
z rdečo brado, ki »je kadil pipo, kot se za ribiča spodobi«. Na
predlog direktorice knjižnice knjigo namesto ilustracij krasijo
fotografije avtoričinih kvačkanih lutk. Tako si v slikanici stran
delita besedilo v slovenskem in italijanskem jeziku, drugo stran
pa fotografije avtoričinih skvačkanih lutk, ki jih je fotografiral
Zdenko Bombek. Oba teksta in fotografije je grafično spojila
Irena Kresevič. Slikanico je v italijanski jezik prevedla Mirjana
Kramarič Francè, ki je v italijanski tekst spretno umestila narečne besede, besedilo v slovenskem jeziku pa je jezikovno pregledala Sonja Toncetič.
Mestna knjižnica Izola je slikanico podarila izolskim osnovnim
šolam in vrtcem. Zainteresirani jo lahko kupijo v knjižnici po
ceni 18 EUR.

Marino Kranjac.

E. G., M. H.
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Dan brez zavržene hrane
Z obeležitvijo slovenskega Dneva brez zavržene
hrane, ki letos pod okriljem Lidla Slovenija, programa Ekošole ter ostalih partnerjev poteka drugič,
smo na PŠ Korte pokazali, da se resno zavedamo in
tudi aktivno naslavljamo globalno težavo z zavrženo
hrano. Slovenski Dan brez zavržene hrane je pobuda,
s pomočjo katere si poleg širše javnosti tudi izobraževalne ustanove prizadevajo preprečevati nastajanje
odpadne in zavržene hrane, spodbujajo ponovno
uporabo ostankov hrane in to znanje predajajo svojim učencem.
Marsikdo se sploh ne zaveda, kakšne vse so lahko posledice, ko
v smeti vrže še užitno živilo. Ne le da svet tako trpi finančne in
etične posledice, pač pa plačuje tudi visoko okoljsko ceno. Zavržena hrana namreč izjemno negativno vpliva na naše okolje,
saj z razgradnjo organskih odpadkov nastaja toplogredni plin
metan, ki v primerjavi z ogljikovim dioksidom še intenzivneje
vpliva na globalno segrevanje. Na podružnični šoli Korte smo
zato izjemno ponosni, da smo letos pristopili k slovenskemu
Dnevu brez zavržene hrane in da lahko to problematiko otrokom predstavimo na njim zanimiv in poučen način. V okviru
pobude smo spremljali in se trudili za zmanjšanje količine zavržene hrane pri malici, kosilu ter likovno ustvarjali na to temo.
S slovenskim Dnevom brez zavržene hrane sta Lidl Slovenija
in Ekošola v partnerskem sodelovanju z Ekologi brez meja,
Zvezo prijateljev mladine Slovenije, podjetjem TAM-TAM ter ob

Grafit
Tine Dekorti, avtor grafita na telovadnici v Livadah, grafita na
lucijski osnovni ter avtor aktualne razstave v galeriji Alga, se je
odlično izkazal kot zunanji mentor učencem OŠ Livade pri demonstraciji tehnike slikanja s spreji.
Predlog za delavnico grafitov so podali devetošolci pri izbirnem predmetu likovno snovanje, priložnost za nakup barvnih
sprejev in honorar za zunanjega mentorja pa smo dobili z denarno nagrado, ki so jo učenci prejeli za opozorilne table Kužki
za čisto Izolo.
In tako smo spet ustvarjali. Za površino grafita smo izbrali zunanjo steno šolske betonske ograje. Kakšen naj bo naš grafit, smo
se spraševali. Možganska nevihta predlogov je naposled izbra-

podpori Ministrstva za okolje
in prostor s projektom LIFE IP
CARE4CLIMATE en dan v letu
namenila ozaveščanju javnosti, spodbujanju k zmanjševanju in preprečevanju nastanka
zavržene hrane ter izobraževanju o praktični uporabi
neporabljenih prehrambnih
izdelkov. 24. april je postal
slovenski dan brez zavržene

hrane, ker datum sovpada z
zaključkom projekta Hrana
ni za tjavendan, s katerim že
vrsto let otroke in mladostnike spodbujajo k odgovornem
ravnanju s hrano na več kot
stotih slovenskih izobraževalnih ustanovah.

la zamisel, naj bo tudi grafit
na temo Kužki za čisto Izolo,
saj opozarja lastnike psov, naj
počistijo za svojimi ljubljenčki
in se obnašajo odgovorno do
okolice, učencev, ki se tam
gibljejo, in ostalih štirinožnih
ter dvonožnih prijateljev. Vsi
skupaj smo del tega lepega
mesta, zato poskrbimo zanj
in zase.

Učenci so si v živo ogledali,
kako prenesti zamisel s skice na veliko površino, kako
se zarisuje grafit, postopke v
tehniki sprejanja in nekaj specialnih efektov. Pa tudi to, da
se je treba občasno oddaljiti
od stene in grafit pogledati od
daleč. Kmalu smo tudi ugotovili, kaj je lahko vandalizem
pri grafitarstvu in kaj umetnost. Vsekakor navijamo za
umetnost!

Tine Dekorti je prišel do genialne zamisli, kako tako številčno skupino učencev razporediti pri slikanju s spreji.

Koordinatorica Ekošole na
PŠ Korte, Renata Štefančič

Likovna pedagoginja OŠ Livade, Ingrid Knez, z učenci LS3 in
ekipe Kužki za čisto Izolo
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Šola v naravi
Šolo v naravi, ki je februarja odpadla zaradi koronavirusa, smo vendarle dočakali! Odpeljali smo se na
turistično kmetijo na Jarčje brdo nad Škofjo Loko.
In kaj smo počeli?
Najprej smo spoznali prijazno družino na kmetiji ter gospodinjo Olgo in gospodarja
Vlada, ki sta nam podrobno
predstavila res veliko kmetijo. Na njej sami pridelajo vso
hrano za ljudi in živali. Tudi mi
smo ves teden jedli doma pridelano hrano, sadje in zelenjavo, pili pa odličen zeliščni čaj.
Najboljše so bile sladice, ki jih
je gospodinja vsak dan spekla
za popoldansko malico.

Prvič smo se poskusili v molži
krave, kar je bilo za vse zelo
zanimivo in enkratno doživetje. Poučili so nas o uporabi
mleka in skupaj smo pripravili
maslo, ki smo ga imeli za zajtrk. Za zdrav slovenski zajtrk je
potreben tudi med, zato nam
je gospodinja predstavila še
čebelnjak in čebelje pridelke.
Med in maslo namažemo na
kruh, zato smo z njo spekli še
vsak svoj hlebec kruha. Zadnji
dan smo ga odnesli domov in
ga pojedli z družino.
Ker smo imeli kaj nekaj deževnih dni, so nam na kmetiji
pokazali, kaj so nekoč počeli
pozimi ali ob deževnem vremenu. Izdelali smo vsak svojo
punčko iz cunj, spletli vrbovo
košarico, v oglarski kopi naredili oglje, poslikali svojo panjsko končnico, izdelali gibljivo
veverico, živalske lutke na
ščipalkah za perilo, gospodar
pa je za nas zagnal tudi svojo
žago.

Živali niso dočakale predstavitve po urniku, saj smo takoj
stekli v hlev in si vse navdušeno ogledali. Vsak dan smo
smuknili v hlev, če nam je le
uspelo. Seveda nismo ostali
neopaženi, saj nas je vsakokrat glasno pozdravila oslica
Hilda. Najlepši del šole v naravi je bilo jezdenje kobile
Nine in skotitev mladih, kar
šestnajstih pujskov. Žal smo
bili tudi žalostni, saj je predzadnjo noč lisica odnesla edino
raco. Potolažili so nas ravno
izlegli se piščančki.

Poleg obsežnih travnikov
imajo na kmetiji tudi veliko
gozdov. Drevesa posekajo in
hlode pripeljejo v žago, kjer
iz njih izdelajo tramove, deske in druge lesene polizdelke. Tudi za gozdove je treba
skrbeti, pri tem pa kmetom
pomagajo lovci. Po gozdnem
robu kmetije smo se sprehodili z lovcem, ki nam je
predstavil gozdne živali in
rastline ter nas podučil, da
streljanje živali ni glavno delo
lovca.
Posebno doživetje je bil pohod na Stari vrh. Pol poti do
vrha smo se peljali z gospodarjevim traktorjem, kjer smo
na pokriti prikolici s sedeži
uživali v počasni vožnji med
okoliškimi kmetijami. V koči
smo se okrepčali in kupili
razglednice. Pot nazaj je bila
zanimiva, saj smo iskali in
spoznavali rastline. Prvič smo

videli teloh, poiskati pa smo morali tudi smreko in jelko, kar je
za mnoge predstavljalo pravi izziv. Na kmetiji smo iz nabranih
rastlin uredili herbarij.
Dan pred odhodom smo se pripravljali na zaključni večer. Po
sobah smo pripravljali dramatizacijo z živalskimi lutkami in
punčko iz cunj, v jedilnici pa je potekalo tekmovanje v družabnih igrah. Zaključni večer s predstavami, finalom družabnih
tekmovanj ter razglasitvijo »naj sobe« in posameznikov je prehitro minil.
Kar težko, ker zapuščamo kmetijo, a v pričakovanju ogleda
škofjeloškega gradu smo se poslovili od gospodarice in gospodarja. Na gradu smo si ogledali etnološko zbirko in razvoj
obrti ter staro kmečko hišo. Ob reševanju križanke po grajskih
sobanah smo spoznali še tista kmečka orodja, ki jih na kmetiji
nismo videli.
Šola v naravi nam bo ostala v zelo lepem spominu. Na kmetiji
smo se naučili veliko novega, spoznali smo, kako še danes nekateri živijo, kot so nekoč živeli vsi in so vse, kar so potrebovali,
pridelali sami. Vseh pet dni smo brez težav preživeli brez novih,
modernih naprav, igrač in sodobne hrane. Šole v naravi bi se
morali udeležiti večkrat. Komaj čakamo naslednjo edicijo!
Tinkara, Maxim, Maša, Mark in Zala iz 4. b OŠ Livade Izola
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Minimundus s Celovcem in ogled Opičje gore
Učenci zadnje triade OŠ Vojke Šmuc so se odpravili na zanimivo ekskurzijo v Minimundus, Celovec in na ogled Opičje gore.
Minimundus, miniaturni svet oz. svet v malem ob Vrbskem jezeru v Avstriji, je kraj odkrivanja, zabave, pohajkovanja, učenja in
uživanja. Na tem prostoru lahko občudujemo modele znanih
stavb z vseh kontinentov v merilu 1 : 25. Najlepše zgradbe se
nam odkrivajo po originalnih načrtih in iz originalnih materia-

lov, kot so marmor, peščenjak
ali bazalt, vse do najmanjše
podrobnosti.
Z učenci smo se sprehodili
od Eifflovega stolpa v Parizu
do kipa svobode v New Yor-

ku. Le nekaj korakov stran so
znan razkošen indijski mavzolej Tadž Mahal, operna hiša
v Sydneyju, cerkev svetega
Petra v Vatikanu, naša Narodna in univerzitetna knjižnica
(NUK), Blejski grad …
Po zabavi v Minimundusu
smo se odpravili na ogled
starega mesta Celovec. Za
zaključek smo se na Opičji
gori navdušili nad japonskimi
makakiji. V tem rezervatu se
prosto giblje okrog 170 opic
te vrste.
44 učencev OŠ Vojke Šmuc
se je nazaj v Izolo odpravilo
z novim znanjem, zanimivo
izkušnjo in nepozabnimi vtisi.
Učiteljica Maša Avsenak Zobec

Zbiralna akcija papirja
Na OŠ Livade smo izpeljali uspešno zbiralno akcijo papirja, pri
kateri so pridno sodelovali tudi starši, stari starši in sorodniki. Pomagali so nam tudi pri tehtanju papirja. Uspelo nam je
zbrati kar 8 ton in 120 kilogramov papirja ter s tem rešiti 138
dreves.

učencem, da se lažje udeležijo tekmovanj ali drugega razširjenega programa v šoli.
Hvaležni smo vam za vsak
list papirja, ki ste ga prinesli v

šolo. Vabimo vas, da čez poletje pripravite nove kupčke, saj
bomo jeseni zbiralno akcijo
ponovili, da bi za šolski sklad
zbrali čim več sredstev.
Šolski sklad OŠ Livade Izola

Tortilla de patatas –
španska omleta

Najuspešnejši pri zbiranju papirja so bili učenci 9. a razreda,
sledijo pa jim učenci 7. a in 4. a. 9. a si je prislužil 100 EUR, ki so
jih v dogovoru z razredničarko porabili pri organizaciji valete.
Drugo- in tretjeuvrščena razreda sta se posladkala s kepico sladoleda.
Vsi smo se zelo potrudili in tako zbrali veliko sredstev za šolski
sklad. Iz tega vira smo nazadnje omogočili, da so se lahko vsi
na šoli udeležili dogodivščin in eksperimentiranja v Hiši eksperimentov. Pomagamo socialno ogroženim družinam in vsem

Pri pouku izbirnega predmeta španščina smo se v mesecu maju na OŠ Vojke Šmuc
preizkusili v pripravi tradicionalne in okusne španske jedi
tortilla de patatas oz. španske omlete. Pri kuhanju so se
nam pridružili otroci iz Ukrajine, ki se šolajo pri nas. Jed
je sestavljena iz preprostih
sestavin, zato jo imamo navadno vsi radi. Gre za omleto
z jajci in krompirjem. Po želji
dodamo čebulo.
Dober tek!
¡Qué aproveche!

Učiteljica španščine
Maša Avsenak Zobec

ŠOLE IN VRTCI/SCUOLE, EDUCAZIONE PRESCOLARE

BOBNIČ/LA CRIDA – JULIJ/LUGLIO 2022

Počitniško varstvo za izolske osnovnošolce

Na Osnovni šoli Vojke Šmuc
Izola bo s finančno podporo
Občine Izola letos prvič organizirano počitniško varstvo. Namenjeno bo učencem od 1. do
5. razreda, ki obiskujejo osnov-

ne šole v občini Izola. Varstvo
bo potekalo od 27. 6. do 15. 7.
2022 in od 16. 8. do 26. 8. 2022
– vsak dan od ponedeljka do
petka med 7.30 in 15.00.

Arheološkega parka Simonov zaliv, Regionalnega centra RTV
Koper/Capodistria, Akvarija Piran, Hiše morja in Kort. V programu bodo sodelovale tudi različne poklicne skupine, ki opravljajo delo v dobrobit lokalne skupnosti. Gasilci, reševalci in
vojaki bodo otrokom predstavili svoje poklice in poslanstvo.

Za učence je pripravljen zanimiv in pester program. Poletne dni bodo otroci preživljali
v ustvarjalnih delavnicah, sodelovali bodo pri športnih aktivnostih, se igrali na plaži ter
spoznavali naravno in kulturno dediščino okoliških krajev.
V pettedenskem programu je
med drugim načrtovan obisk

Prispevek staršev vključuje stroške za prehrano in delno materialne stroške. Občina Izola bo financirala polovico stroškov za
organizacijo dnevnega varstva za posameznega otroka. Učenci bodo imeli organizirano prehrano in pripravljen material za
ustvarjanje.

Hiša eksperimentov

Učenje veščin, sproščena igra, druženje z vrstniki, spoznavanje
okoliške narave in mest ter nešteta doživetja so za otroka dragocena izkušnja.

Sobivanje z naravo

Pred prvomajskimi počitnicami smo se na OŠ Livade Izola
posvetili znanosti in eksperimentiranju. Na naše dvorišče
je pripeljal kombi Hiše eksperimentov. V dve učilnici so razvrstili več kot 60 eksperimentov in pripravili znanstvene
dogodivščine.
Eksperimentiranja so se lotili
učenci od 1. do 4. razreda ter
si ogledali znanstveni dogodivščini Jajčkologija in Plinologija. Ostali učenci so si
poleg mnogih eksperimentov
ogledali znanstvene dogodivščine Plinologija, Težiščologija, Elektrikologija. Vsebine
so sovpadale z učnimi načrti,
tako da so še okrepili svoje
do tedaj osvojeno znanje.
V popoldanskih urah pa so

eksperimenti počakali še na
vse, ki so si želeli eksperimentirati tudi s starši ali drugimi
spremljevalci. To nepozabno
dogodivščino nam je na šoli
uspelo omogočiti s pomočjo
sredstev šolskega sklada.
Maja Murovec

Aprila se je tudi Vrtec Mavrica Izola priključil skupni akciji Dan
za spremembe v organizaciji Občine Izola in Komunale Izola. V
skupini Morski konjički smo skupaj z otroki načrtovali dejavnosti, ki se navezujejo na okolje, naravo, zdravje. Naročili smo sadike začimbnic in zelišč, nekaj zemlje. V sodelovanju s starši so
otroci v vrtec prinesli svoje vrtnarske pripomočke. Predhodno
smo prek različnih informacijskih kanalov pridobivali znanje o
vrtnarjenju, spoznavali zdravilne učinke raznih rastlin in raziskovali uporabo začimbe v kulinariki. Otroci so svoja razmišljanja zelo radi podelili celi skupini in skupaj smo oblikovali načrt
dela na našem vrtu.
Otroci so prekopali zemljo, jo razrahljali, počistili odpadlo listje
in odvečne kamne. Skupaj smo nato presadili lanske sadike in
posadili nove, jih zalili ter označili. S tem se je delo šele začelo.
Skrbimo, da je vrt vedno zalit, očiščen in sproti posadimo še
kaj novega.
Otroci so postali pravi mali mojstri vrtnarjenja.
Urška Zajc
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Sprejem najuspešnejših devetošolcev
Župan Danilo Markočič je 23. junija v družbi predstavnikov
izolskih osnovnih šol sprejel najuspešnejše devetošolce. Kar
30 učencev je prejelo občinska priznanja za odličen uspeh v
vseh devetih letih, mnogi med njimi pa še za druge posebne
dosežke. Dogodek so z glasbenim programom popestrili učenci izolske glasbene šole.

Osnovna šola
Vojke Šmuc Izola:
Aleksander Andrejašič, Aleksa Džimrić, Klemen Gačnik,
Vita Gazič, Dea Grisonich, Jan
Luka Fatur, Philos Sophia Ferle Kneževič, Dino Imširović,
Benjamin Lakošeljac, Lana
Lipnik, Neja Pangerc, Tarik
Adam Sahir, Aleš Slaček, Taja
Šafarič, Etea Zuletič.

Osnovna šola Livade Izola:
Taja Bajrektarević Furlanič,
Lara Božič, Maja Dolenc, Gaja
Janowsky Palčič, Diti Kljun,
Karolina Kopačin, Gašper
Lisjak, Emma Mars, Filip Marsič, Erika Muženič, Alexandra
Mayorskaya, Tine Požrl, Lana
Savić, Vasja Leo Zornada.
Scuola elementare Dante
Alighieri Isola: Jaka Kržičnik.

Vsem prejemnikom občinskih priznanj čestitamo.
Želimo jim uspešno nadaljnje izobraževanje in
brezskrbne počitnice!

Pomlad v Kortah

Otroci in živali v vrtcu
Mavrica
Prvo toplo aprilsko sonce je našo skupino zvabilo na cvetlični
travnik, kjer so otroci opazovali različne travniške živali. Pokazali so veliko zanimanja za živali in tako sta nastali mesečni
temi: razvoj metulja in razvoj žabe. Svet narave smo želeli približati otrokom, saj narava bogati in ponuja neomejene možnosti za učenje. Je naša učiteljica in hkrati zdravilka, otrokom
pa prinaša obilo možnosti za igro in krepi njihov odnos do okolja. Otroci so spoznali življenjski krog živali, in kako spoštljivo
ravnati z njimi.
Tina Ključanin
Skupina Marjetice, 2–3 leta

V okviru akcije Dan za spremembe smo v Kortah poskrbeli za naš vrtiček. Skupaj
z otroki smo ga počistili in
uredili. Nova pridobitev na
našem kortežanskem vrtu
sta češnja in višnja. Posadili
in posejali smo tudi različna
semena ter sadike zelišč in
zelenjave.
V maju smo že želi prve sadove in ugotavljali, kako jih lahko uporabimo. Nabrali smo
por in solato. Rožmarin smo
uporabili za pripravo solnega
pilinga. Iz mete in melise smo
pripravili sirup. Sprehodili smo
se po vasi ter poiskali in nabrali bezgove cvetove ter iz njih
pripravili sok in čaj.

Vreme nam je bilo maja naklonjeno, zato smo ga s pridom
izkoristili. Z društvom Šparžin
smo se odpravili na izlet do
Kaštelirja, ogledali smo si
vodne vire ter se sprehodili
po kortežanskih poteh. Obiskali smo tudi Center eksperimentov Koper ter si ogledali
koprske znamenitosti in se
zasluženo posladkali s sladoledom. V okviru projekta Pomahajmo v svet sodelujemo z
otroki vrtca Luna iz Reke, ki so
nam predstavili svoje mesto.
Z njimi smo se virtualno sprehodili po ulicah Reke. Tako
smo uspešno zaključili mesec
maj in se že podajamo poletnim dogodivščinam naproti.
Vanja Bolčič Makovac
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Obeležili smo 50-letnico osnovnošolskih
ekstempor
Konec maja smo izpeljali ekstempore za učence od 7.
do 9. razreda. Sodelovale so vse tri osnovne šole; skupaj se je na izolske ulice podalo 65 učencev. Ustvarjali
so na temo Izolske razglednice in Riba na pjatu.
Za vse sodelujoče učence je
bila to prva izkušnja ustvarjanja na ulici, druženje z vrstniki, prosto gibanje in iskanje
motiva ter komentiranje razstavljenih slik pa nova izkušnja. Če list ni pritrjen, ga lahko
odpihne veter, barva na čopiču se hitreje suši zunaj kot v
učilnici, mimoidoči te opazujejo in triurno sedenje na soncu izpostavljeni legi te utrudi, so bile njihove povratne
informacije ob oddaji likovnih
izdelkov.
Letošnja strokovna žirija v sestavi Nika Pegan iz JSKD Izola, Milenka Arsenov, članica
likovnega društva LIK iz Izole,
in Zdenka Petek, predsednica likovnega društva TUBA,
prav tako iz Izole, je imela kar
zahtevno delo izbrati najboljše. Gospe, tudi same aktivne
slikarke, grafičarke in keramičarke, so v vsakem delu videle
potencial in njihove razprave
so bile zelo zanimive.
In kako se je naposled le odločila žirija? Prvo mesto je
bilo podeljeno za kombinirano slikarsko tehniko, ki jo je
izdelala učenka SE Dante Alighieri, Marina Balagota. Drugo
mesto sta si delili Vita Kocjančič z OŠ Vojke Šmuc za delo
Arrigoni – zapuščina, pohvaljena za barvni kolorit in kakovostno barvno nasprotje, ter
učenka Arina Kotiakhova z OŠ
Livade, ki je na zanimiv način
prikazala detajl Izole, pogled
na cvetličarno in kavarno v
ozadju v tehniki akvarela. Žirija je izbrala tudi dve tretji
mesti. Alexandra Mayorskaya
z OŠ Livade je v akvarelni tehniki upodobila veduto Izole,
nagrajena pa je bila tudi Zoja
Oblak z OŠ Vojke Šmuc. Vendar je žirija menila, da je dobrih del, ki si zaslužijo posebno
priznanje, še več in tako iz-

postavila tudi dela Diti Kljun
in Klare Dekovič z OŠ Livade,
Philos Sophie Ferle Kneževič
z OŠ Vojke Šmuc in Riane Arinove iz SE Dante Alighieri.
Lani in predlani ekstempor
nismo izvedli, zato smo presenečeni ugotovili, da je minilo
že leto več od petdesete izvedbe prvih izolskih osnovnošolskih ekstempor. Zamisel za
tovrstno tekmovanje je dobil
takratni likovni pedagog Koni
Steinbacher in jih leta 1971
prvič izpeljal. Ker je bil Koni
poznan kot izvrsten filmski
mentor, je vzporedno ob tem
nastajal dokumentarni film
Mali ex tempore, ki je jeseni
istega leta na tekmovanju v
Samoborju prejel glavno nagrado. Avtorji filma so bili Miran
Bolha, Irena Kastelic in pokojna slikarka Martina Žerjal.
Petdesetletnico osnovnošolskih ekstempor smo obeležili
s predvajanjem dokumentarnega filma Mali ex tempore
ter kulturnim programom,
svečanim nagovorom ravnateljice Maje Cetin z OŠ Livade,
ki je letos organizirala osnovnošolski ekstempore v sodelovanju z JSKD Izola, glasbeno točko učenke Diti Kljun in
napovedjo vzporedne razstave, ki se je odvila v klubskem
prostoru Kulturnega doma

Izola. Tam so bili razstavljeni nekateri likovni izdelki iz šolskega
arhiva Konija Steinbacherja in Ingrid Knez. Župan Danilo Markočič si je razstavo ogledal in našel tudi svoj izdelek. Sliko smo
mu ob zaključku razstave poklonili oz. jo vrnili lastniku.
Prav tako je naš namen, da vsako likovno delo iz obsežnega
arhiva, ki ga kot zapuščino Konija Steinbacherja hranim Ingrid
Knez na OŠ Livade, najde svojega lastnika. Zato bomo čez dve
leti, ob 30-letnici OŠ Livade, na različnih lokacijah v Izoli razstavili ta likovna dela, vaša naloga pa bo med slikami najti svoj
izdelek.
Ingrid Knez, OŠ Livade Izola
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Ospiti Erasmus+ alla SE Dante Alighieri di Isola
Dal 30 maggio al 3 giugno 2022, la scuola »Dante Alighieri« di
Isola ha accolto a braccia aperte gli alunni e gli insegnanti delle scuole europee che collaborano al progetto Erasmus+ »Saltwork in progress: Piccoli Ciceroni«.

alcune leggende piranesi, prima di tornare a Isola in barca.
Il quarto giorno abbiamo osservato gli uccelli presso il
lago di Cerknica e conosciuto
il fenomeno carsico del lago
intermittente. Nel pomeriggio
i »ciceroni« hanno guidato i
compagni lungo un percorso
storico-culturale nel centro
cittadino di Lubiana.
L'ultimo giorno il gruppo ha
partecipato ad una visita
guidata presso il sito archeologico romano »Villa maritti-

Dopo un'accoglienza musicale, preparata dal coro dagli alunni
delle classi inferiori, il primo giorno gli alunni isolani hanno guidato gli ospiti per i locali dell'Istituto e per le vie della città. Dopo
uno scambio di doni e saluti con il sindaco di Isola, il direttore
del Centro turistico informativo ha proposto la visione di un filmato promozionale sull'Istria, mentre la rappresentante della
CAN ha dato a tutti il benvenuto a Palazzo Manzioli. La serata è
trascorsa in compagnia di personaggi locali che hanno presentato le professioni tipiche della cittadina di pescatori e viticoltori, una località che è da sempre anche una piacevole meta di
riposo per i turisti. Dopo una serie di attività ludiche e ricreative,
in serata i genitori degli alunni coinvolti nel progetto hanno offerto agli invitati una cena buffet con cibi preparati in casa.
Il secondo giorno la comitiva europea è stata accompagnata
dai nostri »ciceroni« per le saline di Sicciole. Sei alunni hanno
presentato le piante alofite e gli animali che vivono nelle saline,
fra cui un gruppo di fenicotteri vicino alla foce del fiume Dragogna. A seguire, sono state organizzate visite guidate presso il
Museo dei salinai a Fontanigge e nella zona delle saline di Lera.
Il terzo giorno il gruppo ha visitato i magazzini Monfort a Portorose, dove sono state illustrate dettagliattamente le fasi della
raccolta, del trasporto e del deposito del sale. Durante un laboratorio artistico, ogni ragazzo ha colorato la rosa dei venti
che in passato era utilizzata dai salinai. La gita è proseguita a
Pirano, dove è stata visitata la casa natale di Tartini e si è svolta
una caccia al tesoro, utile per aquisire nuove conoscenze su

POZIV
Vrtec Mavrica Izola vabi generacijo Izolanov letnik
1965/66, ki so leta 1972 obiskovali malo šolo ter zapeli
in zaplesali od odprtju novega vrtca, da s svojimi
spomini, fotografijami ali idejami pomagajo pri organizaciji prireditve ob 50-letnici vrtca v Izoli.
Oglasite se v vrtcu ali pišite na e-naslov
vrtec.mavrica@guest.arnes.si.

ma« di San Simone, dove gli
alunni hanno svolto attività di
scrittura e di gioco nello spirito di una ricostruzione del
passato storico romano. Infine, alla cerimonia conclusiva
a scuola la preside ha salutato gli ospiti augurandosi che i
legami costruiti nel corso della settimana vengano mantenuti nel tempo, in nome dei
più elevati ideali europei di
fratellanza e amicizia interculturale.
Jadranka Mittendorfer

Turismo e la scuola
materna
Anche quest'anno la Scuola
materna L'Aquilone di Isola
ha preso parte al progetto nazionale Turismo e asilo, che
aveva come tema principale
l'acqua e i suoi benefici. L’acqua rappresenta da sempre
in tutte le culture un simbolo
di purificazione, rinnovamento, fertilità e cura. Nella vita di
tutti i giorni l’acqua viene usata in vari modi: la beviamo, la
usiamo per lavarci e per lavare le stoviglie, i vestiti, le nostre case, le nostre auto, ma
la usiamo anche per curare il
nostro corpo e creare in esso
una sensazione di piacere.
Per questo motivo è importante far conoscere e insegnare ai bambini il rispetto per
questa risorsa donataci dalla
terra. Lo scopo del progetto
era quello di far conoscere ai
bambini l’acqua anche dal
punto di vista del benessere
e il modo in cui viene usata
nel turismo. I bambini, dai più
piccoli ai più grandi, hanno
avuto modo di partecipare a
diverse attività organizzate
dalle loro insegnanti. I bambini hanno visitato il parco
naturale delle Saline di Sicciole e hanno scoperto come
si forma il sale. Hanno imparato quali sono gli stati di aggregazione dell’acqua, alcuni

hanno svolto esercizi ginnici
e di yoga vicino al mare, i più
piccoli hanno invece provato l’esperienza del percorso
Kneipp. I bambini hanno assaggiato diversi tipi di acqua
ed hanno creato dei lavoretti
con l’acqua e il sale. Alcuni di
loro si sono cimentati nel travasare l’acqua e ad osservare
i suoi riflessi. Inoltre si sono
divertiti a farle cambiare colore con l’aggiunta del colore a
tempera. Le nuove esperienze vissute dai bambini sono
state raccolte dalle insegnanti
e presentate sui cartelloni che
sono esposti alla Biblioteca
civica di Isola. Se volete scoprire cosa hanno imparato i
bambini vi invitiamo a visitare
la biblioteca e a vedere la mostra fino alla fine del mese di
maggio.
Tjaša Štefančič
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Poletne aktivnosti v medgeneracijskem centru
Vabljeni, da se nam
pridružite na kateri od
vodenih aktivnosti ali
poklepetate v dobri
družbi, popijete kavico,
prelistate časopise in
pobrskate po spletu.
Naredimo si lepo poletje!

Vsak dan nudimo tudi individualno pomoč pri uporabi
računalnika in pametnega
telefona. Za termin se lahko
naročite osebno v centru.

POLETNI URNIK:

Poleti razstavljamo risbe in
grafike z naslovom »inventura« skupine Ma3ca andragoškega društva Morje.

ponedeljek, sreda in petek

7.00–13.00

Vse dejavnosti so brezplačne
in jih obiskujete na lastno odgovornost.

torek in četrtek

14.00–20.00

V poletnem času se kolesarji
pred medgeneracijskim centrom
zbirajo ob nedeljah ob 7. uri.

Tudi v poletnih dneh vas vabimo k
učenju družabnih plesov s priljubljeno
učiteljico Andreo Blaškovič.

Poleti se družimo ob ponedeljkih, sredah in petkih od 7. do
13. ure, ob torkih in četrtkih pa
od 14. do 20. ure.

V našem centru jutro začnemo
s telovadbo.

Julija in avgusta vsak dan omogočamo
individualno pomoč pri uporabi računalnika in pametnega telefona.
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aktivnosti Medgeneracijskega
centra Izola

Medgeneracijski center Izola
Livade 7A, 6310 Izola
T: 08 201 41 30
E: medgeneracijski.center@du-izola.si
www.medgeneracijskicenterizola.si
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URA

SREDA

7.00–13.00

Druženje

7.30–8.30

Jutranja telovadba

8.00–8.30

Raztezne vaje

8.30–10.30

Družabni plesi

9.00–11.30

Skupaj rešujemo križanke

10.30–12.30

Namizni tenis

URA

ČETRTEK

URA

PONEDELJEK

14.00–20.00 Druženje

7.00–13.00

Druženje

14.30–16.30

Namizni tenis

7.30–8.30

Jutranja telovadba

16.00–18.30

Tarok

8.00–8.30

Raztezne vaje

17.30–18.30

Varna vadba v nosečnosti

8.30–10.30

Merjenje krvnega tlaka

8.45–10.15

Vodeno sproščanje telesa in duha

10.30–12.30

Namizni tenis

URA

TOREK

14.00–20.00 Druženje

19.00–20.00 Klepet v italijanskem jeziku
19.00–20.00 Joga z elementi plesa za odrasle
URA

PETEK

7.00–13.00

Druženje

7.30–8.30

Jutranja telovadba

8.00–8.30

Raztezne vaje

14.30–16.30

Namizni tenis

9.00–10.30

Psiholog svetuje – pogovorna skupina

17.00–18.00

Pogovorna skupina starih ljudi za
samopomoč (zbiramo prijave)

10.00–12.00

Osvežitev z ledeno kavo ali
sladoledno kupo

17.30–18.30

Varna vadba v nosečnosti

10.30–12.30

Namizni tenis

19.00–20.00

OM Chanting – sproščanje ob petju
mantre OM

URA

NEDELJA

7.00–10.00

Kolesarski izlet
(zbirno mesto: pred centrom)

19.00–20.00 Klepet v angleškem jeziku

Novice z Rdečega križa Izola
7. aprila smo obeležili svetovni dan zdravja. Ob tej priložnosti smo ob parku Pietro Coppo postavili stojnico, kjer smo
predstavili naše dejavnosti, delavke Centra za krepitev zdravja
iz izolske ambulante pa so merile nivo krvnega sladkorja, tlaka in holesterola. Obiskali so nas tudi učenci OŠ Vojke Šmuc,
ki so jim člani ekipe prve pomoči prikazali temeljne postopke
oživljanja. Slika 1, 2
Konec aprila smo od občine pridobili nove skladiščne prostore za oblačila in obutev na Kosovelovi 10. Otvoritveni trak sta
prerezala župan Danilo Markočič in predsednik RK Izola Lucio
Gobbo. Na novi lokaciji lahko podarite ali prevzamete oblačila in ostale stvari vsak ponedeljek in petek med 10. in 12. uro.
Slika 3, 4
Med 8. in 15. majem je potekal teden Rdečega križa. Na našem
sedežu smo organizirali različne delavnice, in sicer predstavitev temeljnih postopkov oživljanja, redne delavnice spoznavanja slovenščine, dijakinje Srednje šole Izola pa so predstavile
kozmetične veščine. Slika 5

1

2
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Osnovnošolska ekipa prve
pomoči OŠ Vojke Šmuc se je
uvrstila na državno preverjanje, ki je potekalo v Kopru;
sodelovalo je 10 osnovnošolskih ekip z vse Slovenije. Za
večino udeležencev je bilo
to prvo tovrstno srečanje, saj
so bila preverjanja v zadnjih
dveh letih zaradi epidemije
odpovedana. Slika 6, 7
Konec maja nam je podjetje Dinit doniralo 31 v celoti
opremljenih računalnikov, ki
smo jih podelili otrokom naših prejemnikov humanitarne
pomoči, begunskemu centru
na Debelem rtiču, nekaj so jih
prejeli otroci beguncev v Izoli,
ostale pa smo podarili Društvu prijateljev mladine Izola.
Slika 8
Ob dnevu slovenskega krvodajalstva smo podelili priznanja krvodajalcem jubilantom.
Župan Danilo Markočič in

predstavniki Rdečega križa
so se jim zahvalili za njihovo
vztrajno in dolgoletno krvodajalsko aktivnost. Slika 9
Prostovoljcem in posameznikom, ki so donirali
sredstva ali pomagali v drugi obliki, ter podjetjem KZ
Agraria Koper, Spar Izola,
Hofer Izola, Eurospin Izola,
Jereb Avto, Atlantic Droga
Kolinska, Dinit, Komunala
Izola in Pekarna Klas iz Izole
se v RKS OZ Izola toplo zahvaljujemo za pomoč.

3

4
9

5

6

Rdeči križ Izola vabi prostovoljce, da se pridružijo Ekipi
prve pomoči, ki jo sestavljamo v sodelovanju s Službo za
civilno zaščito in Občino Izola.
Za več informacij smo dosegljivi na sedežu Rdečega križa
Izola ali prek spletne pošte
izola.ozrk@ozrks.si ter na telefonski številki 051 672 160 in
051 683 125.

7

NOVO
Naša članica Liljana
Kozlovič nudi brezplačno
pravno pomoč po
vnaprejšnjem dogovoru,
in sicer se lahko najavite
na telefonsko številko
051 683 125.

Rdeči križ Slovenije je za pomoč žrtvam vojne odprl poseben
račun, na katerega lahko nakažete sredstva za pomoč prebivalcem Ukrajine, in sicer za akcijo Pomoč Ukrajini:
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, Mirje 19, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0310 0111 1122 296
SKLIC: SI00 96889
BIC BANKE: SKBASI2X
KODA NAMENA: CHAR

8

9

Uporabniki mobilnih storitev A1, Telekom, Telemah in
T-2 lahko prispevajo tudi s
poslanim SMS na:
1919 z besedo BEGUNCEM
(prispevate 1 evro)
ali BEGUNCEM5
(prispevate 5 evrov).
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Rozana Prešern – ponosna šavrinka, tesno povezana
s šavrinsko nošo, dediščino, govorico in kulinariko
Kako bi opisali sebe in svoje delovanje, kaj vse
počnete?
Opisati sebe je kar težko. Moja narava dela je bila in je povezana s pomočjo ljudem in delom z njimi. To počnem vseskozi,
tudi sedaj, ko sem v penziji. Rada vstajam zgodaj, pred šesto
zjutraj. Vse, kar počnem, je vedno povezano z naravo, opravili
na njivi, kuhanjem in seveda sprehodom s kužkom, ki mi daje
posebno veselje. Rada kuham, predvsem lokalno domačo hrano. Tudi zelenjavo pridelamo doma in pripravimo ozimnico
– tako domačo šalšo kot različne marmelade. Veseli me delo
na njivi, kjer se lahko pohvalim z zelo lepim česnom, grahom,
bobom in tudi paradižnik dobro uspeva.
Predsednica Turističnega in kulturnega društva
Šparžin ste že dolgo.
Društvo je bilo ustanovljeno leta 2008 na pobudo takratne
predsednice Ingrid Medoš. Za vstop vanj me je navdušila moja
mama Marija Panger dve leti kasneje. Predsednica pa sem že
deset let.
Zakaj je bilo društvo ustanovljeno, kdo vse sodeluje v
njem in kaj ustvarjate?
Društvo je prostovoljno in šteje 45 članov. Ustanovljeno je bilo
z namenom druženja krajanov, skrbi za kraj, predvsem pa zaradi želje po ohranjanju kulturne dediščine in prenašanja te naprej na mlade. Vse se je začelo s prostovoljno akcijo, čiščenjem
vodnega vira Frata v Medoših, kjer so domačini sami očistili
zelo zaraščen vodni vir, ki je nekoč predstavljal glavni vir pitne
vode. Ob tem so nabrali divje šparge, naredili skupno fritajo, se
poveselili in društvo poimenovali Šparžin.
Tudi letos ste izpeljali že tradicionalno prireditev Po
poteh vodnih virov izolskega podeželja, ki je tokrat
potekala sredi maja. Za organizacijo potrebujete veliko časa
ter tudi požrtvovalne sodelavke in sodelavce, kajne?
Pohod smo načrtovali v aprilu, vendar smo ga morali zaradi dežja prestaviti v mesec maj. A se je izkazalo, da je zaradi
visokih temperatur bolje, da izvedbo v prihodnje ohranimo v
aprilu ali marcu. Letošnji pohod je bil zelo mladostno obarvan. Sodelovali so razigrani, pridni in nadobudni učenci Podružnične šole Korte. Izkazali so se v pripovedovanju zgodb v
narečju, prikazu običajev ob vodnih virih in s kulinariko. Res
smo lahko ponosni, da imamo tako motivirano mladino. Da
vse poteka odlično, gre zahvala vsem članom, prostovoljkam
in prostovoljcem, ki skrbijo za priprave, pospravljanje, pranje
posode, nabiranje zelenjave, prevoz, urejanje poti. Še posebej
pa bi izpostavila našo turistično vodičko Slavico Hrvatin, ki je
zakladnica znanja in neutrudna pripovedovalka.
Radi sodelujete tudi pri mnogih drugih vidnejših
prireditvah.
Sem ponosna šavrinka in povezana s šavrinsko nošo, dediščino, govorico in kulinariko. Ljudje to prepoznajo in cenijo. Oblečene v šavrinke smo naš kraj zastopale tudi v Avstriji, na Dunaju
in na Madžarskem. Sodelovale smo ob 200. obletnici slovenske
šole v Kortah, ob odprtju Drugega doma Istra Debeli Rtič in pri
res številnih prireditvah. Preveč jih je, da bi vse naštela. Vseskozi smo prisotne v kraju, kjer imamo poleg tradicionalnih po-

Foto: Nina Petelin
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»S hvaležnostjo in ponosom pokažem to naše
čudovito naravno okolje, ki ga spoštujem,
varujem, ohranjam in si želim, da bi ga zaznali in
spoštovali tudi ostali.«
hodov na Kaštelir in po poteh
vodnih virov še vodene pohode za učence osnovnih šol
iz izolske in piranske občine.
Za povrh ponekod pečemo
fritule, drugod postrežemo
kroštole ali pa povemo kaj po
domače.
Posebna zgodba je
tudi promocijski video
Turističnega združenja Izola
z naslovom Dan z domačinom.
To je zanimiva zgodba, s katero želim predstaviti, približati
in pokazati zanimivosti, lepote, običaje, navade in skrite
kotičke podeželja. Če to pokaže in z vsem žarom pove domačin, je to največja dragocenost, ki jo obiskovalec lahko
dobi. Vse to delam s srcem. S
hvaležnostjo in ponosom pokažem to naše čudovito naravno okolje, ki ga spoštujem,
varujem, ohranjam in si želim,
da bi ga zaznali in spoštovali
tudi ostali.
»Res smo lahko
ponosni, da imamo
tako motivirano mladino.«

Prepoznavni pa ste
tudi v tandemu z vašo
mamo.
Ja, z mojo mamo, rojeno
1935. leta, sva veliko sodelovali in prav ona je moja inspiracija. Prepoznavni sva bili v
raznih videospotih, sodelovali sva v knjigi Besede in okusi
istrske kužine ... Mama Marija
je res prava legenda, predana
delu ter predajanju znanja,
navad in običajev.
Če bi imeli čarobno
paličico, kaj bi pričarali v dobrobit okolja, kjer
delujte in živite?
To bi pa z veseljem uporabila.
Najprej bi poskrbela za urejeno igrišče za otroke v Kortah,
varno pot v šolo in prepotrebna parkirna mesta; uredila bi
javno razsvetljavo in vsekakor zunanji prireditveni prostor. Domačinom bi ponudila
možnost, da brez zapletene
birokracije prodajo svoje izdelke, pridelke, višek zelenjave in sadja v domačem kraju.
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Rozana Prešern – saurina fiera, fortemente legata

al costume, al patrimonio, alla lingua e alle tradizioni
culinarie di questi luoghi
Come descriverebbe
se stessa e le proprie
attività quotidiane? Di che
cosa si occupa?
Descrivere se stessi è piuttosto difficile. Il mio lavoro
consisteva nell'assistere le
persone e aiutarle, cosa che
continuo a fare anche oggi
che sono in pensione. Mi piace alzarmi presto la mattina,
prima delle sei. Le mie attività quotidiane sono sempre
legate alla natura. Coltivo il
campo, cucino e faccio delle
passeggiate con il mio cane,
il che mi dà davvero tanta
soddisfazione. Amo cucinare,
soprattutto il cibo locale, coltivato in casa. Con gli ortaggi
e i frutti che coltiviamo, prepariamo salse di pomodoro
e marmellate da consumare
durante il periodo invernale.
Lavorare nel campo mi fa stare bene. Coltivo aglio, piselli,
fave e pomodori che, lasciatemelo dire con orgoglio, hanno
proprio un bel aspetto e stanno crescendo bene.

fonte d'acqua Frata a Medoši.
Gli abitanti del luogo hanno
ripulito questa fonte d'acqua
pesantemente invasa dalla
vegetazione, che un tempo
era la principale fonte di acqua potabile. Hanno inoltre
raccolto asparagi selvatici,
hanno preparato una frittata per tutti, si sono divertiti
molto… e così è nata l'idea
di fondare un'associazione e
denominarla »Šparžin«.
Anche quest'anno avete organizzato l'ormai
tradizionale escursione per
i sentieri delle fonti d'acqua
dell'entroterra isolano, che,
in via eccezionale, ha avuto
luogo a metà maggio. L'organizzazione di eventi di questo
tipo richiede molto tempo
nonché dedizione e sacrifici
da parte di molti membri,
non è vero?
L'evento avrebbe dovuto avere luogo in aprile, ma a causa
della pioggia è stato posticipato a maggio. Viste, perὸ, le

»Mostro con orgoglio questo nostro bellissimo
ambiente naturale che rispetto, proteggo e
preservo e spero di riuscire ad incoraggiare anche
gli altri a fare lo stesso.«
alte temperature che si sono registrate, si è deciso che in futuro
sarebbe più opportuno realizzare l'evento nei mesi di marzo
o aprile, come originariamente previsto. Ad animare l'incontro
di quest'anno sono stati i vivaci, bravi e dotati alunni dell'Unità
periferica di Korte che hanno dimostrato il loro grande talento
nel raccontare storie in dialetto, mostrare le usanze presso le
fonti d'acqua e le tradizioni culinarie. Possiamo essere davvero
orgogliosi di avere giovani così motivati. Per la riuscita dell'evento è necessaria la collaborazione di tutti i membri (volontari) che si occupano di moltissimi compiti: la preparazione
dell'evento, la pulizia, il lavaggio delle stoviglie, la raccolta di
verdure, il trasporto, la sistemazione del sentiero ecc. A tutti
loro e naturalmente alla nostra guida turistica Slavica Hrvatin,
che è una vera fonte di sapere e una narratrice instancabile, va
il mio grande ringraziamento.
Spesso prende parte anche ad altri eventi di
particolare importanza
Sono una saurina fiera, legata a questo territorio, conosco
bene l'abbigliamento tradizionale, il patrimonio, la lingua e
le tradizioni culinarie di questi luoghi. La gente riconosce e
apprezza il nostro impegno. Vestite da saurine abbiamo rappresentato Isola anche in Austria, a Vienna, e in Ungheria.
Abbiamo partecipato alla celebrazione del 200ᵒ anniversario
di findazione della prima scuola slovena a Korte, all'evento

È da molti anni che
ricopre la carica di
presidente dell'Associazione
turistica e culturale »Šparžin«?
L'associazione è stata fondata
nel 2008 su iniziativa dell'allora presidente Ingrid Medoš.
Vi ho aderito due anni dopo
grazie all'entusiasmo di mia
madre Marija Panger. Guido
l'associazione da dieci anni.

Si tratta di un'associazione
di volontariato composta da
45 membri. È stata fondata
per riunire le persone, per
prendersi cura del luogo e,
soprattutto, per preservare
il suo patrimonio culturale e
trasmetterlo ai giovani. Tutto è iniziato con un'azione di
volontariato, la pulizia della

Foto: Sara Glavina

Perché è stata fondata
l'associazione, da chi è
composta e cosa fa?
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dell'associazione 'Drugi dom Istra' a Punta Grossa e a molte
altre manifestazioni. Sono troppe per elencarle tutte. Siamo
sempre presenti nel villaggio di Korte dove oltre alle tradizionali escursioni al parco di Kaštelir (Castelliere) e per i sentieri
delle fonti d'acqua organizziamo anche escursioni guidate per
gli alunni delle scuole elementari isolane e piranesi. Qualche
volta prepariamo le frittole, altre i crostoli o raccontiamo qualcosa nel dialetto locale.
Molto originale è anche il video promozionale dell'Ente
per il Turismo di Isola, intitolato Un giorno in compagnia con un abitante del luogo
Si tratta di un'idea interessante con cui ho voluto presentare,
avvicinare e mostrare le curiosità, le bellezze, i costumi, le abitudini e gli angoli nascosti dell'entroterra. Se a mostrarlo e raccontarlo è un abitante del luogo che ci mette amore e passione
in quello che fa, il visitatore non puὸ che farne tesoro e vivere
un'esperienza autentica e preziosa. Amo quello che faccio. Mostro con orgoglio questo nostro bellissimo ambiente naturale
che rispetto, proteggo e preservo e spero di riuscire ad incoraggiare anche gli altri a fare lo stesso.
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Spesso la vediamo
anche in compagnia di
sua madre
Sì, ho collaborato molto con
mia madre, nata nel 1935,
che è la persona che mi ha
ispirato di più. Eravamo protagoniste di diversi video musicali, abbiamo collaborato
nel libro »Besede in okusi istrske kužine« (Parole e sapori
della cucina istriana), ecc.
Mia madre Marija è una vera
leggenda, dedita al lavoro e
sempre pronta a trasmettere
il proprio sapere, gli usi e costumi del passato alle nuove
generazioni.
»Possiamo essere
davvero orgogliosi di avere giovani così
motivati.«

Se avesse una bacchetta magica e
potesse migliorare la vita
nel luogo in cui vive e svolge
la propria attività, cosa
farebbe?
La userei molto volentieri.
Per prima cosa sistemerei il
campo giochi per bambini,
renderei più sicuro il percorso casa-scuola e assicurerei
nuovi posti auto (veramente
necessari); sistemerei l'illuminazione pubblica e sicuramente uno spazio per eventi
all'aparto. Offrirei la possibilità agli abitanti di Korte di vendere i propri prodotti e le eccedenze di frutta e verdura ai
copaesani senza dover gestire le complicate procedure
burocratiche.

Prehrana v poletnem času
V toplem poletnem času, ko sonce sije močneje in se hladimo v
morju, ne pozabimo na primerno hidracijo. Zjutraj si lahko privoščimo skodelico kave ali dve, po kosilu pa se ji raje izognimo,
saj je po dvanajstih urah četrtina zaužitega kofeina še v našem
krvnem obtoku in lahko moti naš spanec. Glavna pijača naj bo
voda, lahko pa si privoščimo tudi ohlajen nesladkan čaj ali limonado. Sladkim pijačam, vključno s sveže stisnjenimi sokovi,
se izogibajmo in raje pojejmo cel sadež, saj se prebava začne
že v ustih, ko hrano žvečimo. Potrebe po tekočini so poleti za-

radi visokih temperatur in potenja precej višje kot pozimi,
med posamezniki pa se zelo
razlikujejo. Zanašajmo se na
žejo in na barvo urina, ki naj
bo svetlo rumene barve.
Poletje je čas, ko imamo na
voljo veliko svežih, lokalno

pridelanih živil, ki do našega
krožnika niso dolgo potovala.
Naš krožnik naj bo čim bolj
pisan, vsaj polovico krožnika
pa naj predstavljata zelenjava
in sadje. Sadje si privoščimo
tudi namesto sladice. Tako
bomo zaužili veliko bioaktivnih snovi, antioksidantov in
prehranskih vlaknin, ki so hrana za našo črevesno mikrobioto. To je največja mikrobna
združba v našem črevesju in
skrbi za učinkovito delovanje našega telesa, imunost,
preprečuje razvoj kroničnih
bolezni in vpliva na naše duševno zdravje. Na svoj krožnik
vključimo še polnozrnata živila, kot na primer polnozrnate
testenine, kruh, riž, kuskus in
ostale žitarice, oreščke ter semena. Ne pozabimo na kakovostne beljakovine, predvsem
v obliki rib in morskih sadežev,
stročnic, jajc in mlečnih izdelkov. Vključimo tudi fermentirane mlečne izdelke, kot sta
jogurt in kefir, saj vsebujeta
koristne bakterije in kvasovke,
ki se naselijo v našem črevesju
in sobivajo z nami.
Za naše mediteransko področje je značilno ekstra deviško
oljčno olje, ki naj bo glavni
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Foto: Mateja Č.

vir maščobe v naši prehrani. Lahko ga uporabljamo za
kuhanje ali surovega v svežih
poletnih solatah. Uživanje
oljčnega olja naš ščiti pred
oksidativnim stresom ter tako
deluje antioksidativno in zaščitno. Poleg prehrane pa ne
pozabimo tudi na telesno
aktivnost, sprostitev ter druženje z družino in prijatelji.
Obroke uživajmo v umirjenem okolju, jejmo počasi in
vsak grižljaj vsaj dvajsetkrat
prežvečimo. Hrano občutimo
z vsemi čuti, opazujmo barvo,
teksturo, okuse, arome in v
hrani predvsem uživajmo.
Karin Šik Novak, mag. dietetike
Katedra za prehransko svetovanje – dietetiko, UP Fakulteta za
vede o zdravju

La giusta alimentazione per l'estate
Nei caldi mesi estivi, quando
il sole è forte e ci si rinfresca
nel mare, è molto importante
mantenere una corretta idratazione. La mattina potete
concedervi una tazza o due di
caffè, ma dopo pranzo è meglio evitarlo, dato che dopo
dodici ore un quarto della
coffeina assunta è ancora in
circolo nel corpo, il che può
disturbare il sonno. La più
preziosa bevanda per idrattarsi correttamente è l’acqua,
ma sono bevande dissetanti
ottime per l’estate anche il tè
freddo senza zucchero o la
limonata. È meglio evitare di
bere bibite zuccherate, comprese le spremute di frutta, e
sostituirle invece con un frutto
intero, visto che la digestione
inizia nella bocca con la masticazione. In estate, con l’aumento delle temperature, si
suda di più e si perdono tanti
liquidi, perciò il fabbisogno di
liquidi cresce rispetto all’inverno, ma varia da persona
a persona. Per avere un’idea
del nostro stato di idratazione
generale, è consigliabile affidarsi alla sensazione di sete
e al colore dell’urina che deve
essere giallo pallido.

L’estate è la stagione in cui si
ha a disposizione molti cibi
freschi, di provenienza locale,
che non vengono trasportati
per lunghe distanze. Si consiglia di mettere in tavola piatti
colorati, composti per almeno
la metà da frutta e verdura.
La frutta va mangiata anche
al posto del dolce. Questi alimenti sono importanti fonti
di sostanze bioattive, antiossidanti e fibre alimentari che
sono fondamentali per l’equilibrio del microbiota intestinale, la più grande comunità
microbica nel nostro intestino
che mantiene il nostro corpo
efficiente, rafforza le difese
immunitarie, previene lo sviluppo di malattie croniche e
influisce sulla nostra salute
mentale. I piatti dovrebbero
essere composti anche da alimenti integrali (pasta, pane,
riso, cous cous e altri cereali integrali), frutta a guscio e semi,
proteine di alta qualità (pesce,
frutti di mare, legumi, uova e
latticini) e prodotti a base di
latte fermentato quali yogurt e
kefir che contengono batteri e
lieviti benefici che si depositano nel nostro intestino e convivono con l’organismo.

Un alimento tipico dell’area mediterranea è anche l’olio extravergine d’oliva che dovrebbe essere utilizzato come principale fonte di grassi nella nostra alimentazione. È consigliabile
consumarlo a crudo, come condimento per le fresche insalate
estive, ma si può utilizzare anche per cucinare. È un alimento
ideale per proteggere il nostro organismo dallo stress ossidativo perché agisce come antiossidante e gastro-protettore. Oltre
alla dieta bilanciata sono raccomandati anche l’attività fisica,
il relax e la socializzazione con la famiglia e gli amici. Durante
i pasti, create un ambiente tranquillo, mangiate lentamente e
masticate bene e a lungo (almeno 20 volte per ogni boccone di
cibo). Provate a vivere il pasto come un’esperienza che coinvolge tutti i vostri sensi: osservate i colori, la consistenza, i sapori,
gli aromi del cibo e soprattutto godetevi ogni boccone.
Karin Šik Novak, Master in dietetica e nutrizione
Cattedra di consulenza nutrizionale – Dietetica, UL Facoltà di
scenze della salute
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Prostofer v Izoli med najuspešnejšimi v državi
Ob Nacionalnem tednu prostovoljstva, ki je letos potekal od 23.
do 29. maja, zaznamujemo pomen prostovoljskega udejstvovanja, zato organizacije te vrste prek različnih dogodkov javnosti
predstavljajo svoje aktivnosti in obiskovalce vabijo medse. Na
Občini Izola se zavedamo pomena prostovoljnega dela za dobrobit lokalne skupnosti in se zahvaljujemo vsem prostovoljcem.
Tokrat smo posebej izpostavili trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt Prostofer zavoda Zlata mreža. Prostofer je namenjen tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov
in imajo nižje mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z
javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do obiska zdravnika, do bolnišnice, banke, trgovine.
Projekt je bil v občini Izola vzpostavljen julija 2019. Do konca
maja so prostovoljni vozniki opravili skupno 1270 prevozov,
kar jih umešča na visoko drugo mesto v državnem merilu. V
Izoli prostoferji dnevno opravijo 2–3 brezplačne prevoze, večinoma za potrebe zdravstvenih storitev občanov. V skupino
voznikov se je maja priključilo kar enajst novih šoferjev, s katerimi bo zagotovljena kontinuiteta storitve, obenem pa bodo
prostovoljci manj obremenjeni.
To priložnost je župan Danilo Markočič obeležil s posebnim
sprejemom prostoferjev. Skupaj z Miho Bogatajem, direktorjem podjetja Zlata mreža, sta podelila priznanja do sedaj najzaslužnejšim prostovoljnim šoferjem: Korneliju Vidmarju za
439 opravljenih brezplačnih prevozov, Lauri Tončetič za 227
opravljenih brezplačnih prevozov, Hasanu Smajlagiću za 112
opravljenih brezplačnih prevozov, Srečku Langeršku pa zahvalo za koordiniranje prevozov. Župan se je zahvalil tudi vsem
ostalim prostovoljcem, brez katerih projekt ne bi tako zaživel.

TUDI VI STE LAHKO PROSTOFERJI
Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati tistim, ki potrebujejo prevoz. Svojo pripravljenost
postati prostofer najavite Občini Izola na telefonsko
številko 05 66 00 322. Veseli bomo vašega odziva!
Siete invitati a contattare il Comune di Isola al numero
05 66 00 322 per diventare autista volontario e aiutare
i nostri anziani nei loro impegni quotidiani.

Pametni prikazovalnik hitrosti tudi ob osnovni
šoli Vojke Šmuc
Neprilagojena hitrost je še
vedno eden izmed glavnih
dejavnikov povzročitve prometnih nesreč tako na slovenskih kot evropskih cestah, saj
je vzrok za tretjino prometnih
nesreč s smrtnim izidom. Še
posebej smiselno je uvajati
ukrepe za umiritev hitrosti
pred prehodi za pešce, šolami, vrtci in igrišči. Občina Izola
vsako leto z različnimi ukrepi prispeva k večji varnosti v
cestnem prometu. Pred kratkim je bil postavljen pametni
prikazovalnik hitrosti tudi ob
osnovni šoli Vojke Šmuc.
Podjetje Sipronika je v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav
objavilo razpis z naslovom

Skupaj za prometno varnost
SPV 2022. Občina Izola je bila
s prijavo uspešna in je prejela
subvencijo za enoletno uporabo prikazovalnika hitrosti.
Ta bo nameščen ob avtobusnem postajališču na Prešernovi cesti in bo opozarjal na
umiritev prometa v bližini šole
in postajališča, kjer ustavlja
šolski avtobus. V občini imamo sicer dvanajst premičnih
prikazovalnikov hitrosti, od
katerih so bili letos postavljeni
trije – dva v zaledju, v Kortah
in zaselku Mala Seva, ter tretji
na Kajuhovi ulici.
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Dobrodelni kolesarski projekt »212 občin«
za ALS-obolele
Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) je hitro napredujoče nevrološko obolenje, ki prizadene motorične
nevrone centralnega živčnega sistema, zato začnejo
mišice v človeškem telesu postopno slabeti in posameznik vse teže govori, se prehranjuje in premika,
pogoste so tudi težave pri dihanju.
Zaradi pešanja mišične moči
postaja oboleli pri vseh življenjskih opravilih vse bolj
odvisen od fizične pomoči
drugega človeka. ALS-obolenje zaenkrat še ni ozdravljivo,
zdravilo riluzol (Rilutek) le
podaljša preživetje za nekaj
mesecev. Potek bolezni se
pri vsakem odraža drugače
in ga je težko natančno napovedati. Statistični podatki
v literaturi navajajo od 3 do
5 let preživetja od postavitve
diagnoze. Zaradi izboljšanja
zdravstvene oskrbe obolelih
in boljše oskrbe z medicinsko-tehničnimi pripomočki (dihalni aparat je sedaj pravica
iz zdravstvenega zavarovanja)
se doba preživetja od postavitve diagnoze podaljšuje.
Po dostopnih podatkih je v
Sloveniji 150 obolelih, najdlje
voden je oboleli s postavljeno
diagnozo v letu 2006, najmlaj-

ši oboleli je star 29 let, najstarejši 89 let.
Zdravstveno podporo obolelemu in svojcem v okviru
zdravstvenega sistema nudi
Tim za ALS v okviru Kliničnega
inštituta za klinično nevrofiziologijo na UKC Ljubljana,
izven zdravstvenega sistema
pa se oboleli včlanjujejo v
Društvo distrofikov Slovenije
oziroma v Odbor za ALS, ki deluje v okviru društva. Društvo
distrofikov Slovenije je sodobna reprezentativna invalidska
organizacija, ki združuje mišično in živčno-mišično obolele (krajše distrofike). S posebnimi socialnimi programi
društvo zagotavlja podporo
distrofikom na različnih področjih življenja. Odbor za ALS
je nastal leta 2002 na pobudo Vinka Rozmana in Andreja
Čampe, ki sta želela spoznati

Na fotografiji Matjaž Hribljan.
druge obolele, se z njimi o obolenju pogovarjati in deliti izkušnje, gnala pa ju je tudi iskrena želja narediti nekaj dobrega za
širšo skupnost, saj zdravilo riluzol (Rilutek) v Sloveniji takrat še
ni bilo na voljo. Odbor za ALS v letošnjem letu torej praznuje 20.
obletnico ustanovitve.
Okroglo obletnico delovanja Odbora za ALS bodo obeležili tudi
s sodelovanjem v dobrodelnem kolesarskem projektu »212 občin«. Matjaž Hribljan, mlad cestni kolesar iz Ivanjega sela, član
KK Jan Sport z Vrhnike, bo v 13 dneh, med 19. in 31. julijem
2022, prekolesaril vseh 212 slovenskih občin in ozaveščal o
ALS-obolenju. Akcija bo namenjena tudi zbiranju sredstev za
ALS-obolele, ki bodo namenjena za sofinanciranje fizične pomoči na domu, nakupu električne postelje in stropnega dvigala. Organizator vabi, da dobrodelno akcijo podprete tudi tako,
da skupaj z Matjažem prekolesarite del poti. Več o akciji poiščite na društveni spletni strani www.drustvo-distrofikov.si in
FB-strani »212 občin«.

Med poletnimi vikendi Sončno nabrežje
za pešce
Kot že nekajkrat do sedaj bo
občina med poletnimi vikendi
namenila del javnega prostora pešcem. Vozišče Sončnega
nabrežja bo od Trga republike
do Velikega trga med vikendi (petek, sobota in nedelja)
od 17. junija do vključno 11.
septembra med 19. in 23.
uro namenjeno pešcem ter
spremljajoči turistični ponudbi. V tem času po Sončnem
nabrežju ne bo mogoče voziti, zato bo primerneje pustiti
vozila na obmestnih javnih
parkiriščih in se po starem
mestnem jedru sprehoditi ali

uporabiti e-minibusa, ki bosta začela voziti te dni. Spoštovanje območja za pešce bodo
nadzirali občinski redarji in
posebno razpoznavno oblečeni reditelji.
Podobna ureditev se je v
preteklosti že pokazala kot
dober ukrep, zato jo občina v
nekoliko spremenjenem časovnem okviru ohranja tudi
letos – vsekakor z namenom
ureditve Izole kot prijetnega
kraja za bivanje in trajnostne
turistične destinacije.
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Zdravje Izolanov je v zlati sredini
Novi podatki v okviru Zdravja v občini, ki jih je na prenovljeni
spletni strani obcine.nijz.si objavil Nacionalni inštitut za javno
zdravje za vse slovenske občine, vključujejo podatke za leto
2020 in omogočajo primerjavo med občinami. Na voljo je tudi
več izboljšav, hkrati pa povzemajo posledice pandemije covida-19 na področju zdravja ter družbene in gospodarske krize.
Raziskava SI-PANDA je pokazala, da se na državni ravni v največji meri srečujemo z znaki pandemske izčrpanosti pri mlajših
prebivalcih. »Za obvladovanje posledic pandemije, izboljšanje
zdravja občanov in zmanjševanje neenakosti v zdravju bo zato
v prihodnje še bolj pomembno ustvarjanje lokalnih okolij, ki

bodo spodbujala zdrav življenjski slog, krepila socialno
oporo in dobro sosedsko povezanost,« pojasnjuje dr. Stella Sekulić s koprske območne
enote nacionalnega inštituta
za javno zdravje.
In kakšno je bilo zdravstveno
stanje prebivalcev na območju Izole? Bolniška odsotnost
delovno aktivnih prebivalcev
je trajala povprečno 18,1 koledarskega dne na leto, na
območju celotne države pa
18 dni. Glede na slovensko
povprečje se je v Izoli znižalo
število bolnikov s povišanim
krvnim tlakom in s sladkorno
boleznijo (vpliv pandemije),
rahlo pa je se je povišala stopnja bolnišničnih obravnav
zaradi srčne kapi (2,2 na 1000
prebivalcev, starih od 35 do
74 let, na državni ravni 2,1). Pri
starejših prebivalcih občine
je bila stopnja bolnišničnih

obravnav zaradi zlomov kolka
6,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5,
število uporabnikov pomoči
na domu je podobno slovenskemu povprečju, stopnja
umrljivosti zaradi samomora
je znašala 12 na 100.000 prebivalcev, na nivoju države pa 18.
Med dejavniki tveganj je bil
telesni fitnes otrok blizu slovenskega povprečja, stopnja
bolnišničnih obravnav zaradi
poškodb v transportnih nezgodah pa je bila nižja, saj je
znašala 0,9 na 1000 prebivalcev, na državni ravni 1,3 na
1000 prebivalcev. Glede na
slovensko povprečje se je zvišal delež prometnih nezgod
zaradi alkohola, odzivnost v
program Svit je v Izoli znašala
62,6 %, na državnem nivoju
64,4 %. Tudi v program Zora
se je odzvalo manj izolskih
občank (66,7 %) kot na območju celotne Slovenije (69,5 %).

Svetovalni center za otroke, mladostnike in
starše Istre bo zaživel predvidoma septembra
Izolski občinski svet je nedavno sprejel predlog odloka o ustanovitvi Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Istre. Nov javni zavod bo deloval
pod okriljem Občine Izola in Mestne občine Koper.
»Ustanovitev svetovalnega centra kot samostojnega javnega
zavoda je plod dolgoletnih prizadevanj občin in osnovnih šol v
slovenski Istri, saj so potrebe na področju svetovalne, diagnostične oz. terapevtske dejavnosti otrok in mladostnikov prerasle okvire dosedanje organizacije,« je povzel Anton Baloh v
imenu skupine za ustanovitev svetovalnega centra.
Namen in cilj ustanovitve je v prvi vrsti skrbeti za duševno zdravje otrok, mladostnikov in njihovih staršev. Zavod bo sodeloval
pri zgodnjem odkrivanju otrok s težavami v razvoju ter pri reševanju zahtevnejših psihosocialnih težav otrok in staršev. Nudil
bo podporo otrokom in mladostnikom pri njihovem razvoju
ter napredovanju v sistemu vzgoje in izobraževanja. Strokovno
usposobljeni kader bo obenem pomagal otrokom in mladostnikom pri učnih, čustvenih in vedenjskih težavah, staršem pa
svetoval pri vzgojnih dilemah, s katerimi se srečujejo.
Svetovalni center bo deloval tudi na področju dela z nadarjenimi otroki, tako pri njihovi identifikaciji kot pri razvoju in izvedbi
programov za nadarjene. Sodeloval bo s strokovnimi delavci
na področju vzgoje in izobraževanja pri načrtovanju podpore

za zmanjševanje težav otrok.
Razvijal bo izobraževalne dejavnosti za strokovne delavce
v vzgoji in izobraževanju, kot
tudi za starše in širšo javnost.
Sodeloval bo s strokovnimi institucijami in društvi ter omogočal mentorstvo študentom
in diplomantom.
Svetovalni center za otroke,
mladostnike in starše Istre
bo temeljil na timskem mul-

tidisciplinarnem strokovnem
delu in na znanstveno podprtih smernicah. Zavezan bo
strokovnemu pristopu, spoštovanju, koristi otrok in mladostnikov ter njihovih staršev.
Zagotavljal bo preventivno
delovanje v smeri odpravljanja stigmatizacije otrok in
mladostnikov s težavami, saj
lahko kot družba veliko naredimo za boljše počutje naših
otrok.

DOBRO JE VEDETI/BUONO A SAPERSI
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Krajinski park Strunjan na seznamu zavarovanih
morskih območij sredozemskega pomena
Nedavno je bil v monaškem oceanografskem muzeju
v prisotnosti monaškega princa Alberta II. prvič uradno obeležen mednarodni dan zavarovanih območij
sredozemskega pomena (Specially Protected Areas of
Mediterranean Importance – SPAMI Day).

ter znanstvenega in/ali izobraževalnega pomena presegajo
nacionalni pomen in so dober primer ohranjanja morskih ter
obrežnih ekosistemov. V tej izjemni druščini je od leta 2019 tudi
Krajinski park Strunjan.
Javni zavod Krajinski park Strunjan

Seznam sredozemsko pomembnih zavarovanih območij (SPAMI List) je bil
vzpostavljen leta 2001 v okviru Barcelonske konvencije oz.
njenega protokola o posebej
zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti v Sredozemlju (SPA/BD Protocol).
Trenutno je nanj vpisanih 39
zavarovanih območij iz 11

Foto: ©SPA/RAC, 241Production

Odločitev o določitvi posebnega dneva, namenjenega
tem izjemnim zavarovanim
območjem, so države podpisnice soglasno sprejele minulega decembra. 15. april
bo tako v prihodnje še ena v
vrsti priložnosti za razmislek
o biotski raznovrstnosti Sredozemskega morja in njegovega obrežja ter o nujnosti
ohranjanja tega izjemnega
ekosistema, ključnega ne le
za njegove prebivalce, pač pa
tudi za vse tiste, ki živimo na
njegovih obalah.

sredozemskih držav. Gre pretežno za zavarovana morska
območja, ki zaradi svojih naravnih in/ali kulturnih danosti

Robert Turk (na fotografiji levo) je v imenu JZ KP Strunjan iz rok turškega ministra za okolje, ki trenutno predseduje biroju Barcelonske
konvencije, prejel potrdilo o uvrstitvi KP Strunjan na seznam sredozemsko pomembnih zavarovanih območij (SPAMI List).

V izolskem zdravstvenem domu deluje
ambulanta klinične psihologije
Pod okriljem ZD Izola je začela
delovati klinična psihologinja
Samanta Eler Dolinšek.

Naročanje:

Namen klinične psihološke
obravnave je zmanjševati psihične stiske in nuditi podporo
človekovemu blagostanju. V
ambulanti, ki je namenjena
obravnavi odraslih, izvajajo
klinično psihološko ocenjevanje, psihoedukacijo, suportivno psihoterapijo, specifične
terapevtske tehnike ter ostale storitve po presoji klinične
psihologinje.

• s klicem na tel. št. 070 663 543 vsak dan od 12. do 14. ure,

• po e-pošti na naslov:
ambulanta.klinicne.psihologije@zd-izola.si,
• s poslanim potrdilom o izdani e-napotnici s pripisano
lastno telefonsko številko/elektronskim naslovom na naslov Zdravstveni dom Izola, Kliničnopsihološka ambulanta,
Ulica oktobrske revolucije 11, 6310 Izola,
Ambulanta je
odprta od torka
do petka od 7. do 14. ure,
ob ponedeljkih in vsak
zadnji četrtek v mesecu
pa od 13. do 20. ure.

• z oddano napotnico s pripisano lastno telefonsko številko
v poštni nabiralnik na vhodu v zdravstveni dom.
O terminu pregleda bodo pacienti obveščeni s pisnim vabilom
oz. SMS-sporočilom.
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Jogurtova torta
z borovnicami
Najbrž se boste strinjali, da je v vročih poletnih dneh, ko
se večinoma vsi izogibamo pečici, poletna torta brez peke
idealna. Tokrat smo si omislili jogurtovo torto z borovnicami, ki jih lahko po želji nadomestite s svežimi malinami,
jagodami, breskvami …
Sestavine za piškotno podlago
• 150 g piškotov (masleni, polnozrnati)
• 80 g masla
Sestavine za jogurtovo kremo z borovnicami
• 400 g grškega jogurta
• 300 g gozdnih borovnic
• 100 g kisle smetane
• 20 g sladkorja v prahu
• 20 g vaniljevega sladkorja
• 1 čajna žlička vaniljevega ekstrakta
• limonina lupinica
• 200 ml sladke smetane
• 10 g želatine (lističev ali mlete bele)

BOBNIČ/LA CRIDA – JULIJ/LUGLIO 2022

Postopek priprave
Piškote zmeljemo v drobtine,
dodamo stopljeno maslo,
zmešamo in potlačimo na
dno pekača, v katerega smo
položili papir za peko. Pekač
postavimo v hladilnik in se lotimo priprave kreme.
Za kremo zmešamo grški jogurt, kislo smetano, sladkor,
vaniljev ekstrakt in limonino
lupinico.

Da se krema dobro strdi in
ohladi, je najbolje jogurtovo
torto postaviti čez noč ali vsaj
za nekaj ur v hladilnik.
Ohlajeno torto okrasimo s
stepeno sladko smetano, borovnicami in listi mete.

Želatino pripravimo po priloženih navodilih. Stopimo jo
z dvema žlicama jogurtove
kreme in vse skupaj dobro
premešamo. Na koncu kremi
dodamo še na rahlo stepeno
sladko smetano.
Po želji in okusu dodamo še
malo sladkorja, smetane ali
limonine lupinice.
Polovico kreme nadevamo v
tortni obroč in jo nato na gosto obložimo z borovnicami
ter prekrijemo z drugo polovico kreme. Po želji lahko borovnice vmešamo tudi v kremo.

Pa dober tek želimo!

Spoštovane občanke, cenjeni občani,

Gentili cittadine, spettabili cittadini,

11. julija praznujemo občinski praznik v spomin na
množičen odhod Izolanov v partizane leta 1944.
Spominjamo se njihovega poguma in težnje po
vzpostavitvi mirnega ter dostojnega življenja za
svoje rojake.

l'11 luglio si celebra la Festa comunale in ricordo
all'adesione di numerosi isolani all'esercito partigiano
nel 1944. In questa giornata ci ricordiamo del loro
coraggio e della loro lotta per portare dignità e pace
ai connazionali.

Sledimo zgledom generacij pred nami in delujmo
povezani. Spoštujmo različnost, vendar ostanimo
enakopravni. Stremimo k ciljem v dobro vseh.

Bisogna seguire l'esempio delle generazioni che ci
hanno preceduto e cercare di agire insieme, rispettare
la diversità, garantire uguaglianza e parità di diritti e
sforzarsi di raggiungere gli obiettivi per il bene di tutti.

Drage Izolanke in Izolani,
sprejmite moje čestitke ob našem prazniku.
Župan Danilo Markočič

Cari concittadini,
in occasione della Festa del Comune di Isola, vi porgo
i miei più sentiti auguri.
Il Sindaco Danilo Markočič

ZABAVA/DIVERTIMENTO
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Župan za en dan
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Osmerka
Išče se 19 besed, povezanih z vsebino tokratne številke.
Ostalo bo 31 črk, ki jih izpišite po vrsti, da dobite geslo.

Bi se preizkusili v vlogi župana?
Izpolnite osmerko in geslo pošljite na naslov
posta.oizola@izola.si s pripisom »Za Bobnič«. Izmed prejetih pravilnih gesel bo komisija izžrebala tri nagrajence.
1. nagrada: delovna ura na županovem stolu
in županovo olje
Prvonagrajeni se bo lahko preizkusil v vlogi župana in eno uro
sedel na županovem stolu ter mu pomagal pri opravljanju vsakodnevnih opravil. Za uspešno opravljeno delo si bo poleg enkratne izkušnje prislužil tudi županovo olje.
2. nagrada: županovo vino
3. nagrada: kopalna brisača
Izžrebani nagrajenci bodo o žrebu obveščeni po e-pošti. Prav tako
jih bomo obvestili, kdaj lahko prevzamejo darilo oz. kdaj se bodo
preizkusili v vlogi župana. Žrebanje bo potekalo julija. V nagradni
igri lahko sodelujejo občani Občine Izola, starejši od 10 let.
Kako je sedeti na županovem stolu, je tokrat preizkusila
Vivjana Petretič.
»Občudujem delo županov, zato sem res vesela, da sem se
danes lahko preizkusila v tej vlogi. Izola je zame najlepše
mesto. Vsi se poznamo med seboj, smo si domači, prijetno
je. Moja osebna želja je ureditev varnejše kolesarske poti
od Izole proti Kortam.«
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PROGRAM PRIREDITEV
PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Ckšp Izola
www.center-izola.si

julij-avgust/luglio-agosto 2022
LETNI KINO/CINEMA ESTIVO ARRIGONI

8. 7.
13. 7.

MANZIOLIJEV TRG/PIAZZA MANZIOLI

PROSLAVA OB PRAZNIKU OBČINE IZOLA/

21.00 CELEBRAZIONE DELLA FESTA COMUNALE

DI ISOLA, Koncert/Concerto
PTIČJA FARMA, UTOPIJA PO ARISTOFANU/
LA FATTORIA DEGLI UCCELLI,
21.30 UTOPIA TRATTA DA ARISTOFANE
Gledališka predstava, PPF/Spettacolo teatrale, FEL

15. 7.
29. 7.
30. 7.
2. 8.

21.00 ERA, Plesna predstava/Spettacolo di danza

24. 8.

21.00 SPETTACOLO DELLA COMUNITÀ DEGLI ITALIANI

31. 8.

21.00 GUNNERS & UNFORGIVEN, Koncert/Concerto
RAIVEN: DOLOROSO (ELEKTRO - OPERA)

21.00 Koncert/Concerto

21.00 CARMEN, Opera/Opera
PRIREDITEV SKUPNOSTI DANTE ALIGHIERI/

»DANTE ALIGHIERI«
TOVARIŠTVO/FRATELLANZA
21.30 Gledališka predstava, PPF/Spettacolo teatrale, FEL

KINO/CINEMA
VSE POVSOD NAENKRAT/
21.30 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

11. 7.
18. 7. 21.30
19. 7. 21.30
25. 7. 21.30
26. 7. 21.30
8. 8. 21.30
9. 8. 21.30
22. 8. 21.30
23. 8. 21.30
29. 8. 21.30
30. 8. 21.30

»2017«
PRASICA, SLABŠALNI IZRAZ ZA ŽENSKO
MEMORIA
SONČNI ZATON/SUNDOWN
TAJNI AGENT 117
NEVERJETNO, A RESNIČNO

KONCERTI/CONCERTI

9. 7.
19. 7.
20. 7.
22. 7.
23. 7.
24. 7.
13. 8.
18. 8.

20.30 POLETJE NA MORJU/ESTATE AL MARE
21.00 ISOLA IN MUSICA: LORI WILIAMS BAND
21.00 ISOLA IN MUSICA: MARIO VENUTI DUO
21.00 ISOLA IN MUSICA: MICHELE PECORA BAND
GIANNI RIJAVEC IN GODALNI KVARTET/

21.00 E IL QUARTETTO D'ARCHI

21.00 OD ČRNEGA KALA DOL, STEVO VUJIČ & BEND
21.00 MOPZ IZOLA/CORO MASCHILE ISOLA
21.00 RUDI BUČAR TRIO

PRI ŠPINI - Ljubljanska ulica
LARGO ALLA SPINA - Via Lubiana
KONCERTI/CONCERTI

14. 7.
21. 7.
28. 7.
4. 8.
11. 8.
18. 8.
25. 8.

20.30 JURE POČKAJ IN/E POZABLJENI ORKESTER
20.30 3:RMA
20.30 LELEE & BLAŽ
20.30 WICKED NATION
20.30 GRAFENBERG & THE ALCOTESTERS
20.30 JANI KOVAČIL IN/E MIRAN KOŠUTA
20.30 FRANCI BLAŠKOVIČ

DOBRI ŠEF

19.–20. 8.

LUZZO

RIBIŠKI PRAZNIK/FESTA DEI PESCATORI

BOTER (50. OBLETNICA)
NOSFERATU (100. OBLETNICA)

PARK/PARCO PIETRO COPPO
KONCERTI/CONCERTI

5 + BAND

27. 7.
29. 7.
30. 7.

MOPZ/CORO MASCHILE
DELFIN IZOLA/ISOLA

31. 7.

ob/alle 20.30

8. 7.
9. 7.
10. 7.
13. 7.
15. 7.
16. 7.
17. 7.
20. 7.
22. 7.
23. 7.
24. 7.

PINK FLOYD COVER BAND

ARGO IN YAN BAREY
JET BLACK DIAMONDS
ETIENNE IN/E TEMPERA
POJEMO ZA VSE LJUDI/
CANTIAMO PER TUTTI, MOPZ
IZOLA/CORO MASCHILE DI ISOLA
OVERBLUES BAND
EASY
POINTLESS REBELS
LEON BUČAR

3. 8.
5. 8.
6. 8.
10. 8.
13. 8.
17. 8.
24. 8.
26. 8.

TIME MACHINE
MR. JOHN BAND
POSEBNI GOSTJE BAND
POJEMO ZA VSE LJUDI/
CANTIAMO PER TUTTI, MOPZ
IZOLA/CORO MASCHILE DI ISOLA
NEVERMIND
BOWIE TRIBUTE

27. 8.
31. 8.

ob/alle 19.00

10. 7.
17. 7.

WHY NOT

24. 7.

YANI PEARL

31. 7.

DUO VAGABUNDA

7. 8.

OK JUNIOR

BLAŽ GANTAR

GLEDALIŠKE PREDSTAVE
ZA OTROKE/I SPETTACOLI
TEATRALI PER BAMBINI

JIMMY JOE BAND

MARJETKA POPOVSKI
Z BANDOM/E BAND

ANIKA HORVAT
Z BANDOM/E BAND

28. 8.

PRINCESA ZALA IN VITEZ ROK/
LA PRINCIPESSA ZALA E IL
CAVALIERE ROK
O DIMNIKARČKU/LA STORIA
DEL PICCOLO SPAZZACAMINO
DOBRI GUSARČEK/
IL BUON PICCOLO PIRATA
PIKA V ČAROVNIŠKI ŠOLI/PIPPI
ALLA SCUOLA PER STREGHE
ZVEZDNI PLES/
DANZA DELLE STELLE
ČAROVNIČKIN PRVI ČAROBNI
UROK/IL PRIMO INCANTESIMO
DELLA PICCOLA STREGA

