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POREČ Z OKOLICO
Blagodejna in raznolika narava, prijazno podnebje, čisto morje, tisočletna kulturna dediščina so odlike, ki že desetletja privabljajo številne obiskovalce, iz-letnike in turiste, ki v tem delu Istre preživijo svoj prosti čas in se tudi vedno znova vračajo.

POREČ, na zahodni obali Istre, med Novigradom in Limskim kanalom, se je iz majhnega ribiškega kra-ja razvil v vodilno središče hrvaškega turizma. Milo podnebje, obilo zelenja in privlačno morje spodbu-jajo razvoj turizma že od 19. stoletja, ko so leta 1896 zgradili prvi hotel.

V središču cerkve je oltar z baldahinom iz leta 1277. Kupola je prav tako oblože-na z mozaiki, med katerimi izstopa prizor Marijinega oznanjenja.

Trodelno baziliko je v 6. stoletju zgradil škof Evfrazij in je ena najlepše ohranjenih spomenikov svetovne zgodnje bizantinske umetnosti.

Izredno svežino, čistost barv-nih odtenkov in neprecenljivo umetniško vrednost izžarevajo mozaiki v zgornjem delu apsi-de v prezbiteriju. Prikazani so Marija in Jezus na prestolu, obkroženi z angeli in svetniki. Škof Evfrazij drži v roki model svoje cerkve.

Vrsar, mestece na hribu, ki se spušča v zaliv s številnimi majhnimi, še neokrnjenimi otočki, očara vsakega obi-skovalca. Moderno turistično naselje tik ob mestu se skoraj neopazno zliva z življenjem domačinov. Marina ima 270 privezov in lahko sprejme jahte dolge do 25m.

Razgibana obala s številnimi otoki, polotoki porasli z borovimi gozdički, prijetni zalivi z urejenimi pla-žami, moderna turistična naselja, vrsta hotelov, bo-gata športna, kulturna in gostinska ponudba, skratka v Poreču lahko vsak obiskovalec najde nekaj zase.Staro mestno jedro leži na majhnem polotoku in skriva med ozkimi ulicami in trgi tisočletno izročilo starih kultur. Zaradi izredne lege je bil Poreč pose-ljen že v prazgodovini, o čemer pričajo arheološke najdbe iz tistega časa. 

V rimskem času je bila na polotoku utrdba, kolonija Julija Parentium. Vidnejši pečat v arhitekturi so pu-stili Benečani, ki so mestu vladali celih šest stoletij. V svetovno kulturno dediščino sodijo stavbe Evfrazijske bazilike, ki sestoji iz cerkve, predverja, atrija, krstilnice in zvonika. Skladnja zidov in majh-ne podrobnosti pričajo o častitljivi starosti tega bise-ra arhitekture. 

VRSAR je staro ribiško naselje, 9 km južno od Poreča, ki se je razvilo v eno vodilnih turističnih za-nimivosti v Istri.

SVETI LOVREČ, manjši kraj jugovzhodno od Poreča, je vreden postanka. Župnijska cerkev sve-tega Martina se ponaša s troladijsko zasnovo, tremi polkrožnimi apsidami in je dobro ohranjen primer zgodnje romanske zasnove, edinstvene v Istri. Freske v južni apsidi, tako kot sama stavba, so iz 11. stoletja.

IZLETI132 IZLETI 133

DoLIna rEkE DragonjE je v Sloveniji še 
edina reka, ki je ohranila svojo naravno podobo. Ob 
njenih bregovih ni večjih naselij ali sodobnih turi-
stičnih središč. Potovanje ob rečni strugi je pravo 
doživetje neokrnjene narave. Izlet lahko začnemo v 
vasi Poletiči, nedaleč od Gračišča, od koder se pot 
spusti do reke Dragonje. Struga Dragonje je polna 
brzic in tolmunov. Nekoč so bili na reki številni 
mlini, danes sta ohranjena še mlin pod Trsekom in 
Zankoličev mlin. Nad dolino Dragonje se na gričih 
dvigajo istrske vasi Glem, Koštabona, Krkavče in 
Kaštel na hrvaški strani. Dragonja se izliva v morje 
v naravnem krajinskem parku Sečoveljskih solin.

oLjČna PoT
Oljka označuje Istro in je prisotna v življenju istrske-
ga človeka že od antike. Prav zato so se mestne obla-
sti odločile, da približajo obiskovalcem to bogato 
dediščino z nepozabnim doživetjem oljčnih nasadov 
in ogledom pridelovanja olja v starodavnih torkljah. 
Ponudba ob poti je raznovrstna, nabiranje oljk, obisk 
torkelj, pokušine olja, obisk turističnih kmetij z izvr-
stnimi domačimi istrskimi jedmi. Pot lahko začnemo 
kjerkoli, lahko obiščemo samo en kraj ali več. Izbira 
je vaša. Začrtana pot: Ronek - Belveder nad Izolo  - 
Strunjan - Seča - Parecag - Korte - Padna - Nova Vas  
- Sveti Peter - Dragonja. 

V zadnjih nekaj letih sta se zelo razvili ponudba in 
pridelava olivnega olja v vaseh piranskega podeže-
lja, še zlasti v Parecagu in v Svetem Petru, kjer je kar 
nekaj proizvajalcev in ponudnikov te žlahtne belice.

oljkarstvo Ličer v Sečovljah se je v proizvodnji 
olivnega olja vrnilo k avtohtonim piranskim sortam, 
pridelujejo ekstra deviško olivno olje, razgrenjeno 
na tradicionalen način. 

kmetija Žiber v Parecagu ima olja piranskih avtoh-
tonih sort, ki jih sami pridelajo in stiskajo v ekstra 
deviško olivno olje. Sami pridelujejo in vlagajo tudi 
jedilno sorto oljk »Štorta«. 

oljkarstvo in turizem Spilugola Parecag vsako je-
sen vabi na obiranje plodov oljke. Za vse, ki ljubijo 
mir in naravo in želijo svoj prosti čas preživeti od-
maknjeni od hrupnega vsakdana, je Spilugola pravi 
kraj, kjer lahko preživijo svoje počitnice. 

V Svetem Petru sta torklji Prinčič in Peroša, kjer 
pripravljajo pokušine olja in ogled oljarne. Ponudbo 
olivnega olja in vin ima družina Pucer v Pučah.

Turistična kmetija Dobrinja leži v Loparju. 
Ukvarjajo se z gojenjem oljk, vinogradništvom, 
pridelavo vrtnin in poljščin. V kulinarični ponudbi 
najdemo domače jedi: bobiče, bakala na belo, njoke 
z golažem, domače klobase, pršut. Kruh pečejo iz 
domače moke.

Danes je dolina Dragonje 
zaščitena kot krajinski park in 
je zaradi neokrnjene nara-
ve enkratna priložnost za 
sprehajalce, kolesarje in vse 
ljubitelje tišine in spokojne 
pokrajine. 

ParEnZana › Vrsto zanimivih izletov lahko zač-
nemo na poti, ki je speljana po nekdanji ozkotirni že-
leznici od Trsta prek Kopra do Poreča. Pot je postala 
simbol prijateljstva med Italijani, Slovenci in Hrvati, 
tremi narodi, ki sobivajo v Istri. Pot zdravja in pri-
jateljstva vodi od obmejnih Škofij, ob morju, skozi 
mesta in vasi, med vinogradi in nasadi, skozi tune-
le, mimo solin, prek reke Dragonje na Hrvaško, kjer 
se mimo starodavnih naselij, Buj, Motovuna, prek 
dolin in gričev zaključi v Poreču. Na pot se seveda 
lahko odpravimo tudi peš, prava dogodivščina pa je 
izlet s kolesom. Ob njej je vrsta počivališč in je pri-
merna za vsakogar, za tek, kolesarjenje ali sprehod.
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NEKOČ IN DANES

Malo je krajev, kjer se tako kot v Portorožu zlije-

jo zelenje, sonce in morje v zdravilno sozvočje. 

Letovišče, ki leži v zavetju Piranskega zaliva, se po-

naša z ugodnim sredozemskim podnebjem, prijetno 

naravo in stoletno zdraviliško tradicijo. K razvoju tu-

rizma so na svoj način prispevale prav soline. Vodo 

s koncentrirano razstopino morske soli in blato, 

nastalo v solinarskih bazenih, uporabljajo za zdra-

vljenje revme in kožnih bolezni. Začetki zdraviliške 

dejavnosti so omenjeni že v 13. stoletju, ko začnejo 

v benediktinskem samostanu uporabljati slanico za 

zdravljenje raznih obolenj. Za uradni začetek organi-

ziranega turizma štejemo leto 1885, ko so na pobudo 

piranskega zdravnika Lugnianija odprli zdravilišče.

Primerna lega, čisto morje in zdravo podnebje so 

skozi stoletja spreminjali zdraviliški kraj v pravo 

turistično središče. Zdravilišču so se tako pridruži-

li še kopališče in kasneje hotelski in drugi turistični 

objekti. Leta 1921 je bil zgrajen hotel Palace, tedaj 

eden najlepših in največjih hotelov na Jadranu. 

Portoroška riviera se razteza na prisojni severni 

obali Piranskega zaliva in je naravno zaščitena pred 

močnimi vetrovi. Kraj ima izredno blago subtropsko 

podnebje in bujno vegetacijo, kar daje Portorožu 

prednost pred drugimi letovišči v severnem Jadranu. 

Morda ni naključje, da so naravne lepote tega kraja 

navdihnile Franca Leharja, avstrijskega skladatelja, 

da je prav tu ustvaril svojo živahno opereto “Vesela 

vdova.” 

Lepoto kraja in ugodnost blagodejne narave so prvi 

spoznali že rimski veljaki, ki so si tukaj postavljali 

svoje vile in počitniške hiše. Kasneje so se naseli-

li številni cerkveni redovi, ki so za svoje bivališče 

vedno iskali miren kraj, ki je ustrezal njihovemu du-

hovnemu življenju. Področje, kjer so danes hotelske 

stavbe, je bilo posejano s samostani in cerkvami. Na 

celotnem ozemlju piranske občine so bili kar štirje 

benediktinski samostani. Najmogočnejšo podobo je 

izkazoval benediktinski samostan svetega Lovrenca, 

zgrajen na vrhu hribčka tik nad morjem, kjer je da-

nes hotel Metropol. Po veličini ni nič manj zaosta-

jal samostan svetega Bernardina, zgrajen na strmi 

polici nad morjem, kjer je danes hotelsko naselje 

Bernardin. Zvonik, porušen prezbiterij in podpor-

ni loki, ki so ščitili samostan pred morskimi valo-

vi, so edini pomniki tistega časa. Najpomembnejša 

med cerkvami je bila nekdanja cerkev svete Marije 

Rožnovenske, ki je bila zgrajena že v 13. stoletju in 

po kateri so imenovali Portoroški zaliv, kar pomeni 

v italijanskem jeziku pristanišče vrtnice Portorose. 

Danes sodi Portorož med največje turistične kraje v 

Sloveniji. Ima moderno termalno zdravilišče, med-

narodno letališče, veliko marino s široko ponudbo, 

športne objekte, kulturni in kongresni center, igral-

nice in zabavišča, ki omogočajo gostom prijeten po-

čitek in sprostitev.

Sodobna cerkev Marije 

Rožnovenske se dviga za 

hotelom Palace. Z velikim 

zvonikom v obliki jadra že od 

daleč opozarja nase.
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ZGODOVINSKE OSEBNOSTI

Giuseppe Tartini je gotovo najimenitnejši meščan 

Pirana, ki je ponesel ime mesta po vsem svetu. Rodil 

se je v Piranu 8. aprila 1692, kjer je preživljal otro-

štvo in nabiral šolsko znanje. Študij je nadaljeval na 

pravni fakulteti v Padovi. Nato ga je pot vodila v 

Assisi, kjer se je v frančiškanskem samostanu posve-

til učenju igranja violine. V tem času je študiral tudi 

osnove kompozicije. Začel je s skladanjem prvih 

pomembnejših del. Leta 1721 je dobil mesto prvega 

violinista in koncertnega mojstra v baziliki svetega 

Antona v Padovi. Leta 1728 je v Padovi ustanovil 

violinsko šolo, kamor so hodili študirat učenci iz vse 

Evrope. 

Tartinijev opus je zelo obsežen, pisal je predvsem za 

violino. V njegovi zapuščini najdemo kar 130 vio-

linskih koncertov, deset simfonij in prek 200 sonat. 

Tartinija uvrščajo med rokokojske skladatelje zaradi 

pogosto uporabljenih okrasnih dodatkov v skladbah. 

Njegovo najbolj znano delo je Il trillo del diavolo iz 

leta 1713. Zanimiva je zgodba o nastanku te sklad-

be, saj naj bi mu skladbo v sanjah zaigral sam hu-

dič. Vražji trilček sodi med najzahtevnejše violinske 

skladbe. Giuseppe Tartini je umrl 26. februarja leta 

1770 v Padovi, kjer je tudi pokopan v cerkvi svete 

Katarine.

Med znamenitimi osebnostmi, ki so se rodile ali 

delovale v Piranu, pripada vidno mesto Nicoli 

Gojneju, očetu modernega zdravstva. Velik pečat 

je pustil Janez Krstnik Gojnej, zgodovinar in pi-

sec številnih del. Omeniti pa moramo tudi pesnika 

Marka Petronija. 

Najlepši slavospev slavnim in učenim someščanom 

je zapisal prav Janez Krstnik Gojnej v svoji razpravi: 

»Prvi mi prihaja na misel Mark Petronij in Mark A. 

Venerij, od katerih se eden odlikuje po značaju in po-

štenem življenju ter po tolikšnem poznavanju svetih 

knjig, da ni nikogar, da bi se lahko primerjal z njim; 

drugi pa zlasti po tako čudoviti govorniški moči in 

krepki bistrini duha, da bi ga stalno občudoval in ča-

stil. Čudovito pa je, kako se v humanističnih študijah 

odlikuje Ambrozij Febej, pa tudi moj učitelj Janez A. 

Petronij, od katerega sem kot iz najbistrejšega izvira 

pil studenčnico književnosti.«

Vrhunska mednarodna šola in 

izjemne virtuozne sposobno-

sti, s katerimi je navduševal 

na svojih solističnih nastopih 

po Evropi, so Tartiniju nadele 

vzdevek “Il maestro delle 

nazioni”, mojster narodov.

OGLED MESTA

Piran ponuja izredno raznoliko in bogato paleto ime-

nitnih palač in cerkva, skritih med srednjeveškimi 

ulicami ali ponosnih na trgih, ki odsevajo tisočletno 

zgodovino mesta. Že samo sprehod po ulicah je pra-

vo doživetje, za ljubitelje umetnosti pa je obisk tega 

jadranskega bisera prava poslastica.

1 - Sodna palača, vrata sv. Jurija, 2 - Cerkev sv. Petra, 

3 - Tartinijeva hiša, 4 - Benečanka, 5 - Občinska pa-

lača, 6 - Loža, 7 - Poljska vrata, 8 - Hiša Benvenuti, 

9 - Dolfinova vrata, 10 - Cerkev sv. Štefana,  

11 - Zbiralnik deževnice, 12 - Miljska vrata,  

13 - Cerkev sv. Klemena in svetilnik, 14 - Cerkev 

sv. Jurija, Krstilnica, 15 - Cerkev Marije Tolažnice,  

16 - Cerkev Marije Snežne, 17 - Samostan in cerkev sv. 

Frančiška, 18 - Prva Rasporška vrata, 19 - Vrata Marčana,  

20 - Cerkev sv. Roka, 21 - Muzej, 22 - Akvarij.

KOPER
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V baroku je trg dobil današnjo podobo. Zgrajeni sta 

bili dve najvidnejši koprski baročni stavbi. Palača 

Gravisi - Barbabianca je iz leta 1710 in je v njej 

danes glasbena šola. V notranjosti stavbe je bogato 

oblikovan atrij s stopniščem in portalom, ki vodi v 

slavnostno dvorano, poslikano z iluzionističnimi, iz-

mišljenimi motivi daljnih krajev, kot je bilo v navadi 

v začetku 19. stoletja.

Ob stolnici stoji palača Brutti, ki jo je zasno-

val beneški arhitekt Giorgio Massari leta 1714. 

Dvonadstropno stavbo v pritličju krasi mogočni por-

tal. Nad okni pritegnejo pozornost zanimive reliefne 

upodobitve prizorov iz stare zaveze. Danes je v stav-

bi Osrednja knjižnica Srečka Vilharja. 

NEKDANJI SAMOSTANI

Čeprav je bil Koper v srednjem veku majhno meste-

ce, je imel nenavadno veliko cerkva in samostanov. 

Večino samostanov je v 18. stoletju ukinil Napoleon 

in cesar Franc Jožef s svojimi reformami. Nekaj 

samostanskih kompleksov je bilo uničenih v času 

nepremišljene gradbene revolucije v drugi polovici 

prejšnjega stoletja. Nasproti palače Belgramoni - 

Tacco, kjer je danes muzejski trg, je stal mogočen 

dominikanski samostan. Na kraju današnje pošte 

pa je bil samostan gregoritov, ki so že v 17. stoletju 

uporabljali slovensko bogoslužje.

Na srečo je nekaj samostanskih kompleksov ohra-

nilo svojo arhitekturo in danes služijo za posvetne 

namene. Tako so vsaj po imenu še vedno prisotni: 

Servitski samostan v Santorijevi ulici, kjer je bila 

še pred desetletjem koprska porodnišnica, samostan 

svetega Frančiška, kjer je danes Gimnazija in samo-

stan svete Klare na trgu Kapodistriasa. V stavbi, ki jo 

obdaja lepo urejen park, je danes Pokrajinski arhiv 

mesta Koper.

Samostan svete Ane nekoč

Trg Jonnisa A. Kapodistriasa

Na nekdanjem dvorišču 

samostana je danes trg po-

imenovan po prvem grškem 

guvernerju. Spomenik je 

darilo grške vlade, kot piše na 

tabli spomenika.”V znamenje 

počastitve prvega grškega 

guvernerja, branilca svo-

bodomiselnosti in znanilca 

evropske ideje, mestu, od ko-

der izvirajo njegove korenine 

in čigar ime nosi.« Starši tega 

plemenitega moža so bili iz 

Kopra, v spomin pa so sina 

poimenovali po Kopru.

Nekdanji Servitski samostan

Palača Gravisi - Barbabianca, 

stropna poslikava

GIORDANOV TRG › Trg Kapodistriasa se spo-

gleduje z Giordanijevim trgom. Vzhodno stran trga 

zapira pročelje lepo obnovljene cerkve svete Marte, 

ki je bila del nekdanjega frančiškanskega samostana 

bratov kapucinov. Cerkev je danes namenjena bo-

goslužju srbske pravoslavne cerkve. Vendar se je v 

srcih katoliških vernikov ohranila v lepem spominu. 

V letih 1905-1906 je v tem samostanu bival pobo-

žni kapucinski brat Leopold Mandič, ki se je rodil v 

Hercegnovem pri Boki Kotorski leta 1866. Njegova 

moč je bila v spovedovanju in to službo je opravljal 

ponižno kar 33 let. Dnevno je z ljubeznijo vdano po-

slušal spovedi tudi do dvanajst ur. Brat Leopold je 

bil izreden spovednik, neverjetno potrpežljiv, nase je 

jemal tudi del pokore svojih spovedancev. Umrl je 

leta 1942 v Padovi.

Kulturno turistični vodnik
ISTRA  Koper - Izola - Piran
je dragocen sopotnik vsakomur, ki se poda v odkri-
vanje istrskih skrivnosti in naravnih lepot. Poljudno, 
a zgodovinsko in umetnostno bogato, opisuje ob-
morske kraje in zanimive zaselke v notranjosti. 
Odstira preteklost večjih mest, njihovo kulturno 
dediščino, umetnostne in zgodovinske spomenike, 
ves čar nekdanjih dni, ki nas še danes vedno znova 
prevzame. 

Pokrajino Istre prepoznamo po vinogradih in oljkah, 
morje po njegovih darovih in solinah. V knjigi je 
predstavljeno vinogradništvo, oljarstvo, ribištvo in 
solinarstvo, panoge, s katerimi se je Istran preživljal 
skozi stoletja. In seveda turizem, ki s svojo izborno 
ponudbo privablja vse več domačih in tujih gostov.

Podrobni zemljevidi mest, več kot 600 
fotografij, jedrnati opisi, zgodo-

vinske in umetnostne zanimi-
vosti in kup koristnih podat-

kov odlikuje knjigo o Istri. 
Posebnost vodnika je, da 
izbrano predstavi odlike 
podeželskega turizma, 
gostinsko ponudbo, raz-
lične poti (vinske, oljčne, 
Parenzano) in možnosti 
zanimivih izletov z ladjo 
ali po kopnem, tako da 

lahko vsak najde izpolnitev 
svojih želja.

Milan Vinčec
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