EKSKURZIJA NA PRIMORSKO (izvedena na daljavo)
Zaradi trenutnih razmer bomo ekskurzijo na Primorsko izvedli na daljavo, kar od
doma. Zahvaljujoč spletu in bogatim spletnim vsebinam je to seveda mogoče.
Najprej bi se ustavili na čudoviti razgledni točki:

SOCERB (San Servolo)

Socerb, ki se je prej imenoval Strmec, je gručasto naselje
ležeče na pomolu zgrajenem iz fliša in apnenca. Okoli 30
metrov nad naseljem stojijo ruševine gradu Socerb, v katerih
je sedaj gostišče. V bližini gradu je Sveta jama, zanimiva
kraška jama, v kateri se nahaja edina podzemna cerkev v
Sloveniji. V jami je svoj čas prebival sveti Socerb, po katerem
se kraj tudi imenuje.
S pomočjo zemljevida v prilogi in
Zemljevida Slovenije (v Atlasu) reši
naloge:
1. V kateri smeri se nahaja Tržaški
zaliv? _________________ 1 točka
2. Socerb je tik ob državni meji z
______________________ 1 točka
3. V kateri smeri je Koper?
______________________ 1 točka

Pot bi nadaljevali proti pristanišču:

LUKA KOPER
Luka Koper je edino slovensko mednarodno tovorno
pristanišče, ki ga upravlja istoimenska koprska delniška
družba.
Geografsko je umeščeno tako, da predstavlja najbližjo
povezavo Srednje in Vzhodne Evrope s Sredozemljem,
ključni blagovni tokovi pa v pristanišče prihajajo prek
Gibraltarske ožine in Sueškega prekopa.
Oglej si posnetek https://www.youtube.com/watch?v=Fix7XV1ASq4&feature=youtu.be in
reši naloge:
1. Katerega leta je bilo ustanovljeno Pristanišče Koper? _____________ 1 točka
2. Od kje vse prihajajo ladje v Luko Koper? ______________________ 1 točka
3. Katera je osnovna dejavnost pristanišča? ______________________ 1 točka
______________________________________________________________
4. Katere vrste blaga pretovarjajo in skladiščijo v pristanišču? (2 primera) 2 točki
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Precejšnji del dneva bi namenili obisku čudovitega srednjeveškega mesta

PIRAN

Piran je staro srednjeveško mediteransko in pristaniško mesto v
slovenski Istri, ki leži na samem rtu Piranskega polotoka.
Preberi priložen vodič po mestu in reši naloge:
(vodič je priložen spodaj pod kriteriji ocenjevanja)
1. Katerega leta je mesto pridobilo mestne pravice
(statut)? ___________________________ 1 točka
2. Katere tipične srednjeveške značilnosti mesta ima
Piran? (vsaj 3 značilnosti)
3 točke
_________________________________________
_________________________________________
______________________________________________
3. Kdo je zavetnik mesta Piran in kakšen je grb mesta Piran? (opiši ga!) 2 točki
_________________________
________________________________________________________________
4. Katere znamenite srednjeveške stavbe so na osrednjem piranskem Tartinijevem
trgu? (naštej 4)
4 točke
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Napiši še pet znamenitosti mesta, katere si turisti lahko ogledajo v Piranu!
________________________________________________________________
_______________________________________________________
5 točk
Oglej si dokumentarni film, da boš izvedel še kaj več o Piranu!
https://4d.rtvslo.si/arhiv/t/65410215

Dan bi sklenili z obiskom slikovitega Krajinskega parka

SEČOVELJSKE SOLINE

V krajinskem parku Sečoveljske soline si preteklost in sedanjost še vedno podajata roko. Pradavni
način solinarjenja, ki so se ga piranski solinarji pred davnimi časi naučili od svojih učiteljev, solinarjev
z otoka Paga, je še danes nekaj posebnega.
Oglej si posnetek

https://www.youtube.com/watch?v=ncKvPik5fl0

in reši naloge:

1. Čemu so namenjene soline? __________________________________ 1 točka
2. Kako nastane sol? _________________________________________ 3točke
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Kdaj so nastale Sečoveljske soline? ____________________________ 1 točka
4. Koliko soli pridelajo danes na eno sezono?_______________________ 1 točka
________________________________________________________________
5. Kaj so TAPERINI? ________________________________________ 1 točka
________________________________________________________________

Ime in priimek učenca:______________________
Razred:
Kriterij:30 - 27=5
26,5– 24=4
23,5- 18=3
17,5- 13=2
12,5 in manj =1
ŠTEVILO TOČK:

Priloga: Vodič po srednjeveškem Piranu (spodaj!)

OCENA:

VODIČ PO SREDNJEVEŠKEM
PIRANU
Piran je staro mediteransko in pristaniško mesto v
Slovenski Istri, ki leži na samem rtu Piranskega
polotoka. Mesto je pravzaprav en sam velik muzej, saj
ima ohranjeno srednjeveško zasnovo z zanimivo
arhitekturo ter bogato kulturno dediščino. Ozke ulice
ter tesno stisnjene hiše dajejo mestu prav poseben čar. Piran je danes upravno
središče ter tudi pomembno slovensko turistično središče.

TARTINIJEV TRG

PIRAN V ŠTEVILKAH IN PODATKIH:
 NADMORSKA VIŠINA: 16 m
 ŠTEVILO PREBIVALCEV: 3733 (leta 2019)
 PODNEBJE: submediteransko podnebje (mile zime, vroča poletja)
 IZVOR IMENA:
Iz grške besede »pyros«, ki pomeni ogenj – na rtiču (današnja Punta) naj bi prebivalci
nekdaj prižigali svarilne kresove, ki so grškim ladjam služili kot svetilniki.
 NASTANEK: Kdaj je mesto nastalo ni podatkov. Prva omemba v 7. stoletju (utrjen
»castrum«), v času Bizantincev. V času Rima na tem območju zgrajene vile rustike.
Piran je mestne pravice (statut) pridobil leta 1274. Je tipično srednjeveško mesto z
vsemi značilnostmi (obzidje, mestna vrata, trgi, ozke ulice…).
 GRB: simbol zavetnika mesta sv. Jurija – rdeči križ na srebrnem oz. modrem polju.

MESTNE ZNAMENITOSTI
(so oštevilčene s številkami od 1 do 22, tako kot so označene na zemljevidu):
TARTINIJEV TRG – središče mesta; prvotno morski zatok (mandrač) za ribiške čolne;
leta 1894 so ga zasuli, ostali del je danes namenjen za čolne in jadrnice; zelo širok in
zračen trg; ime po baročnem skladatelju G. Tartiniju.
Na trgu sta dva kamnita stebra za zastave iz 15. stoletja; na prvem je podoba krilatega
leva in občinski grb, na drugem pa je upodobljen sv. Jurij. Na Tartinijevem trgu se
nahajajo znamenite srednjeveške zgradbe:
1. SODNA PALAČA, VRATA SV. JURIJA – vrata so dokaj neopazno prislonjena na
sodno palačo na levi strani; gre za stara baročna vrata, ki so bila eden glavnih vhodov v
nekdanje mesto.
2. CERKEV SV. PETRA
3. TARTINIJEVA ROJSTNA HIŠA – včasih stala na
robu mandrača, tik ob morju; danes gleda na trg in
sodi med najstarejše stavbe v mestu; v hiši je danes
spominska soba z njegovo violino Amati.

4. BENEČANKA – (rdeča) vogalna beneška hiša (od tu ime);
zgrajena v 15. stoletju in je vrhunec piranske arhitekture
(bogato kamnito okrasje).

Legenda pripoveduje, da je Benečanko dal zgraditi bogat
beneški trgovec za revno piransko dekle, v katero se je
zaljubil. Zaradi zgražanja bogatega piranskega prebivalstva,
ki ni odobravalo take sramotne zveze, je trgovec v poduk
tem ljudem na pročelje stavbe zapisal: »Pusti, naj govorijo.«

5. MESTNA HIŠA – ima mogočne stebre in je najodličnejša
stavba na trgu; zgrajena je bila v 2. polovici 19. stoletju na
temeljih starejše (iz 13. stoletja); kamniti lev spominja na
nekdanjo beneško oblast.

6. MESTNA LOŽA – (današnje poslopje Obalnih galerij)
nekdanje shajališče varuhov občinskega premoženja.

PUNTA
To območje je staro mestno jedro in je prvi
zametek mesta (7. stoletje); ima tipično
srednjeveško podobo – prepletene tesne ulice z
majhnimi trgi in ozkimi ter visokimi hišami, ki
so meščane varovale pred vročino in burjo; zelo
zanimiva so stopnišča in pročelja hiš; ponos
Punte pa so številne cerkvice; v območje Punte
sodijo Miljska vrata (št. 12), Dolfinova vrata
(št. 9), cerkev sv. Štefana (št. 10), Prvomajski
trg (št. 11), Židovski trg (št. 10), hiša Benvenuti
(št. 8), Poljska vrata (št. 7); vrata so del
nekdanjega prvotnega mestnega obzidja.

7. POLJSKA VRATA

8. HIŠA BENVENUTI

12. MILJSKA VRATA

9. DOLFINOVA VRATA
Vrata so iz leta 1483, zgraditi pa jih je dal takratni župan
Dolfin. Spoznamo jih po značilnem grbu s tremi delfini. Z
gotsko šilastim lokom sodijo med najlepša ohranjena vrata v
mestu.

10. CERKEV SV. ŠTEFANA (ŽIDOVSKI TRG) –
prostor je popolnoma zaprt in vanj lahko
pridemo le skozi podhod.
11. PRVOMAJSKI TRG – gre za prvotno
središče Punte in Pirana, z nekdanjim
imenom Piazza vecchi; središče mesta do
13. stoletja, ko se je dogajanja preselilo
k morju, kjer je danes Tartinijev trg;
glavna zanimivost trga je vodnjak oziroma
zbiralnik
deževnice,
zgrajen
po
katastrofalni suši leta 1776; vodnjak je
sestavljen
iz
pravokotne
dvignjene
ploščadi s kamnito ograjo, pod katero je
velik zbiralnik/rezervoar. Ploščad ob
stopnišču stražita kamnita lika pravice in
zakona (verjetno Mars in Atena). V ozadju sta dva kamnita dečka, ki sta včasih
držala cevi iz streh, po katerih je pritekala deževnica v rezervoar.
13. CERKEV SV. KLEMEN(T)A IN SVETILNIK
Stojita na rtu Punte. Utrdba, ki stoji ob
cerkvi, je ščitila meščane pred sovražnikom iz
morja in pred nevarnostjo podivjanih valov;
svetilnik na skrajnem robu
rta pa je opominjal ladje na
nevarne četrti.

14. CERKEV SV. JURIJA
Je najbolj prepoznaven simbol Pirana, viden v širši okolici,
posvečena zavetniku mesta. Ob cerkvi je visok razgledni stolp
oz. zvonik, zgrajen leta 1609 po vzoru zvonika sv. Marka v

Benetkah. Ob njem je krstilnica v obliki osmerokotnika iz leta 1650.
Prva cerkev je bila na tem mestu zgrajena že v 12. stoletju. Sedanja cerkev je
nastala med leti 1592 in 1637.
To mesto je bilo pomembno že v starem veku, saj je na tem delu verjetno stala
opazovalnica, kjer so prižigali kresove za usmerjanje ladij, ki so plule mimo.
S terase je razgled na Tržaški zaliv in zaledje do Karnskih in Julijskih Alp ter
Dolomitov.
15. CERKEV MARIJE TOLAŽNICE
16. CERKEV MARIJE SNEŽNE
17. SAMOSTAN IN CERKEV SV. FRANČIŠKA
18. PRVA RASPORŠKA VRATA – Do njih pridemo po
Rozmanovi ulici, ki se pne s
Tartinijevega trga navkreber.
Vrata
zaključujejo
kompaktno
ohranjen
200
m
dolg
del
mestnega obzidja s sedmimi stolpi
na
strmem
južnem
pobočju.
Obzidje je bilo sicer dolgo 2 km,
visoko 8 m.
Star del tega mesta se imenuje
Marčana. Na pročeljih stavb so
zanimivi detajli: grbi, renesančna zidana okna, portali.
19. VRATA MARČANA

20. CERKEV SV. ROKA

21. POMORSKI MUZEJ

22. AKVARIJ

