
12. SOLINARSKI PRAZNIK OB PRAZNIKU SV. JURIJA 

 

PREDPRIPRAVE 

Osnovna šola Cirila Kosmača in Italijanska osnovna šola Vicenzo de Castro bosta v 

okviru svojega programa pripravili slikarske delavnice z osnovnošolci na temo Solin in 

Solinarskega praznika. S Slikami bomo okrasili oziroma postavili razstave po ulicah med 

posameznimi prizorišči. 

 

Društvo Anbot Piran že vrsto let  organizira  skupno delo z mladimi  ob izdelavi uličnega 

okrasja- girland in s tem zagotavlja priložnost medgeneracijskega  povezovanja, prenos 

tradicije na mlajšo generacijo in spoštljiv odnos do naše  preteklosti. 

Delavnice uličnega okrasja bodo potekale pod vodenjem mentorjev prostovoljcev društva 

Anbot, društva Faros in drugih prostovoljcev . 

- izdelava girland iz velikih čvrstih bršljanovih listov in izdelava šopkov  iz rožmarina, 

lovorja, oljčnih vejic, bršljana... 

 

V petek dopoldan od 8.00 ure dalje bomo s pomočjo študentov Turistike okrasili staro 

mestno jedro in postavili slikarske razstave osnovnošolcev po ulicah med prizorišči. 

 

PROGRAM 

 

Petek 25. April - Piran 

SLANOTEKA (APOLONIJEVA PALAČA) 

18.00 – Projekcija filma in predavanje o školjkah in polžih našega morja 

18.30 – Spomin Pirana (fotofilm o razvoju Pirana od 1880 do 1980) 

19.00 – Piran drugače – Prvo javno predvajanje tega zanimivega filma o Piranu. (Film bo tudi 

naprodaj na DVD nosilcu) 

19.30 – Sol se dela pozimi – Dokumentarni film o solinah 

20.30 – Otvoritev slikarske razstave B25 

21.00 – Druženje in pogovor z avtorji filmov, fotografij in slik 

 

 

 



Sobota 26. April - Piran 

Tartinijev trg 

Ob 10.00  Tržnica avtohtonih produktov in proizvodov, ter degustacija in prodaja izdelkov, ki 

bodo sodelovali na natečaju SLAN PIRAN. Raznovrstne dobrote iz slanega peciva in hladnih 

ribjih jedi ter avtohtona domača vina, bodo na voljo tako za nakup, kot za degustacijo. 

Ob 11.00 uri Delavnice pred društvom Anbot: 

- kako si pripravim zeliščno sol 

- pletenje ribic iz beke 

- predstavitev izdelovanja girland 

- izdelovanje istrskih glasbil – Marino Kranjac 

Na lokaciji pred trgovino piranske soline in čokoladnico bodo stojnice s soljo in predstavitev 

Solinarske družine v organizaciji Italijanske skupnosti 

Ob 14.00 uri – Iskanje Solnega zaklada za otroke (Cukr teater in Društvo prijateljev mladine 

Ob 17.00 uri Povorka od Rokovega trga do Tartinijevega trga in uradna otvoritev 

Solinarskega praznika 

Ob 18.00 uri – Podelitev plaket zmagovalcem kulinaričnega natečaja »Solni cvet« in konec 

iskanja Solnega zaklada ter skupinska fotografija 

Koncerti: Vruja, Klapa Solinar, Klapa Brodarica, Kapobanda in Istranbul 

 

Trg 1. Maja 

Od 9.00 – 10.00 ure Postavitev razstave Solinarskega orodja, ter priprava scene za prikaz 

popravljanje sodov, istrski fliper, stojnica s pominki, umetniškimi izdelki ter domoznanske 

publikacije… 

Ob  10.00 uri – otroške delavnice (Čikole Čakole): 

- izdelovanje srednjeveških venčkov 

- peka solinarskega kruha 

ob 12.00 uri otroška modna revija zgodovinskih oblačil 

ob 13.00  - 15.00 uri Mora Giaponese – dva ločena turnirja za odrasle in otroke. Po končnih 

obeh turnirjih sledi Grand finale med zmagovalnimi pari obeh turnirjev 

Ob 15.30 uri – Turnirček v Briškoli 

Ob 16.00 – 18.00 uri(oziroma do zadnje porcije) – Pedoči po Solinarsko 

 

Koncerti v dogovoru z nastopajočimi na Tartinijevem trgu 

 



Glavni pomol 

Od 8.00 – 10.00 – postavitev scene 

Ob 10.00 – 17.00 – Turnir za veliko nagrado sv. Jurija v Pandoli 

Veš čas »delavnica« - Morje spretnosti (prikaz izdelave ladijskih brkov, vezanja trnkov in 

morskih vozlov) 

Ob 11.00 uri – Turnir v Mori Cantadi 

Ob 18.30 uri – Vlečenje vrvi – Piran proti ostalemu svetu 

Cerkev sv. Jurija 

Ob 19.00 uri sveta maša v italijanskem jeziku 

 

Nedelja 27. April - KPSS 

Piran – Tartinijev trg 

9.30 uri – Himna sv. Jurija in procesija sv. Jurija proti Cerkvi sv. Jurija 

10.00 – Maša v cerkvi sv. Jurija 

12.0 dhod Solinarske družine v Sečoveljske soline 

Krajinski park Sečoveljske soline  

med 9.00 in 17.00 uro:  

- Tržnica avtohtonih izdelkov 

- Predstavitev Thalasso spa Lepa Vida predstavitev ponudbe in storitev, brezplačni piling rok 

in 10 minutna masaža za 10 EUR na razgledni ploščadi  

- Kulinarična ponudba okrepčevalnice »Fioret« 

- med 10.00 in 13.00 različne otroške delavnice (soorganizacija SOLINE d.o.o., TD Taperin 

in Bogdana Kovač) 

ob 12.00 - Kulturni program: nastop skupine VRUJA in folklorne skupine VAL Piran in 

Šavrinke; Pred MMC dvorano razstava Damir Gregorič o Sečovljah 

ob 13.00 - Prihod solinarske družine z barko in slavnostni sprejem s spremljajočim 

programom (solinarski skeč, zgodbe solinarjev ter igre naših nonotov) 

ob 14.00 

- Priprava solinskega kruha – delavnica za odrasle z Emilijo Pavlič 

- Priprava tradicionalnega bakalarja in polente – delavnica za odrasle z Darkom Marsičem 

- Podelitev nagrad za otroški natečaj  

ob 15.00 

Predstavitev filma »Ordo Salis« produzione, commercio e contrabbando del sale all’epoca 

della Serenissima Repubblica di Venezia Circolo “Il colle” di San Daniele skupaj s skupnostjo 

Italijanov Piran /Comunità degli Italiani di Pirano 

 



Prizorišče Caserma 

Demonstracijski solni fond – prikaz del na solnem polju  

 

Za vstop v KPSS se plačuje vstopnina, v okviru praznika je vstopnina za vse obiskovalce 

5 EUR. Vsak obiskovalec dobi ob vstopu v park darilo. 

Brezplačni vodeni ogledi ob 9.00 in 11.00 uri 

Odhodi s piranskega pomola z ladjo Solinarka do Sečoveljskih solin in brezplačen voden 

ogled  

V primeru slabega vremena solinarski praznik na solinah odpade! 

 

 

 

 


