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PRAZNIK OLJA IN BLEDEŽA 

Padna, 3.-4. maj 2014 

 
Padna, 24. april 2014: Slikovita vasica v zaledju Pirana ponovno vabi na pristna istrska 

doživetja v znamenju oljčnega olja in bledeža (blitve). Vaščani bodo obiskovalcem 

pripravili bogato ponudbo avtohtonih sort oljčnega olja in jedi iz kakovostnih lokalno 

pridelanih sestavin. Večer istrskih klap bo oživel vaške veselice, kot so nekdaj bile. 

Naslednji konec tedna, 3. in 4. maja, bo v Padni potekal že tretji Praznik olja in bledeža. 

Vaščani pripravljajo dva dneva pristnih doživetij, bogato ponudbo avtohtonih sort oljčnega 

olja in jedi iz kakovostnih lokalno pridelanih sestavin. V ospredju bo istrska kmečka tržnica 

oljčnega olja in domačih proizvodov, med katerimi bodo kraljevale kulinarične mojstrovine iz 

bledeža (blitve). Dogajanje pa bodo popestrile tudi različne športne aktivnosti. 

 

Na današnji novinarski konferenci v Padni so o prireditvi spregovorili direktor Turističnega 

združenja Portorož Jadran Furlanič, predsednik Krajevne skupnosti Padna Denis Goja, 

soorganizator prireditve Matjaž Primc z agencije Autentica, Alberto Pucer, zgodovinar in 

poznavalec istrske kulinarike, in Emil Zonta, raziskovalec Istre in poznavalec istrske glasbe.  

 

Spomeniško zaščitena istrska vasica Padna je obdana z oljčnimi nasadi, v katerih so nekatera 

drevesa stara tudi več kot 300 let. Jadran Furlanič: "Vrhunska oljčna olja Slovenske Istre se 

lahko po svoji kakovosti primerjajo z najboljšimi na svetu in namen prireditve je, da te 

odlične avtohtone sorte olja približamo tudi obiskovalcem. Za razliko od lani, ko je bilo 

zaradi mraza in suše pridelanega za približno tretjino manj oljčnega olja kot običajno, je bila 

letos narava bolj radodarna in bo olja dovolj za vse. Seveda pa želimo s prireditvijo turistom 

tudi približati naše bogato zaledje." 

 

Omeniti velja tudi znano padensko ustno izročilo, ki pravi, da so vrtnine, predvsem bledež, 

igrale pomembno vlogo pri izgradnji mogočnega vaškega zvonika leta 1885. Za gradnjo 

zvonika je namreč zmanjkalo sredstev. Iznajdljivi Padenci so preostanek sredstev, potrebnih 

za zvonik, zbrali od izkupička od prodaje zimskega in letnega bledeža in tako zanj prispevali 

nekaj več kot 1.600 takratnih Avstrijskih fiorinov (florintov).  

 

Denis Goja: "V imenu Krajevne skupnosti Padna pozdravljam to, zdaj že tradicionalno 

prireditev. Na pobudo župana občine Piran smo želeli obuditi piransko podeželje in menim, 

da nam to odlično uspeva. Podobo kraja krojijo ljudje, ki tam živijo, in prav zaradi vaščanov 

lahko obiskovalci Padne začutijo pristnost, dobrosrčnost in gostoljubje. Ponujamo enkratno 

doživetje. Poleg tega pa skrbimo tudi za razvoj vasi, tako se je pravkar zaključila obnova 

vodovoda, v kratkem pa se bo pričela prenova kulturnega doma z okolico." 

 

Prireditev, ki jo organizira Turistično združenje Portorož v sodelovanju z agencijo Autentica, 

bo ponudila tudi možnosti za številne aktivnosti in zabavo. V soboto dopoldan bo zaigrala 

godba na pihala Sv. Lazar iz Boršta, popoldan bodo z zabavnim programom postregli Šavrini 



 

in Šavrinke, na vaškem dvorišču, pod murvo, si bomo lahko ogledali skeče v istrskem narečju 

Gledališke skupine Dekani, zvečer pa bodo nastopile klape iz slovenske in hrvaške Istre. "Gre 

za tri izredno zanimive nastope. Predstavili se bodo oktet Aljaž iz Sv. Antona, klapa Boškarin 

z Roča (Hrvaška) in Rozge iz Lanišća (Hrvaška). Prav slednja je nekaj posebnega na območju 

celotne Evrope, saj so eni redkih, ki pojejo oz. rozgajo v starocerkvenoslovanščini. Rozganje 

je stara in zelo zahtevna tehnika petja z značilnim potresanjem glasu," je povedal Emil Zonta. 

Prireditev bo nekaj posebnega tudi zato, ker bo večerni program izveden v soju bakel, brez 

ojačevalcev zvoka, ponujali pa bodo le domače jedi ter lokalno pridelano vino oz. 'bevando' in 

brezalkoholne pijače. 

V nedeljo bo ob 10. uri slavnostna maša v cerkvi sv. Blaža, sledil pa bo blagoslov oljk. 

Organiziran bo tudi zanimiv spremljevalni program kot na primer tekmovanje v briškuli in 

mori cantadi ter razstava fotografij Roberta Titana. Oba dneva bodo organizirani brezplačni 

vodeni ogledi Padne, za oglede pa bosta odprti tudi galerija Božidarja Jakca in cerkev sv. 

Blaža. Alberto Pucer je povedal: "Veseli me, da se praznik vsako leto nadgrajuje. Letos bomo 

pripravili še več različnih jedi iz bledeža. Zanimiva pa bo tudi fotografska razstava, kjer bodo 

v parih predstavljene nove in stare fotografije Padne." 

 

V soboto dopoldan bodo na svoj račun prišli tudi tisti, ki se bodo želeli malce razmigati. 

Podali se bodo lahko na osem kilometrov dolg Boškarinov pohod, ki bo potekal po starih 

vaških poteh od Padne preko Nove vasi do Krkavč. Pohod bo med drugim vključeval tudi 

obisk oljarne, istrsko malico in druga majhna presenečenja. Istočasno bo potekal Boškarinov 

kolesarski maraton. Na izbiro bosta lažja (28 km) in težja (52 km) tura, ki bosta kolesarje 

vodili mimo Pomjana, Babičev, Boršta, Trušk, Popeter, Loparja, Svetega Antona, Vanganela 

in spet nazaj v Padno. "Kdor pričakuje navaden pohod in kolesarski maraton, se moti. Oba 

izleta bosta vključevala srečanje z domačini, različne degustacije, sodelujoči bodo prejeli tudi 

manjša darilca, na koncu pa jih bo čakala istrska 'marenda'. Boškarinov kolesarski maraton bo 

tudi kot nalašč za pridobivanje kondicije pred poletno sezono, saj bodo morali kolesarji 

premagati kar 1.100 metrov višinske razlike," je povedal Matjaž Primc. 

 

Število mest za oba izleta je omejeno. Prijavnina za pohod ali kolesarjenje je 12-15 evrov na 

osebo. Udeležba je možna ob predhodni prijavi do 30. aprila na info@autentica.si; dodatne 

informacije na www.autentica.si in 031 337 339. 

 

Obiskovalci prireditve bodo lahko za pet evrov kupili paket petih degustacijskih kuponov. 

Organiziran pa bo tudi brezplačen avtobusni prevoz na relaciji Piran-Portorož-Lucija-

Sečovlje-Padna. Urnik odhodov avtobusa iz Pirana v soboto: ob 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00 in 19.00, zadnji odhod iz Padne ob 22.00; v nedeljo pa: ob 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 in 

17.00, zadnji odhod iz Padne ob 19.00. (konec) 

 

 

*** 

 

Priloge: 

- fotografija z novinarske konference (z leve): Emil Zonta, Lea Šuligoj, Jadran Furlanič, 

Alberto Pucer, Denis Goja in Matjaž Primc. 
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