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Občina Piran praznuje
Občina Piran 15. oktobra praznuje občinski praznik v spomin na ustanovitev prvega
Mornariškega odreda Koper leta 1944. Praznovanje občina vsako leto obogati s številnimi
prireditvami, letos potekajo vsi dogodki precej drugače, če niso prestavljeni ali odpovedani.
Epidemiološke razmere že dalj časa ne omogočajo združevanja takšnega števila ljudi, kot bi si
ga želeli, zato je bila formalna otvoritev, s prerezom traku in simbolično zasaditvijo istrskega
hrasta pred novim, sodobnim, skoraj nič energijskim Zdravstvenim domom Piran v Luciji
izvedena v ožjem krogu, skladno s priporočili stroke. V ta namen je Občina Piran pripravila
predstavitveni video, v katerem so delno predstavljeni prostori in pridobitve novega ZD Piran.
Center za krepitev zdravja in Zdravstveni dom Piran sta za občane organizirala Teden odprtih
vrat z zanimivimi predavanji, predstavitvami in ogledi med 12. in 16. oktobrom, ki pa so jih
zaradi zaostrenih razmer odpovedali.
Poleg letošnje osrednje prireditve, ki je bila predvidena v nedeljo, 18. oktobra, ob 19. uri v
Avditoriju Portorož, in na kateri se je Đenio Zadković želel zahvaliti vsem, ki so in še bodo
nesebično pomagali proti širjenju koronavirusne bolezni, je bila odpovedana tudi komemoracija
v čast pomorščakom prvega mornariškega odreda Koper, in ki je bila načrtovana za to soboto,
17. oktobra, na Trgu prekomorskih brigad v Portorožu. S tem namenom se je župan Občine
Piran s predsednikom Združenje borcev za vrednote NOB Občine Piran s simboličnim
polaganjem venca danes priklonil padlim partizanskim pomorščakom. V tednu pred občinskim
praznikom so v okviru praznovanja svoj program pripravila številna društva, organizacije in
posamezniki. Mestna knjižnica Piran in Filatelistično numizmatično društvo Piran sta pripravila
ogled razstave Tartini v filateliji, ki bo na ogled v prostorih Mestne knjižnice Piran do konca
meseca oktobra. Prav tako v Mestni knjižnici Piran poteka razstava fotografij in izdelkov otrok
Vrtca Mornarček Piran, posvečena kraju in promociji turizma z naslovom Moj kraj – lep in
prijazen. Svojo ustvarjalnost so pokazali tudi otroci z Vrtca La Coccinella Piran v Luciji, ki
bodo na igrišču pred vrtcem pripravili razstavo tekstilnih visečih lampionov, na katerih bodo
risbe otrok z znamenitostmi naše občine in druge risbe, ki bodo na ogled samo vrtčevskim
malčkom.
Obalne galerije Piran vabijo na ogled razstavljenih slikarskih del 55. Mednarodnega ex-tempora
Piran v mestni galeriji Piran in galeriji Monfort v Portorožu. V galeriji Hermana Pečariča pa si
lahko ogledate razstavo grafik in risb umetnice Tihane Karlović z naslovom Oblaki. Razstave
si lahko ogledate vsak dan od 10. do 17. ure, razen ob ponedeljkih, ko so galerije zaprte. V
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Združenju Muzofil so v torek, 13. oktobra, ob 18.30 predstavili letošnji fanzin mladih
ustvarjalcev Puranski Fanzin v piranski knjižnici. Skladno s priporočili stroke so si predstavitev
otroci lahko pogledali od blizu, starši pa so dogajanje v knjižnici opazovali z zunanje strani.
Slikarsko društvo Solinar bo v galeriji Impresije v petek, 16. oktobra, ob 17. uri priredilo odprtje
razstave Jesen v Sočergi – Sočerga skozi naše oči, ki bo potekala virtualno na njihovi FB strani.
Povezava do virtualne razstave: https://www.facebook.com/Likovno-društvo-Solinar-Gruppodi-pittura-Solinar-108585841001468/
Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran prav tako v petek ob 18. uri vabi na gostujočo razstavo
iz Cervije – Belo zlato Cervije, kjer je število obiskovalcev omejeno na deset, pri čemer je
potrebna predhodna najava.
Društvo Georgios Piran pa odpoveduje 7. letni koncert MePZ Georgios z gosti, ki je bil
načrtovan za jutri - posvečen Tartinijevemu letu.
Kulturno društvo starodavnih iger Punta Piran in Zveza društev igre Pandolo Slovenije prireja
v soboto, 17. oktobra, od 10. ure dalje v Strunjan (novo parkirišče pri krožišču) 4. Pandolo na
Mediteranu. Člani društva vam bodo predstavili tradicionalno igro pandolo, vzporedno bo
potekal tudi mednarodni turnir. Za morebitne spremembe se priporoča, da zainteresirani
spremljajo spletno in FB stran društva.
Krajevna skupnost Piran in Telovadno vzgojno društvo Partizan Piran odpovedujeta dan odprtih
vrat telovadnice – fitnesa TVD Partizan.
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