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OPČINE - Gradbena dela podjetja Nova srl v Narodni ulici

TRST - Jutri ves dan

Nekoč ﬁnančna straža,
v prihodnje turistični center

Eﬀepidays:
deﬁle poklicev
na Borznem trgu

Na trinadstropnem objektu delavci v teh dneh končujejo streho, gradnja naj bi se končala čez leto dni
Šest let po nakupu nekdanje vojašnice finančne straže v središču Opčin in približno dve leti po njeni rušitvi na istem mestu stoji sodoben trinadstropni objekt, na katerem delavci v teh dneh končujejo streho. Gradbena dela, ki so se začela decembra leta 2014, potekajo z manjšo zamudo, a
vseeno ne s tolikšno, da bi bili lastniki objekta, družba Nova srl, ki je v stoodstotni lasti Društvene prodajalne na
Opčinah oz. Zadruge, kot ji pravijo domačini, zaskrbljeni. Po končanih delih
na strehi bo sledilo postavljanje oken,
za katera že zbirajo najboljše ponudbe, nato pa bo na vrsti vgradnja električnih instalacij. Lastniki pričakujejo,
da bodo vsa dela zaključena v letu ali
letu in pol.
Spomnimo, da je Društvena prodajalna staro kasarno ob Prosvetnem
domu kupila za milijon evrov na dražbi leta 2010. V objekt so vložili del dobička, ki ga je prodajalna imela v prejšnjih letih. Ob milijonu za nakup nepremičnine naj bi investitorji vložili še
približno dva milijona evrov, prenovljena stavba pa naj bi imela več namenov, a v tej fazi še ni dorečeno, katero bo njeno primarno poslanstvo.
Zamisel o otroških jaslih so ovrgli zelo zgodaj, saj objekt ne ustreza predpisom, ki veljajo za vzgojno-izobraževalne ustanove. Podpredsednik družbe Nova srl Darko Malalan nam je potrdil, da bo stavba v skladu s prvotni-

Stavba stoji, zdaj
bodo na vrsti
notranji prostori
FOTODAMJ@N

mi načrti gostila bržkone informativni
center za turiste in tudi prostor, v katerem bo mogoče okušati tradicionalne kraške dobrote. »Naši načrti in stališča se iz dneva v dan kristalizirajo in
dobivajo jasno podobo. Ko bo projekt
končan, bodo Opčine dobile nadstandardni prostor, v katerem nameravamo
tržiti kraške znamenitosti. O tem se
aktivno pogovarjamo tudi z agencijo za
razvoj Krasa Las Kras, ki svoje delo-

vanje posveča predvsem podpiranju
kmetijsko živilskega področja in turizma,« je povedal Darko Malalan, ki je
zavrnil možnost, da bi v objektu domovale pisarne ali trgovine. Lastniki
nameravajo tudi zaposlovati, prednost bodo imeli mladi ljudje, a o številu zaposlenih zdaj še ne morejo govoriti.
In če popolna vsebina prenovljenega poslopja še ni znana, ni več no-

benih dvomov v zvezi s parkiriščem.
Družba Nova srl bo namreč uredila
manjše parkirišče na nekdanjem balinišču (v »Krožku«), na zemljišču torej,
ki so ga odkupili od zasebnika, potem
ko ga je bil ta kupil od družbe Dom.
Tam bodo na voljo parkirna mesta za
obiskovalce in uslužbence, je še povedal podpredsednik Nove srl Darko
Malalan.
Sanela Čoralič

Na Borznem trgu se bo jutri od 11.
do 18. ure odvijala prireditev EﬀepidaysUstvarjalnost in discipliniranost, ki spada v sklop Leta poklicnega izobraževanja 2016-Master FP, ki ga je Dežela Furlanija Julijska krajina ustanovila z namenom, da širši publiki predstavi poklice, ki jih je mogoče naštudirati na zavodih, ki spadajo v IeFP (it. Istruzione e Formazione Professionale). V ta namen so
si zamislili niz petih srečanj, ki se odvijajo v javnih prostorih na vsem deželnem
ozemlju. Dva dogodka sta za nami, tretji se bo odvijal jutri v Trstu, zadnja dva
pa v Vidmu in Pordenonu.
Zavod Ad Formandum si šteje v
čast, da bo lahko priredil celodnevni dogodek, ki se bo odvijal pred Trgovinsko
zbornico. Tema, ki so jo izbrali, je
Ustvarjalnost in discipliniranost-Creatività e rigore in prikazuje poklice, ki so »za
odrom« in ki pripomorejo k temu, da je
nek dogodek res uspešen. Deﬁle poklicev vključuje operaterje za wellness, ki
skrbijo za pripravo manekenk, električarje, tesarje in odgovorne za logistiko,
ki skrbijo za postavitev lokacije, pa tudi
odgovorne za prodaje in sprejem gostov
ter strokovnjake za graﬁko in komunikacijo, ki pripomorejo k valorizaciji celotne podobe. Delavci v gostinstvu bodo poskrbeli za profesionalno pogostitev
kulinaričnih dobrot.
Študenti zavodov Ad Formandum,
Ciofs, Civiform, Edilmaster, Enaip, Enfap in IAL bodo animirali trg z vidnim
backstageom, deﬁlejem, predstavitvami,
zanimivostmi in obilo profesionalnosti.
Dogodek bodo predvajali prek
spletne strani www.eﬀepidays.it in socialnih omrežij, predvsem pa na Instagramu z hashtagom #eﬀepidays.

TRST - Borzni trg

TRST - Na Velikem trgu zavod Jožef Stefan

Ko praznični december
potrka (pre)zgodaj ...

Predsednika Mattarello pozdravili
tudi slovenski dijaki in profesorji

Betonska korita za
novoletna drevesa
že postavljajo na
Borznem trgu
FOTODAMJ@N

Čeprav nas do začetka decembra loči še več kot
mesec dni, do božiča pa skoraj dva meseca, se mestne oblasti že pripravljajo na praznično vzdušje. Številne mestne ulice so že okrašene z lučkami, ki jih k
sreči še niso prižgali, na Borznem trgu pa so včeraj
začeli postavljati velika betonska korita, v katera bodo postavili novoletna drevesa. Z županom Robertom Dipiazzo se tako v mesto vrača razkošnost božičnega časa, ki jo je ukinil, kot je večkrat že dejal Dipiazza, predhodnik Roberto Cosolini.
Spomnimo, da je na začetku tretjega mandata župan Dipiazza svojim zvestim volivcem neuradno zaupal, da ne namerava varčevati pri božični
okrasitvi mesta. Čeprav te namere ni vključil v volilni program, je ustno obljubo držal. Veliki in Borzni trg bo tako kot za časa svojih dveh prvih mandatov okrasil z najmanj dvajsetimi drevesi, ki jih bodo posadili v velika betonska korita. Po neuradnih
informacijah bodo za božično razpoloženje poskrbeli tudi praznični napevi, za poseben čar pa bodo
skrbele jaslice.
Na stojnice z darili in kuhanim vinom v središču
mesta bo k sreči treba še počakati, saj naj bi se tradicionalni sejem začel po Miklavževem sejmu. (sč)

Obisk ruskih
podjetnikov

Tržaška občinska odbornika Maurizio Bucci (gospodarski razvoj) in Angela Brandi (šolstvo) sta
včeraj v občinski palači
sprejela delegacijo več kot
dvajsetih ruskih podjetnikov in gospodarskih operaterjev pod vodstvom
predstavnika ruskega ministrstva za gospodarski
razvoj Dmitrija Černova.
Sogovorniki so na srečanju med drugim poudarili veliko priložnost, ki jo za
Trst predstavljajo ruski poslovneži, opozorili pa so tudi na zanimive pomorske in turistične perspektive našega mesta, v prvi vrsti starega pristanišča, ter izrazili upanje v uresničitev letalske povezave med ronškim
letališčem in kakim ruskim letališčem.

Na Velikem trgu so v sredo zjutraj predsednika Sergia Mattarello pozdravili tudi dijakinje in dijaki zavoda
Jožef Stefan skupaj s profesorji (foto
Damj@n). Na trg ji je povabila prefektinja in vladna komisarka Annapaola Porzio v sklopu natečaja za šole, ki ga je priredila Prefektura, na katerem so Slovenci osvojili prvo mesto.
Gre za dijake prvega letnika smeri elektronike in okoljskih biotehnologij ter
petega letnika okoljskih biotehnologij,
ki so se izkazali z izvirnim lepakom na
temo Odvisnost in zakonitost. Oblikovali so ga pod mentorstvom profesorjev Paola Magnanija, Sare Perosa in
Romane Gulič.
Zaradi časovno zelo omejenega
obiska in poostrenih varnostnih razlogov se Mattarella ni mogel srečati z dijaki, ki so se zbrali na Velikem trgu.
Slavnostnega dviga zastave ob obletnici priključitve mesta Italiji se vsekakor
ni udeležilo veliko ljudi.

