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TRST - Na vljudnostnem obisku predočili predsedniku ustavnega sodišča probleme srenj

TRST - Venci

Predsednik Grossi sprejel
vodstvo Agrarne skupnosti

Jutri
svečanost
v Rižarni

Predsednik ustavnega sodišča Paolo Grossi, ki se mudi v Trstu v okviru obiska predsednika republike Sergia Mattarellle, je včeraj sprejel vodstvo Agrarne
skupnosti, s katerim je razpravljal o problematiki upravljanja skupne imovine oziroma o potrebi, da se rešijo težave in nesoglasja, ko pride do problemov pri
upravljanju ozemlja. To je bil vljudnostni
sprejem, saj se Grossi in nekateri člani
Agrarne skupnosti poznajo že mnogo let,
sicer pa je Grossi izvedenec na tem področju in je tudi objavil nekaj knjig.
Predsednik Grossi je sprejel Agrarno skupnost v znanem hotelu na Velikem
trgu. Srečanja so se udeležili predsednik
in koordinator Agrarne skupnosti Vladimir Vremec in Karlo Grgič, bivši predsednik Marko Legiša, priključeni tajnik
Vojko Kocjančič in tajnik jusa Vrha v občini Sovodnje Walter Devetak, ki so
Grossiju posredovali tudi pisno priporočilo. Vodstvo Agrarne skupnosti je v strogo zastraženem hotelu za zaprtimi vrati
predočilo predsedniku ustavnega sodišča položaj in še zlasti težave, ki lahko nastanejo ponekod pri upravljanju ozemlja,
če pride do trenja med javno upravo ter
vaškimi skupnostmi, srenjami in jusi ali
če ni jasno, kdo je lastnik oz. kdo je odgovoren za upravljanje.
Predsednika Grossija so zato seznanili s popravkom k deželnemu zakonu o skupni lastnini št. 3 iz leta 1996, ki
je v pripravi v deželnem svetu. Ta zakon
je pred 20 leti omogočil, da se jusi in srenje ustanovijo kot pravne osebe. Te
možnosti se je na Tržaškem in Goriškem
poslužilo približno 27 srenj, ki so torej postale pravna oseba, zaradi tega pa se je
kasneje postavilo vprašanje upravljanja
lastnega premoženja, ki so ga prej upravljale občine. To je ponekod povzročilo
nekaj zapletov in težav, ki jih je bilo potrebno rešiti. Zadevo naj bi uredili z
amandmajem. Ta bo dopolnil deželni zakon št. 3/96, saj bo v primeru težav pri
priznavanju lastnine predvideval možnost sklepanja sporazumov oz. transakcij med jusi oz. srenjami in javno upravo, ki bodo tudi osnova za vpis lastnine
v zemljiško knjigo. (ag)
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Vodstvo Agrarne
skupnosti pred
sprejemom

Z osrednjo svečanostjo v Rižarni ob 16. uri ob udeležbi delegacije Republike Slovenije se bo zaključil jutrišnji niz prireditev, s katerimi se ob
1. novembru številne organizacije v različnih dnevih spomnijo padlih. Delegacija SKGZ bo jutri dopoldne položila vence na obeležja in spomenike v
Ul. D'Azeglio, Ul. Ghega in na Griču
Sv. Justa. Na tržaškem pokopališču se
bodo poklonili Pinku Tomažiču in položili venec na skupni grob padlih borcev. Popoldne se bodo predstavniki
SKGZ pridružili delegaciji iz Slovenije. Venec bodo položili tudi na občinskem spomeniku padlim v Dolini ob
15. uri. Sodeloval bo pevski zbor Pod
Latnikom, ki ga vodi Manuel Purger,
priložnostno misel bo podal župan
Sandy Klun. Ob 15. uri bo delegacija
počastila padle borce na vojaškem pokopališču, bazoviške junake na pokopališču pri Sv. Ani ter padle v NOB iz
Škednja, Sv. Ane in Kolonkovca. Istočasno bo druga delegacija ob 15. uri
položila venec na bazovski gmajni.
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TRST - Mednarodni posvet SEP-a in konservatorija Tartini

TRST - Danes in jutri

Glasba, tehnologija in evropski
izobraževalni sistem z roko v roki

Obisk ruske
gospodarske
delegacije

Vzpostavitev visoko specializirane
akademske mreže, katere vezni člen bi bile glasbene akademije držav Srednjeevropske pobude, bo osrednja tema tridnevnega simpozija, ki bo od danes do
petka potekal v tržaškem konservatoriju G. Tartini. Glasbeni strokovnjaki iz
srednjeevropskih držav bodo razpravljali
o možnosti, da bi še bolj okrepili vzajemno sodelovanje in učenje. Tudi s pomočjo sistema LOLA, pri katerem gre za
avdiovizualni sistem za pretočni video, ki
omogoča hkratno izvajanje glasbe na
dveh oddaljenih lokacijah brez zakasnitev pri prenosu. Ta sistem so razvili prav
v tržaškem glasbenem konservatoriju,
zdaj pa delajo na tem, da bi ta sistem
uvedli tudi pri učenju na daljavo.
To je na včerajšnji predstavitvi tridnevnega strokovnega srečanja, ki so ga

naslovili CEI - Music Higher Education
Network (SEP - Višja glasbena izobraževalna mreža) povedal predsednik konservatorija Tartini Lorenzo Capaldo, ki je
napovedal, da bosta vodilno vlogo pri posvetu poleg SEP-a in konservatorija Tartini imeli tudi dve bosanski akademiji, in
sicer iz Sarajeva in Banje Luke. Skupaj s
predstavniki tudi drugih glasbenih akademij se bo govorilo o odličnosti in kakovosti ter o tem, kako bi lahko poenotili ocenjevalni sistem osvojenega znanja
na izobraževalnih izmenjavah.
Da bo šlo za soočenje s konkretnimi predlogi, kako v praksi vzpostaviti skupen akademski sistem, ki bi imel evropske temelje in vizijo, je zagotovil Ugo
Poli iz SEP-a. Ta je spomnil, koliko članic šteje SEP in katere države so na čakalnem seznamu, in ob tem pojasnil, da

so prizadevanja za poenotenje izobraževalnega sistema in pogojev za diplomske naloge del njihovega institucionalnega poslanstva.
Tridnevni program se bo začel danes ob 14.30 v dvorani Tartini istoimenske glasbene akademije v Ul. Ghega št. 12.
Uvodne pozdrave bodo prenesli predstavniki italijanske in bosanske vlade, SEPa in konservatorija Tartini. V nadaljevanju bo mednarodne projekte konservatorija Tartini predstavila Teresa Trevisan,
ki se ukvarja s projekti Erasmus. Pozno
popoldne se bosta s primeri dobrih praks
predstavili še akademiji iz Sarajeva in Banje Luke. Jutrišnji program se bo začel že
ob 9. uri, celodnevni program pa bo ponudil vpogled v italijanski, avstrijski,
ukrajinski, romunski, bolgarski in srbski
učni program in učne izmenjave. (sč)

TRST - Odlično obiskana slovesnost v Mestni hiši

Teddyju Renu srednjeveški pečat
Ob prevzemu priznanja je pevec izjavil, da je to eden lepših trenutkov v njegovem življenju. Župan Dipiazza je s plaketo počastil tudi soprogo Rito Pavone

Teddy Reno v družbi soproge Rite Pavone in župana Roberta Dipiazze

Kdo ne pozna zimzelenih kancon, kot so Trieste mia, Muleta mia, Piccolissima serenata itd.? To so le nekatere od številnih popevk, ki so iz Teddyja Rena naredile glasbeno ikono. Prav ta izvajalec in avtor, čil in zdrav pri devetdesetih letih, se je včeraj mudil
v Mestni hiši, kjer je iz županovih rok prejel srednjeveški pečat mesta Trst. »To je eden
lepših trenutkov v mojem življenju,« je ob prevzemu priznanja skromno dejal Teddy Reno, ki ga je spremljala dolgoletna življenjska sopotnica Rita Pavone.
Slovesnosti v reprezentativni dvorani Mestne hiše se je polega slavljenca, soproge
in župana Roberta Dipiazze udeležilo tudi veliko prijateljev, znancev in več kot polovica občinske uprave. S številno navzočnostjo so želeli počastiti starosto italijanske glasbe,
ki je glasbeno kariero začel kmalu po drugi svetovni vojni. Župan Dipazza je v zanj značilnem šaljivem tonu dejal: »Res je, da imaš devetdeset let, a jih sploh ne kažeš.« In se v
isti sapi iskreno zahvalil človeku, ki je bil vseskozi v čast mestu Trst. Soprogo Rito pa je
župan Dipiazza počastil s plaketo, ki jo je utemeljil z izjavo, da si jo zasluži, ker že vse življenje prenaša Teddyja. Prijetno jutro v Mestni hiši je minilo v obujanju spominov in
zanimivih anekdot, ki so dokaz, da popevkar svojega rojstnega kraja nikoli ni pozabil.
Teddy Reno je nedvomno velika glasbena osebnost, ki italijanske glasbene scene ni
obogatila le s fascinantnim nizom uspešnic, temveč s svojim značajem kot takim, z edinstvenim glasbenim nastopom, ki se je že neizbrisno zapisal v naš spomin. Svoj debi je
doživel na radijski postaji Radio Trieste, leta 1946 pa se je odpravil že na prvo turnejo v
Nemčijo, in sicer z angleškim orkestrom Teddyja Fosterja. Po dirigentu tega orkestra si
je nadel psevdonim Teddy, po nemški reki Ren (Reno). In zvezda je zasijala ...

Od danes do petka 28. oktobra se
bo v Trstu in v Ljubljani mudila delegacija tridesetih ruskih podjetij in institucij iz Moskve, Rostova, Tula in Republike Marij El. Bila bo to ena od najbolj številnih ruskih delegacij doslej v
Trstu.
Podjetja pokrivajo več sektorjev:
ICT, kmetijstvo in pridelovanje, oblačila, pohištvo in ostalo blago, gradbeništvo ter podjetniško svetovanje. Prisotni bodo podjetniški podporni center iz Regije Tula in Agencija za investicije Republike Marij El ter ruska
agencija za podporo malim in srednjim
podjetjem Siora.
Obisk je organiziral odvetniški
urad Studio Zunarelli iz Trsta v sodelovanju z inkubatorjem BIC Incubatori
FVG in Area Science Park. Ruska delegacija se bo v Trstu srečala z italijanskimi
podjetji na dveh B2B srečanjih. Prvo bo
danes zjutraj v hotelu Continental, drugo pa jutri zjutraj v inkubatorju BIC.
Gostje iz Rusije si bodo tudi ogledali Sinhrotron v Bazovici, predviden pa
je tudi sprejem na tržaški občini.
V petek zjutraj bo na sporedu v
Hotelu Lev v Ljubljani, v sodelovanju z
javno agencijo SPIRIT Slovenija, poslovna konferenca z individualnimi poslovnimi razgovori med ruskimi in slovenskimi podjetji. (eb)

Paolo Grossi na odprtju
akademskega leta
Predsednik ustavnega sodišča Paolo Grossi se bo udeležil odprtja akademskega leta pravne fakultete, ki bo danes ob 11. uri v veliki dvorani tržaške
univerze. Po pozdravu rektorja Maurizia Fermeglie bosta govorila prof. Riccardo Ferrante in prof. Paolo Giangaspero, sledila bo lectio magistralis predsednika Grossija na temo Obisk v palači ustavnega sodišča.
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