


1. LUKA KOPER

Luka Koper  je  pristanišče.



2. PRIDOBITEV  VLAKA

Pridobitev vlaka pomeni pospešen razvoj in povečan promet.



2.5 TERMINALI

-Terminal za generalne tovore

-Terminal za les

-Terminal za sadje

-Terminal za minerale in rudnine

-Terminal za glinico

-Terminal za  žita in krmila

-Terminal za avtomobile

-Terminal za goriva

-Terminal za kontejnerje



3. SKOZI ZGODOVINO

1957:Nastanek Luke Koper

2000:Kot prvo jadransko pristanišče pridobijo okoljski certifikat

2004:Postavijo protihrupno in proti prašno  steno 

2007:Prvi dan odprtih vrat



3.5 VPLIV PRISTANIŠČA NA OKOLJE

Na okolje najbolj vpliva hrup, prašni delci in svetlobno onesnaževanje. Z 

namenom obvladovanja in postopnega zmanjševanja tega problema je Luka 

Koper v letu 2007 pričela z neprekinjenimi meritvami hrupa. Luka Koper je leta 

2004 celotno deponijo premoga ogradila z 11 metrsko ograjo, ki preprečuje 

direktne vplive zračnih tokov na raznašanje premoga v okolico.



4. BILI SMO NA OBISKU

Ko smo bili na obisku v Luki Koper smo prvo videli manjšo in eno veliko ladijo. Mala 

ladija je iz pristanišča ravno odplula. Nato smo si pogleh je bil dali različne 

terminale. Eden najboloj zanimivih je bil avtomobilski. Videli smo tudi kako Luka 

skrb za okolje. Izvedeli smo tudi ,da nekateri kontejnerji merijo 6 nekateri pa 12 

metrov



4.5 DELAMARIS (1879)

-Je ribja industrija.

-V Izoli.

-Ribištvo je omogoćalo preživetje

-Nikolas Appert ( prvi izdelal hrano v konzervah) 

-Najbolj uspešni tovarni sta bili ARGO in DELAMARIS.

-leta 1861(na Hvaru in Reki)

-leta 1867(Trst)

-leta 1882 ribja tovarna (Carlo Warhanek)- ribje

Konzerve, gnoj, marmelada



5. LADJEDELNICA IZOLA

- Najstarejša panoga .

- 40 tisoč kvadratnih metrov delavnic.

- 6 tisoč osemsto kvadratnih metrov trgovin.

- Tisoč  osemsto kvadratnih metrov namenjenih za izdelavo oz. popravilo.

- Dok (dvigovanje ladij iz vode)

- SPLOŠNA PLOVBA : 

- Ustanovitev leta 1954

- Upravlja se z 13. ladijami.



5.5 TURIZEM

PIRAN: -Tartilijev trg kot središče mesta. 

-Benčanka.

-Cerkev svetega Jurija.

IZOLA: - Arheološko najdišče.

-Kopališče San Simon.

KOPER:-Čevljarska ulica.

-Potniški terminal.

PORTOROŽ: -Hotel Palace.

-Grand Casino Portorož



6. OKNI V SVET 

Potniški terminal Koper – 65.5 tisoč potnikov, 54 potniških ladij 

Aerodrom Portorož – 26 tisoč potnikov 



6.5 SOLINARSTVO

- Solinarstvo na Slovenskem se ohranja že od srednjega veka.

- 6.5 kvadratnih kilometrov

- Je JZ del Slovenije.

- 2 dela :

-Fontanggie.

-Lera.

-Piranski zaliv

-3000 t

-30000 t

-Piran zrastel na solinah



7. RIBIŠTVO

- Zanimivosti so : zgodovinsko pomorstvo in dogajanje na morju.

- Poklici : ribiči.

- Prehranjevali so se z ribami in živeli so v jamah.

- Pripomočki: svoje roke, različna orodja , nato pa so začeli izdelovati mreže, palice, 

itd.

-Ribe so shranjevali v : ledu , na soncu.

- Ribe so začeli prodajati na: tržnicah

-Pričajo arheološke stavbe : stare so 10 tisoč let

-Slike v jamah 



7.5 RIBOGOJNICA IN SKOLJŠČIŠČA

-Piranski zaliv (južna točka slovenskega  morja)

- Čista, globoka, močan morski tok, nenehno gibanje

- Piranski brancin vrhunska riba

- Klapavica ima v prehrani tradicionalno vrednost

- Prepoznana nekoliko manj polni školjki

- Klapavice morajo imeti na prodajalnem mestu vidno oznako na kateri je kraj 

proizvodnje, proizvajalec, veterinarska številka in datum proizvodnje




