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rst v mesecu oktobru vedno
prevzame posebno vzdušje,
ki ga prinese tradicionalna

regata Barcolana. Od leta 1969
se drugo oktobrsko nedeljo izvede
ta obsežna regata – le zelo nenaklo-
njeno vreme jo lahko prepreči –, ki
združi jadralce vseh vrst, mesto pa
zaradi tega obišče ogromno ljudi iz
najrazličnejših krajev, da bi si ogledali
ta čudovit dogodek.
Pomislimo samo, kaj vse obiskoval-
cem podari Barcolana: Tržaški zaliv
krasijo bela jadra in pisane jadrnice,
stojnice so posejane po mestu in na-
brežju, odvijajo se različice Barcolane,
ki so se sčasoma razvile, kot sta Bar-
colana Young (krajša regata za mlade)
ali pa Barcolana by Night (tekmova-
nje, ki poteka ponoči). Obstaja tudi
Barcolana Nuota, na kateri udeleženci
vzamejo za izziv prvi jesenski mraz
in tekmujejo v plavanju proti Velike-
mu trgu. Barcolana je največja ja-
dralska regata na svetu in je postala
nekakšen simbol Trsta, ki ga kot ta-
kega cenijo predvsem turisti.
Ob tako obsežni regati se vsakdo
sprašuje, kje je najboljša točka za
ogled Barcolane? Na dan same regate
se družine odločijo, da se dobijo do-
ma in si ogledajo prenos kar po tele-
viziji. Obstajajo pa tudi drugi kraji v
Trstu ali v njegovi neposredni bližini,
ki so posebej primerni za ogled, kot
je na primer obelisk, kjer letos Ama-
tersko športno društvo SK Brdina or-
ganizira nekaj dejavnosti. Danes, 8.
oktobra, bo potekalo odprtje stojnice
ob aperitivu s glasbo, jutri pa bo tur-
nir Beer ponga. To je lahko priložnost
za ogled Barcolane v prijetni družbi.
Od obeliska do Proseka poteka nekaj

kilometrov dolga Napoleonska cesta
s čudovitim razgledom na Trst in
njegov zaliv. Regato si lahko ogleda-
mo tudi ob morju, saj je po Trstu raz-
pršenih veliko stojnic, ki prodajajo
različne jedi, spominke, a tudi stojnic
sponzorjev in raznih tehničnih ter
navtičnih inštrumentov in naprav.
Dobra točka za ogled dogajanja na
morju je tudi pri Miramarskem gradu,
ker tam jadrnice zavijajo proti cilju.
Nekaj mladih smo vprašali, kje si bo-
do ogledali letošnjo Barcolano in od
kod jo radi spremljajo po navadi.
Nekateri so nam povedali, da je to
na Napoleonski cesti, saj je tam zelo
širok razgled. Omenili so nam tudi
razgledno točko pri Sv. Primožu blizu
Križa, kjer v naravi in v družbi lahko
preživiš krasen popoldan. Visoko raz-
gledišče je tudi Marijino svetišče na

Vejni, s katerega boste lahko prešteli
in ugibali o številu jadrnic. Zelo zani-
miv kraj so dalje Ferlugi, kjer je zelo
dobra razgledna točka, čeprav se na-
haja nekoliko stran od morja.
Tudi letos se napoveduje zelo zani-
miva Barcolana in ne bo primanjko-
valo spremljevalnih dejavnosti ter
priložnosti za druženje in zabavo:
Beer pong, predstavitve in degusta-
cije ... Pomen Barcolane se skriva
tudi v gojenju skupne ljubezni do
morja, zato je treba poudariti trud
za čim manjše onesnaževanje, a kljub
temu ne pozabimo na sprostitev in
na zabavo.

Trstu je pravkar potekal prvi
krog lokalnih volitev, ki so za
nekatere izmed naših mladih

bralcev pomenile le daljši vikend
– zaradi volišča na šoli –, za druge, pol-
noletne, pa je bila to prva izkušnja na
volišču. Dijaki iz šol z voliščem se vese-
limo, da si bomo še enkrat odpočili
čez slaba dva tedna, ko bodo Tržačani
izbirali župana v drugem krogu volitev.
@Direktovci pa smo izkoristili prilož-
nost, da preverimo, kakšen bi moral
biti idealen župan po merilih mladih.
Danes sta nam na vprašanja odgovar-
jala S.N. in G.R., ki obiskujeta četrti in
peti letnik višje (drugostopenjske) sred-
nje šole. Odgovorila sta na vprašanja,
a sta prosila, da ostaneta anonimna.

Misliš, da je Trst »staro« mesto,
kar se tiče politike?
S.N.: Kar se tiče politike, je Trst res
»staro« mesto, menda zato, ker so
mladi izgubili upanje, ali zato, ker se
ne čutijo zastopani.
G.R.: Mislim, da ni kriva politika: mladi
ne sodelujejo dovolj, zato se politika
zdi »zastarela«. To pa ima za posledico
dodaten odmik mladih od aktivnega
sodelovanja pri lokalni politiki. V mo-
jem razredu je volila le polovica pol-
noletnih.

Kako bi se kandidat za župana
lahko približal mladim?

S.N.: Idealen kandidat bi se lahko
približal mladim s tem, da bi nepo-
sredno komuniciral s študenti in di-
jaki. Lepo bi bilo organizirati pogovor
s predstavniki dijakov, da bi se lažje
izognili nekaterim težavam, kot je
na primer prenatrpanost avtobusov
med sedanjo pandemijo.
G.R.: Ni bistveno, da je kandidat
mlad. Mladim ga lahko približa akti-
vno delovanje na družbenih omrežjih.
Če si edini, ki deluje na tem področju,
boš pritegnil veliko glasov mladih
volivcev. Tudi manjše pobude so
uspešne. S tem mislim na primer na
javno izposojo mestnih koles, kar ni
preveč zahtevna akcija oziroma sto-
ritev, a so take stvari opazne in kori-
stne v očeh mladih ljudi.

Kako bi lahko izkoristili staro
pristanišče v Trstu?
S.N.: Staro pristanišče je ključnega
pomena za razvoj Trsta. Lahko bi ga
izkoristili z uveljavitvijo gospodarskih
dogovorov in z znižanjem carin, da

bi spodbudili uvoz in izvoz v prista-
nišču.
G.R.: Lepo je, da so v staro pristanišče
postavili cepilno središče in tja pre-
selili tudi raziskovalno središče Im-
maginario Scientifico. Stavbe že ob-
stajajo, zato bi lahko vse prenovili in
jih dajali v najem zasebnikom, na-
mesto da gradijo vse na novo.

Imaš kakšno posebno željo, ki
bi jo lahko uresničil tvoj idealni žu-
pan?
S.N.: Eno željo, ki jo imam na razpo-
lago, bi izkoristil tako, da naj župan
spremeni Trst v »mlajše« mesto. Hotel
bi, da nastanejo zelene cone kot tudi
nove učilnice za študij in učenje. Kar
se tiče trajnostnega razvoja, pa bi
morali fokusirati investicije v javni
prevoz.
G.R.: Moja želja se ne tiče župana,
ampak na splošno državljanske vzgo-
je. Pri mladih bi morali krepiti pomen
volilne pravice, ker se mi zdi, da je ta
tema stopila v ozadje.

Idealen župan
v očeh mladih ...
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Končno Barcolana,
simbol in zabava

@direktni: Adam, Aljoša, Andrej,
Damir, Daniel, Erika, Franz, Gabriel,
Giada, Ines, Jakob, Johanna, Julijan,
Martin, Nicolò, Sanja, Svetlana in
Veronica

obcinamilje: Kje so Slovenciiii???

stefancok_: Tukaj!

francescorusso: QUI!

robert_von_platz: Na Krasu dej

giorgiamelonee: Ke poraz 

matteosalviniofficial: Ma dej dej, Trst je naš

il_cavaliere_di_milano: Gorizza pa še bo ...

(sindaca)raggireal: ritorneremo, prima oddopo!

carlocalendaaa: Pesnica!

ursulavonderleyen: Komaj čakam na kremšnito v Bledu!

charelsmichel: Ma neeee, boljše Trojane ...

petermočnik: Ma pritte na palačinke na kraško ohcet!




