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UVOD

Izhodiščne misli, koncept in metodologija dela

V letih 1992 in 1993 sem kot kustosinja Pomorskega muzeja »Sergej Mašera« iz Pirana 

pripravljala razstavo o razvoju piranskega pristanišča, ki jo je spremljal tudi katalog. V 

muzeju ni bilo o raziskovalni in razstavni temi skorajda nikakršnih podatkov, zato je med 

primarne naloge sodil pregled arhivskega gradiva v piranskem, koprskem in tržaškem arhivu. 

Šele pri delu v arhivu, kjer sem iskala podatke o obravnavani tematiki in jih kasneje 

obdelovala, se je pravzaprav sploh začelo moje razmišljanje o vlogi in položaju Pirana, 

posredno pa tudi Kopra in Izole in današnje slovenske obale, ki sojo le-ti imeli kot pristanišča 

v preteklosti, in še posebej pod vladavino Habsburške monarhije. Zanimanje je bilo takrat 

usmerjeno predvsem v razvoj pristanišča in njegovo gospodarsko vlogo, pravzaprav v 

pomorski promet, ki se je odvijal v njem. Arhivski viri so namreč potrdili že znana 

zgodovinska dejstva, da je bil Trst v drugi polovici 19. stoletja mesto, ki je doživljalo velik 

razcvet. Bil je politično, gospodarsko in kulturno središče tega dela države, v katero se je 

stekala večina avstrijskih poti, tudi morske poti obalnih mest. Iz arhivskih virov je bilo 

mogoče razbrati, da so svoj razcvet, gospodarski, kulturni in socialni, doživljala tudi obalna 

mesta. Ob iskanju potrditve novih zgodovinskih dognanj v zgodovinopisni literaturi, teh 

potrditev ni bilo. Literatura je poudarjala veliko vlogo Trsta in popolno stagnacijo istrskih 

mest po propadu Beneške republike leta 1797, ki da so bila le zaledje Trsta. Trditve o popolni 

stagnaciji severozahodnih istrskih mest me nikakor niso prepričale. Prvi vtis je bil, da so te 

trditve pretirane, saj so viri dokazovali tudi napredek drugih geografskih področij in ne samo 

Trsta. Tudi periferija, pa čeprav je do današnjih dni še vedno ostala periferija, seje razvijala. 

Ni pa bilo nikakršnega dvoma v trditev, daje bil Trst glavno pristanišče Avstrije, pa čeprav so 

npr. piranski občinski veljaki v svojih dopisih poskušali na drugačen način prikazati njegov 

položaj. Trdili so, da bi moral biti kriterij določanja pomembnosti posameznega mesta in 

njegovega pristanišča v številu plovil, ki so pristanišče za svoje usluge v določenem obdobju 

uporabljala, in ne v količini pretovorjenega blaga, ki so ga navajali uradni pomorski viri. Prav 

nasprotje teh dveh trditev, znanstvene iz literature in laične iz arhivskih virov, je postalo 
izhodišče nadaljnjemu raziskovanju, prebiranju literature in nastanku pričujoče naloge.
Cas 1. pol. 19. st je prinesel velike spremembe v gospodarstvu, razmah kopenskega in 

morskega prometa, nastajale so prve tovarne tudi v naših krajih. Leta 1818 je Trst imel že prvi 

parnik in 1829 je Ressel s Civetto preizkušal plovbo prvega parnika na ladijski vijak. Trst je 

razvijal prometno povezavo z zaledjem, postal je sedež vseh večjih paroplovnih družb na
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vzhodni obali Jadrana, glavno izvozno-uvozno pristanišče Habsburške monarhije ter sploh 

njeno glavno pristanišče. Pomen Trsta kot pristaniškega mesta se je še povečal po zgraditvi 

Sueškega prekopa leta 1869. V 2. pol 19. st. se je tržaški pomorski dejavnosti pridružila še 

industrija. Velika vloga manjših mest v severozahodni Istri, ki so v času Beneške republike 

prevladovala v trgovini z zaledjem, se je po omenjenih ugotovitvah skoraj popolnoma 

izničila. Mesta Koper, Izola in Piran so živela v senci Trsta in imela v 19. stol. veliko manjši 

pomen kot pod Benetkami, ko je bil položaj prav nasproten. Tudi po razvoju gospodarstva in 

po številu prebivalstva naj bi stagnirala. Domače ladjedelstvo je na primer zadovoljevalo 

potrebe domačega prebivalstva, vsa velika in finančno najbolj donosna dela pa so potekala 

preko tržaških ladjedelnic. Obalna istrska mesta so se vse bolj vezala na Trst, ki je postajal 

tržišče za njihove proizvode, in tudi na tržaško industrijo, ki je trajno ali začasno zaposlovala 

istrsko odvečno delovno silo. Mesta so Trst zalagala s prehrambenimi artikli ter s kamnom, 

Trst pa jih je oskrboval z različnimi industrijski izdelki tržaških tovarn in blagom iz tujih 

dežel.

Zgodovinska literatura poudarja, da so obalna mesta Milje, Koper, Izola, Piran po propadu 

Benetk leta 1797 ter z razvojem habsburškega Trsta vse bolj stagnirala, da niso dosegala 

gospodarskega in družbenega razvoja ter ostajala v senci Trsta kot njegovo naravno, 

gospodarsko in kulturno zaledje. Severnozahodna istrska obalna mesta, ki so v beneškem 

obdobju v primerjavi s Trstom prosperirala, v avstrijskem obdobju niso več dosegala večjega 

razvoja. Omenjeno stagnacijo so navidezno potrjevali tudi arhivski viri in beležili statistični 

podatki vse dotlej, dokler napisanih misli piranskih političnih veljakov iz 19. stoletja in 

suhoparnih statističnih številk, nisem poskušala natančneje razumeti in dokler številke in 

podatki niso dobili tudi konkretne podobe. Ob zavedanju dejstva, da pomen obalnih mest še 

zdaleč ni bil tako velik kot pod Beneško republiko, je bilo potrebno spremljati novejše 

raziskave. Slednje vse bolj kažejo, da se v mestih ne gospodarski in ne družbeni razvoj 

nikakor ni povsem ustavil. Zaradi naravno geografske bližine obalnih mest Trstu jim je v 

obravnavanem času morje pomenilo glavno vez s tem centrom in posredno prek njega s 

celotnim svetom. Prav gospodarstvo pa je pomenilo eno najpomembnejših vezi. Mesta so po 

mojem mnenju zabredla v stagnacijo samo v primerjavi s silno naglim razvojem Trsta, ki je 
postal ne samo gospodarski, temveč tudi politični in družbeni center. V njem so delovale tudi 

osrednje vladne institucije, kot npr. Deželna vlada, Pomorska vlada, v katere pristojnost so 

spadali vodstvo, nadzor in opravljanje pristaniških služb in drugih pomorskih dejavnosti v 

vseh avstrijskih obalnih krajih vse do Dubrovnika itd. Obalna mesta pa so mu bila tudi na tem 

področju podrejena. Vendar pa so na primer konec osemdesetih let 19. st. v Izoli, pa tudi v
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Kopru, začele delovati tovarne ribje predelovalne industrije, katerih lastniki in ustanovitelji so 

bili sicer tujci, v njih pa je delalo domače prebivalstvo. Omogočale so preživetje številnim 

domačinom in prispevale k boljšemu ekonomskemu položaju severozahodne Istre. Tovarne 

so nastale »relativno zgodaj« po revolucionarnih odkritjih v prehrambeni industriji; odvisno 

pač, s kakšnega zornega kota je obravnavana tematika. Bližina Trsta in možnost zaposlitve 

Istranov v tem bližnjem centru, obstoj^lejavnosti, kot so pomorstvo, ladjedelstvo, ribištvo itd., 

so omogočale, da iz tega področja v tem obdobju ni bilo tako množičnih ekonomskih 

emigracij v prekomorske dežele. O teh vprašanjih so v zadnjem času pisali drugi avtorji. Tudi 

politična odvisnost od Trsta in njegovega gospodarstva, od Deželne vlade v Trstu, odvisnost 

pomorskih institucij od Pomorske vlade v Trstu, poskusi osamosvajanja mestnih oblasti, 

dogovarjanja o določenih problemih itd. so se mi zdeli na začetku dela vredni raziskave in 

pojasnitve, med samim delom pa so postali drugotnega pomena.

Od leta 1993 pa do 1999, ko sem se odločila, da bom to vprašanje, povezano s prikazom 

istrskega gospodarstva, in v okviru njega zlasti pomorstva v treh obalnih mestih Kopru, Izoli 

in Piranu, prijavila kot temo za nadaljnji študij na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete 

v Ljubljani, je sicer izšlo precej strokovne literature. Meni želenih tez pa tudi v novejši 

literaturi ni bilo. Pod mentorstvom dr. Marte Verginelle in z nasveti konzultantov dr. Petra 

Vodopivca, dr. Giovannija Panjeka in dr. Žarka Lazareviča, seje razširil krog ciljne literature 

in izoblikovale so se poti raziskovanja. Na razširjenem seznamu literature sem z zanimanjem 

prebirala spremenjene in nove trditve zgodovinarjev o položaju in vlogi Trsta v odnosu do 

manjših mest, v odnosu do Dunaja in do evropskih pristanišč. Prav spoznanja Alekseja Kalca, 

kije podrobno preučeval migracije, ki so potekale skozi Trst, in ki pravi, daje bil na področju 

migracij Trst do leta 1904 primarno avstrijsko pristanišče samo za slovenske dežele, v 

primerjavi s severnonemškimi pristanišči pa drugorazredno, je npr. preobrnila moja 

razmišljanja tudi v drugo smer. Ob zbiranju in prebiranju literature, katere avtorji so Giovanni 

Panj ek, Roberto Finzi, Elio Apih in Ivan Erceg, sem začela pritrjevati nespornemu 

zgodovinskemu dejstvu, da je bil Trst resnično glavno avstrijsko pristanišče in pomembno 

središče, v evropskem merilu pa nikakor ne nekaj zelo posebnega in še manj edinstven 

svetovni zgodovinski primer. Pa tudi svoje dosedanje ugotovitve, daje v istrskih mestih, kljub 
nekakšni stagnaciji razvoj potekal naprej, da popolnega zastoja ni bilo ter da so vendarle 

pomenila le naravno zaledje velikemu emporiju, sem razumela kot pravilne. Merkantilna 
politika dunajskega dvora je namreč potencirala razvoj dveh svobodnih pristanišč v Trstu in 

na Reki ter vlaganje vsedržavnega kapitala vanju, ne pa tudi v zaledje, ki se je pa vendarle 

nzvijalo, saj gaje k temu »prisilil« razvoj obeh »porto francov«. Enakovredne primerjave s
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Trstom na nobenem področju sicer ni bilo mogoče narediti, a tudi nespornega dejstva, daje na 

različne načine Trst vezal nase ožjo in širšo, italijansko, slovensko in hrvaško okolico ne 

samo celo 19., temveč še celo 20. stoletje, ni bilo mogoče spregledati.

Že na začetku svojega dela sem si zastavila koncept dela in tudi koncept vsebin, ki sem jih 

želela obdelati. Ob prijavi naloge sem se odločila za naslov, ki je zajel moj načrt dela in 

deloma tudi že hipotetične rezultate: »Vloga obalnih mest - Pirana, Izole in Kopra - v odnosu 

do Trsta (1850-1900-1918)«. Namenoma se nisem želela omejiti samo na eno gospodarsko 

dejavnost (npr. pomorski promet) in ne na eno samo mesto (npr. Piran). Na vsak način sem 

želela pridobiti širšo sliko obravnavanega področja v obravnavanem času.

To, da mi bodo vsebine s pomorsko tematiko delale najmanj preglavic, mi je bilo jasno takoj. 

Literaturo sem večinoma poznala, v veliki meri prav tako tudi arhivske vire. Toda želela sem 

spoznati tudi: funkcioniranje države, Trsta in obalnih mest ter gospodarski, politični in 

družbeni razvoj; politično, upravno in administrativno ureditev Avstrije 1850-1918; avstrijsko 

zakonodajo, položaj Istre in njenih mest v tem sistemu, tej ureditvi in tem času; gospodarsko 

podobo Evrope, Avstrije in Istre; povezanost gospodarstva s politiko. Ta neznana področja pa 

so zahtevala kar precej truda, saj je bilo potrebno pridobiti meni do tedaj precej neznane 

literature. Brskanje za literaturo in njeno iskanje sta postala prav zabavna. Tudi branje 

bibliografij ter iskanje primernih prispevkov in strokovnih del, ali preko internetnega 

knjižničnega programa Cobiss ali preko drugih internetnih strani, sta postala pravi užitek, 

klasično bibliografijo pa sem brala kot najbolj zanimivo čtivo.

Rezultat tega študija sta na podlagi literature izrisan kratek upravni položaj v Istri ter na 

podlagi arhivskih virov in mojih predhodnih objav še prikaz pomorske organizacije v 

Habsburški monarhiji, ki je delovala ločeno in neodvisno od drugih državnih institucij. Po 

študiju člankov Salvatorja Žitka, Janeza Kramarja, Pierpaola Dorsija, Paola Zillerja, Almeriga 

Appollonia, Darka Darovca, Uga Cove, Boga Grafenauerja, Petra Vodopivca, Vasilija 

Melika, Giovannija Panjeka, Roberta Finzija in drugih, ki so se ukvarjali s politično 

zgodovino Istre, volitvami v istrski deželni zbor, organi občin, upravno ureditvijo, 

nacionalnim vprašanjem, gospodarsko in družbeno preteklostjo Istre in Tržaškega področja, 

se mi je zelo razjasnila slika razmer v obravnavanem času, čeprav tem nisem namenila največ 

časa.

Ker me je že na začetku raziskave zanimalo, katero je bilo glavno trgovsko blago, s katerim 

so trgovali Istrani in so ga prevažali na ladjah, na kakšen način so trgovali z njim, kakšna je 

povezava teh pridelkov in proizvodov s pomorsko trgovino, je bilo potrebno najprej pregledati 

izbor literature, ki obravnava gospodarstvo Istre, in na ta način dobiti izhodiščno gospodarsko
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sliko tega področja. Ker je bilo istrsko gospodarstvo takrat tudi del slovenskega in 

avstrijskega gospodarstva, sem želela prikazati podobnosti in razlike med njimi: Kakšna je 

bila vloga tega gospodarstva v avstrijskem in slovenskem prostoru, kakšen je bil vzajemni 

vpliv, ali je v Istri razvoj potekal vsaj deloma vzporedno z razvojem v drugih predelih države, 

kakšni so bili posegi v razvoj, ali je prihajalo do zaostajanj, ali je razvoj potekal vzporedno z 

naj razvitejšimi deli države? Alije bilo vključeno v državno gospodarstvo, ali so se družbene 

in gospodarske osnovne značilnosti obravnavanega časa, ki jih opisujejo ekonomski 

zgodovinarji, odražale tudi v istrskem gospodarstvu? Ali tudi tukaj veljajo osnovne 

zakonitosti gospodarskega razvoja v 2. pol. 19. stoletja? Kakšne so bile povezave z evropskim 

in svetovnim gospodarstvom? Mojo pozornost je pritegnila trditev Žarka Lazareviča, ki 

pravi, daje bilo »slovensko gospodarstvo vse do leta 1991, do razglasitve samostojne države, 

regionalno gospodarstvo znotraj avstrijskega oziroma jugoslovanskega / nacionalnega 

gospodarstva«.1 Takoj je sledilo vprašanje: Kako naj potem opredelimo istrskega?

Zato je bilo delo usmerjeno v preučevanje literature, ki obravnava gospodarstvo Habsburške 

monarhije, slovenskega narodnega prostora in Slovenske Istre. Posebno slednji, ki obravnava 

najmanjše področje in ki je bila ob raziskavah posameznih krajev (npr. Piran, Izola, Koper 

itd.) in tematik (npr. solinarstvo, ribištvo, oljarstvo, pristaniška dejavnost, ladjedelstvo itd.) že 

predstavljena v številnih strokovnih člankih in publikacijah, je bila namenjena posebna 

pozornost. Da bi bilo laže govoriti o pomorskem prometu in trgovini med obalnimi mesti in 

Trstom, sem menila, daje najprej potrebno prikazati najpomembnejše gospodarske panoge po 

letu 1850, katerih proizvodi so bili glavno in najpomembnejše trgovsko blago na ladjah 

obalnih prebivalcev v smeri proti Trstu. Poudariti velja, da v tej razpravi trgovina ni posebej 

in natančno obdelana, glavne smeri in način trgovanja pa so razvidni. Pomorstvo z 

ladjedelstvom pa je skozi stoletja prav v obalnih mestih predstavljalo močno gospodarsko 

dejavnost, od katere sta bila odvisna preživetje in blaginja velikega števila ljudi. Razprave, 

članki, monografije in katalogi so rezultat temeljitega raziskovalnega dela posameznih 

avtorjev v arhivih in na terenu, zato so odličen in verodostojen vir podatkov.

Informacije so nudile najnovejše raziskave Zore Žagar, Zvone Ciglič, Bogdane Tome 

Marinac, Flavia Bonina, Darje Mihelič, Alberta Pucerja, Nadje Terčon, Alekseja Kalca, Darka 

Ogrina, Darka Darovca, Igorja Prešla, Marte Verginella in drugih, pa tudi objave z malce 

starejšo letnico so bile odličen kažipot. Poudariti velja predvsem delo Vande Bezek, Josipa 1

1 Lazarevič Žarko: Od regionalnega k slovenskemu narodnemu gospodarstvu (Preobrazba slovenske 
gospodarske strukture v drugi polovici 19. in v 20. stoletju), v Slovenija 1848-1998: iskanje lastne poti: 
mednarodni znanstveni simpozij, Maribor, 1998. Ljubljana, Zveza zgodovinskih društev, 1998, str. 271-291,
(v nadaljevanju Lazarevič), str. 271-272.
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Basiolija, Janeza Kramarja, Branka Marušiča, Marka Legoviča in drugih. Zaradi takega 

izhodišča sem namreč menila, da za prikaz gospodarske podobe v Istri ni potrebno posebej in 

izključno delati po arhivskih virih, saj je bilo možno po študiju izbrane literature in lastnih 

raziskavah arhivskih virov, ki so deloma tudi že objavljene, deloma pa prvič podane v tej 

razpravi, v povzetkih prikazati obravnavane teme. Z namernim širokim izborom literature je 

bila v tem poglavju v opombah v bistvu prvič na enem mestu pripravljena tudi neke vrste 

bibliografija del, ki obravnavajo istrsko gospodarstvo v 19. stoletju in ki za razliko od 

marsikatere druge že objavljene bibliografije, razen redkih izjem seveda, ne upošteva zgolj 

zgodovinopisnih del, temveč tudi etnološke in arheološke, po stroki muzeološke. Zato 

velikokrat navedba določenega dela v opombi ne pomeni zgolj citiranja podatkov iz njega, 

temveč opozorilo nanj. Obenem je bila z obrobnimi predstavitvami različnih vsebin, kot so 

stalne in občasne razstave, publikacije, projekti itd. prikazana pestra dejavnost Pomorskega 

muzeja »Sergej Mašera« Piran, kjer sem zaposlena. Poleg svojih novih znanstveno 

raziskovalnih spoznanj sem na tem mestu namreč želela z drobnimi opazkami opozoriti 

tudi na konkretno praktično skrb za istrsko in pomorsko kulturno dediščino, ki žal razen v 

muzejski stroki, ostaja velikokrat neopažena ali celo prezrta. Preostali del historične Istre, 

današnja hrvaška Istra, ostaja v tem pregledu v ozadju, razen kolikor je bilo nujno potrebno 

upoštevati njen razvoj.

Ker pa sem želela gospodarstvo tega, v primerjavi z drugimi področji relativno majhnega kosa 

ozemlja v obravnavanem času postaviti tudi v državni in evropski okvir, sem morala pridobiti 

tudi te podatke, pri čemer so mi pomagala dela Ferda Gestrina in Vasilija Melika, Žarka 

Lazareviča in Jasne Fischer, Jožeta Šorna ter splošna zgodovinska dela. Pri tem se je 

pokazalo, da se posamezna dogajanja in prikazi istrskega gospodarstva kot mikroelementi 

zelo lepo skladajo s splošno zgodovinsko sliko gospodarske situacije 19. stoletja in da jih 

lahko opredelimo kot dogajanja v slovenskem gospodarskem prostoru v okviru Habsburške 

monarhije.

Glavnina naloge je namenjena prikazu pomorstva. Literature o pomorstvu in zgodovini 

pomorstva ter posameznih tematikah, vezanih na morje, je precej; tako strokovne kot 

leposlovne.2 V njej je podanih veliko vprašanj in strokovnih odgovorov, leposlovje pa nam 

ponuja veliko čustvenih in estetskih izlivov, saj je morje umetnike vedno privlačilo. Med 

avtorji temeljnih strokovnih del o slovenski pomorski preteklosti lahko na prvem mestu 

omenim Miroslava Pahorja in Ferda Gestrina, ki veljata za utemeljitelja zgodovine 

slovenskega pomorstva. Sem prištevam še Mirka Koršiča in Vladimirja Nagliča. V
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slovenščini so posebno v zadnjem času veliko objavljali tudi Flavio Bonin, Leo Čeh, Darja 

Mihelič, Nadja Terčon, Bogdana Tome Marinac, Igor Presi, Duška Žitko, Snježana Karinja, 

Bruno Volpi Lisjak; veliko več pa je še hrvaških in italijanskih avtorjev. Izpostavim naj 

predvsem Ivana Ercega, Grgo Novaka, Branka Kojiča, Radojico Barbaliča, Oliverja Fija, 

Josipa Luetiča, Anteja Meštroviča, Gorana Filipija, Mithada Kozličiča, Fulvia Babudieria, 

Maria Marzaria, Giovannija Panjeka, Almeriga Appolonia in številne druge.

Prav tako so mi pomenila zanimiv vir informacij o istrskem gospodarstvu in pomorstvu 

objavljena poročila strokovnjakov in državnih uslužbencev, potopiscev itd., ki so bila 

objavljena v 19. stoletju; nekatera že takoj v prvem desetletju, druga pa na sredini stoletja. 

Opisujejo celotno Istro in njena obalna mesta, tako geografsko, zgodovinsko, kulturno, 

etnološko kot tudi gospodarsko. V enem izmed takšnih objavljenih del, kjer v letih 1858/1859 

Carlo Combi dosledno po posameznih točkah primerja Istro svojega časa z Istro iz leta 1806, 

najdemo celo enega primarnih virov za predstavitev gospodarstva ter družbenega in 

socialnega položaja v vsej avstrijski Istri v prvem desetletju obravnavanega obdobja (1850- 

I860). Combi je posebej poudaril mediteranski položaj Istre ter njeno izredno pomembno 

obmorsko lego s takrat najpomembnejšima pristaniščema Piranom in Rovinjem, kar ji je 

omogočalo razvoj pomorskih dejavnosti, kot so pomorstvo, ladjedelstvo itd. Iz začetka 19. 

stoletja je objavljena tudi raziskava francoskega hidrografa in oceanografa, začetnika moderne 

hidrografije Charlesa Francoisa Beautemps-Beauprésa, kije v letih 1806 in 1808-1809 opravil 

hidrografska merjenja na vzhodnem področju Jadrana. Opisal je pristanišča, sidrišča, zalive in 

kanale zahodne Istre, vse s podatki, zbranimi na terenu. Uspelo pa mu je v svojih ugotovitvah 

združiti več aspektov: pomorske, pomorsko-vojaške, demografske, ekonomske, hidrografske, 

geomagnetske, metereološke in druge.2 3 4 Opise Istre srečamo tudi v črticah s potovanja od Trsta 

do Pulja, ki ga je jeseni 1800 opravil avstrijski književnik in državni uslužbenec Maximilian 

Fischi. Knjižica z naslovom Streifzüge an Istriens Küsten, ki na nekaterih mestih zelo dobro 

in podrobno prikazuje stanje pomorstva, ekonomski položaj in kulturno življenje vzdolž 

celotnega istrskega obalnega pasu - zlasti v Kopru, Piranu, Rovinju in Pulju - in opozarja na

2 Petaros Kmetec Ksenija: Pomorstvo in Slovenci, bibliografija razstave, Piran, 1997, Mestna knjižnica Piran.
3Apih Elio: Il rapporto sull’Istria del consigliere di stato Giulio Cesare Bargnani (1806), Atti del Centro di 
ricerche storiche Rovigno, Atti, vol. XII, 1981-1982, str. 205-335. Combijeve opombe so v Apihovem članku 
objavljene z naslovom Note di Carlo Combi na str. 319-335. Sicer pa je Carlo Combi objavil te opombe v 
koprskem almanahu La porta orientale v letniku 1858/1859. Combi namreč primerja Istro svojega obdobja z 
Istro iz leta 1806, koje državni svetnik Giulio Cesare Bargnani napisal poročilo o položaju v Istri in ga poslal 
princu Evgenu.
4 Kozličič Mithad: Risultati delle ricerche sull’Istria del 1806 del Beautemps-Beaupré (Contributo alla storia 
della marineria e della cartografia della costa occidentale dell’Istria), Atti, vol. XXV, 1995, str. 1-452.
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zelo slabo stanje poljedelstva, je izšla leta 1805 na Dunaju.5 V devetdestih letih je svoja dela o 

Istri izdajalo več avtorjev; med njimi velja omeniti Giuseppa Caprina.6 7 Njegova dela, ki 

obravnavajo področje Trsta in celotne Istre, tako v zgodovinskem pogledu kot s sodobnega 

vidika, so prav tako pomembna in še danes izreden vir podatkov. Iz leta 1890 je tudi knjiga o 

istrskem gospodarstvu La Provincia dellTstria-Studi economici, katere avtor je Nicolò del 

Bello, ki prav tako s svojimi opisi gospodarstva, prebivalstva, povezav med njima ter istrske 

geografske, družbene in socialne podobe daje gospodarsko sliko te pokrajine konec 19. 

stoletja. Čeprav je knjiga precej obširna, pogosto tudi natančna in jasna, pa je njena 

gospodarska slika Istre bolj opisnega značaja kot analitičnega. Ujemajo pa se ti prikazi in 

študije tudi z v rokopisu ohranjenim prikazom gospodarskega stanja in trgovine v Istri, ki ga 

je kot svoje spomine napisal leta 1866 odvetnik Nicolò de Madonizza v Kopru.8 Gospodarsko 

stanje tega področja pa je v slovenskem jeziku predstavil tudi Simon Rutar.9

Poudarek mojega raziskovanja je bil zlasti na dejavnostih, povezanih z morjem. Organizacija 

pomorskih upravnih služb, pomorski promet, pomorsko šolstvo, pristaniška dejavnost, 

ladj edelstvo, s pomorstvom povezane obrti, ribja predelovalna industrija itd. ter njihov pomen 

za razvoj istrskih mest in obalnega področja v odnosu do Trsta, so bile tiste vsebine, ki so 

narekovale delo. Zato je bil za nalogo izbran delovni naslov »Pristaniški promet v Slovenski 

Istri 1850-1918«.

Arhivskih virov je veliko. Ohranjeni so v Državnem arhivu v Trstu, Pokrajinskem arhivu v 

Kopru in njegovi enoti v Piranu. Fond t.i. avstrijskega obdobja je zelo bogat, vendar zaradi 

obilice virov tudi ne dovolj raziskan. Zato sem želela med svojim magistrskim študijem te 

vire pregledati, analizirati in končne ugotovitve zajeti v nalogi. Predvsem pa sem upala, da 

bom »odkrila« izgubljeni ali založeni, po domnevanjih bogat fond piranske deputacije - 

pristaniške uprave (Deputazione di porto e sanità marittima), katere posamezne dokumente 

hranijo v različnih fondih že za od leta 1851 dalje. Prva znana dokumenta piranske deputacije 

nosita datum 14. januar 1851. Dokumenti omenjenega fonda so v piranskem arhivu ohranjeni 

kot celota oziroma arhivski fond le od leta 1910 dalje. Najdemo jih v fondu Luške kapitanije 

Piran. Dejstvo pa je, da arhivskega gradiva šestdesetih let ni! Kje je torej bogata priča

5 Despot Miroslava: Maximilian Fischi o Istri 1800. godine, Jadranski zbornik, 11/1979-1981, str. 309-317.
6 Giuseppe Caprin je napisal in izdal več knjig: Tempi andati - Pagine della vita triestina (1830-1848), Trieste, 
1891; I nostri nonni 1800-1830, Pagine della Vita Triestina dal 1800 al 1830, Trieste, 1888; Marine Istriane, 
Trieste, 1889; LTstria nobilissima, parte I, Trieste, 1905; L’Istria nobilissima, parte II, Trieste, 1907 itd.
7 La Provincia dell Tstria - Studi economici di Nicolò Del Bello, Capodistria, Tipografia Cobol e Priora, 1890.
8 Memoria dell’Avocato dr. de Madonizza membro referente della Commissione speciale convocata dal
Dirigente Municipale in seguito a Decreto pretorile 30. Novembre 1866 N. 271 per conferire sui vantaggi e danni 
nel commercio del Litorale derivanti dal cambiamenti dei confini dello Stato. AST, I.R. Luogotenenza del 
Litorale, Atti Generali, b. 288. De Madonizza je bil leta 1866 svetnik pri Istrski gospodarski zbornici.
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pomorskega delovanja Pirančanov v obdobju 1850-1909? Odgovora kljub naprezanju in 

poizvedovanju za zdaj ni. Ostajajo samo ugibanja o izgubljenem ali založenem arhivskem 

gradivu in upanje o srečnem bodočem odkritju, ki pa v praksi ni vedno vezano na 

raziskovalno delo, znanje in logično sklepanje, temveč na naključje, ki je nemalokrat 

pomemben segment pri našem delu. Prav zato se delovnega naslova o Pristaniškem prometu v 

obdobju 1850 - 1918 v Slovenski Istri nisem mogla v celoti držati. Držala pa sem se lahko 

prijavljenega naslova z že na samem začetku dela koncipirano vsebino o vlogi obalnih mest - 

Kopra, Izole in Pirana - v odnosu do Trsta (1850 - 1900 - 1918) in prijavne obrazložitve 

magistrske teme. V njej sem se namreč odločila za prikaz splošnega gospodarskega položaja 

današnje Slovenske Istre v odnosu s Trstom in s poudarkom na pomorstvu.

V omenjenih arhivih mije deloma uspelo pregledati korespondenco med mestnimi organi in 

nadrejenimi oblastmi v Trstu, zapisnike občinskih sej obalnih mest, večji del arhivskega 

gradiva fonda Governo marittimo (1850-1923) in manjši del fonda Luogotenenza del Litorale 

(1850-1918) v Državnem arhivu v Trstu, arhiv avstrijskega obdobja fonda občine Piran ter 

fonda Luške kapitanije Piran v Pokrajinskem arhivu v Kopru - Enoti Piran, arhive sodišč o 

registracijah in delovanju gospodarskih podjetij ter vire, ki so jih sproti narekovale nove 

ugotovitve. Kot verodostojen vir pa sem sprejemala tudi statistične podatke uradnih objav 

Pomorske vlade v Trstu in Centralne statistične komisije na Dunaju, ki sta vsakoletno izdajali 

svoje objave. Tak pomemben vir je serija zvezkov Annuario marittimo. Iz njih sem povzela 

številke o plovilih, prometu, zaposlenem osebju v pomorskih uradih, izdelanih večjih in 

»prijavljenih« ladjah v obalnih ladjedelnicah, potopih in nesrečah, pa o svetilnikih, pomorskih 

zakonih itd. ter jih potem sistematično, glede na želeno obravnavo, vključila v za to posebej 

izdelane tabele. Pregled drugih arhivskih fondov je namreč pokazal, da lahko posamezne 

vprašalnike, ki jih je Pomorska vlada pošiljala podrejenim pristaniškim uradom v 

izpolnjevanje, povežemo z njihovimi odgovori, ne moremo pa iz teh drobcev ustvariti takšne 

slike, kot jo je z obdelanimi in objavljenimi podatki to uspelo storiti sami Pomorski vladi oz 

Centralni statistični komisiji. Zato sem ocenila, da so ti statistični podatki izredno dragoceni, 

predvsem pa urejeni po nekem sistemu. Iz njih sem potegnila podatke, ki so me zanimali. 

Poudariti moram, da ne viri ne statistični podatki niso prikazani natančno in kronološko za 

vsako leto posebej, saj je bilo to zaradi preširokega obdobja (1850-1918) skorajda nemogoče. 

Posamezni statistični podatki pa kljub temu kažejo krivuljo razvoja, napredka in krize. Zato so 

te tabele, ki so sicer bogate s podatki, izdelane bolj kot vzorci. Čeprav sem upala, da mi bo 

uspelo pregledati vse arhivske vire, za katere sem vedela, pa mi je kmalu postalo jasno, da to

9 Rutar Simon: Samosvoje mesto Trst in mejna grofija Istra, Ljubljana 1897.
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ne bo mogoče. Po pogovoru sva se z mentorico dr. Marto Verginella, ki je že vnaprej jasno 

predvidela, da so moje iluzije prevelike, dogovorili za izdelavo vzorcev pregledanega gradiva. 

Čeprav se mi je ob pripravi naloge ob posameznih poglavjih odpiralo še veliko novih vprašanj 

oziroma sem vedno znova odkrivala, kako primerno bi bilo »to in ono« (npr. »žensko 

vprašanje«, izobraževanje mornarjev, povezave s svetom itd.) videti, vedeti, razumeti, 

razložiti, napisati, tudi to v tej fazi ni bilo mogoče. Vsekakor pa sem po mentoričini sugestiji, 

nasvetih, pričakovanjih ter pod njenim dobrim vodenjem poskušala poudariti nove rezultate, 

ki so bili pridobljeni iz virov, jih analizirati ter jih skozi celotno nalogo prepletati s spoznanji 

iz literature. Predvsem pa sem na koncu dela ugotovila, da sem svojo teorijo, izdelano že 

daljnega leta 1993, želela čim bolje dopolnjevati in potrjevati. Menim, da mi je to uspelo. In 

kar se mi zdi pri tem najpomembnejše, je to, da mi je uspelo znanje, pridobljeno med 

večletnim muzejskim in raziskovalnim delom, združiti s podatki, pridobljenimi v zadnjem 

obdobju intenzivnejšega študijskega dela, jih uporabiti in jih medsebojno povezati v 

zaključeno celoto.
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ZAHVALA

Ob koncu uvoda se najlepše zahvaljujem vsem, ki so mi pri delu kakorkoli pomagali. Najprej 

seveda mentorici izr. prof. dr. Marti Verginella ter konzultantom in recenzentom: red. prof. dr. 

Petru Vodopivcu, red. prof. dr. Giovanniju Panj eku in višjemu znanstvenemu sodelavcu dr. 

Žarku Lazareviču. Vsem hvala za vse nasvete, sugestije, posredovanje literature in 

vzpodbudne besede ter nenazadnje za potrpežljivo branje naloge, opravljeno recenzijo in 

konkretne pripombe, ki so pripomogle k še večji verodostojnosti raziskovalnih rezultatov. 

Zahvala gre tudi Primorski znanstveni fundaciji, ki mi je z delno finančno podporo olajšala 

študij. Zahvalila bi se rada vsem arhivistom, ki so mi v skoraj desetletnem delu pomagali pri 

iskanju gradiva in mi ga nosili na arhivsko mizo: Albertu Pucerju, Mariu Rožacu, Iztoku 

Cotarju, tržaškim arhivistom, ter kolegom v Pomorskem muzeju. Zlasti gre zahvala ravnatelju 

Flaviu Boninu, ki je z razumevanjem spremljal moje delo, bibliotekarju Petru Cerčetu, ki mi 

je prek medknjižnične izposoje »zrihtal« veliko literature, mi tako prihranil marsikatero uro in 

marsikateri kilometer poti in mi ob koncu dela skeniral ilustrativno gradivo, Urošu Hribarju 

za pomoč pri tehničnem urejanju naloge ter arheologinji Snježani Karinja, ki je 

neobremenjeno in zelo kritično brala moje posamezne tekste. Posebna in še posebej prisrčna 

zahvala pa je namenjena profesorju Jožetu Hočevarju, ki je tekste potrpežljivo bral in jih 

jezikovno pilil, da so odhajali v branje in objave stilistično boljši in brez slovničnih napak.

In ne nazadnje gre velika zahvala moji družini, zlasti sinovoma Primožu in Matjažu ter možu 

Dragu. Primožu zato, ker je v kratkem času med počitnicami z vso vnemo sešteval številke, ki 

sem jih izpisovala v arhivih, in jih pod mojim vodstvom, usklajevanjem, razporejanjem in 

strogo kontrolo vnašal v tabele ter mi teoretično in praktično pomagal pri končnem 

oblikovanju naloge; Matjažu pa zato, ker je z otroškim razumevanjem zlagal kocke, risal in se 

igral takrat, ko sem poleg njega sedela za knjigo ali za računalnikom. Vsem trem pa za 

razumevanje in potrpljenje, ki so ga izkazali, in za marsikatero opravljeno družinsko delo, ki 

so ga prevzeli namesto mene. Velikokrat so bili namreč oškodovani za marsikatero urico 

igranja, skupnega druženja in učenja. Posebna zahvala pa prav na koncu velja mojemu očetu, 

ki me je vsa leta moralno in finančno podpiral, mi pomagal in mi zaradi svojega zanimanja 

vzdrževal motivacijo do dela in zaradi svojega neizmernega zaupanja že v kali zatrl 

kakršnokoli misel o opustitvi zastavljene naloge. Naj mu ta naloga velja kot zahvala za vse, 

kar sta z mamo zame storila dobrega.
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UPRAVNA UREDITEV ISTRE IN AVSTRIJSKEGA PRIMORJA 

(1850-1918)

Po propadu francoskih Ilirskih provinc ter po dunajskem kongresu 1814-1815, po katerem je 

prišlo do novih političnih ureditev v Evropi, so istrska mesta pripadla Avstriji. Po ponovni 

zasedbi Istre so se Avstrijci odločili, da uvedejo poseben političnoupravni sistem. Z 

odlokoma, ki ju je izdal general Nugent v Kopru 22. in 23. septembra 1813, se je v bivši 

beneški Istri vzpostavil upravni red, ki je bil bistveno drugačen kot na drugih ozemljih 

»Ilirskega kraljestva«, ki jih je Avstrija po padcu Napoleona ponovno osvojila in kjer so 

začasno obdržali Napoleonov sistem. V tem delu Istre so pri priči ukinili ilirski sistem, ker so 

hoteli vzpostaviti predfrancosko stanje, to je ureditev beneškega obdobja.1 Na vodilne 

položaje so postavili ljudi, ki so ta mesta zasedali že med prvo avstrijsko upravo (1797-1805). 

Po Pariški mirovni pogodbi 30.5.1814 je bil iz Goriškega, Tržaškega in Reškega okrožja 

ustanovljen Tržaški gubernij. Uredile so se tudi meje med Kranjsko in Primorsko, ki so ostale 

nespremenjene vse do konca Habsburške monarhije. Z zakonom civilnega in vojaškega 

guvernerja v Iliriji barona Krištofa Lattermana je bilo 1.8.1814 ustanovljeno »Ilirsko 

primorje«, vsa tri okrožja pa so dobila ime »Governo delle coste marittime« ali Primorski 

gubernij, kasneje »II Litorale« ali »Küstenland« ali Primorje. Vsa področja politične 

administracije, tudi pomorske zadeve, je v letih 1814-1850 pokrivala cesarsko kraljeva vlada 

Primorja v Trstu (I.R. Governo del Litorale in Trieste). Do novih sprememb v upravi je prišlo 

leta 1825, ko je bila izvedena reorganizacija Ilirskega primorja. Razdelili so ga na mesto Trst 

z okolico ter na Istrsko in Goriško okrožje. Istrsko okrožje s sedežem v Pazinu so sestavljali 

okrajni komisariati (Koper, Piran, Buzet, Buje, Motovun, Poreč, Rovinj, Vodnjan in Pulj).

Avstrijsko primorje - »II Litorale« - je bila enota državne uprave z glavnim mestom Trst. Ime 

področju, ki izhaja iz prevoda nemškega »Küstenland«, so določile dunajske oblasti. V njem 

so bila združena ne samo obalna področja, temveč tudi širši administrativni predeli, katerih 

središče je postal Trst.1 2 3 Na čelu je bilo c. kr. Namestništvo v Trstu. To je bila vrhovna 

upravna oblast, organ centralne vlade (Luogotenenza del Litorale in Trieste 1850-1918).

1 Dorsi Pierpaolo: La prima fase di ripristino delfordinamento austriaco nell'Istria già Veneziana: I decreti 
Nugent del settembre 1813; ActaHistriae III, str. 209-230, cit. str. 230, Koper, 1994.
2 O upravni ureditvi je podrobno pisal Salvator Žitko : Slovenska Istra v 19. stoletju s političnega, upravnega in 
nacionalnega vidika, Acta Histriae I, Koper-Milje, 1993, str. 109-115 (v nadaljevanju Žitko: Slovenska Istra); 
Grazia Tato: Prestigio e influenza politica del potere economico a Trieste nelle carte della Deputazione di borsa, 
poi Camera di commercio, Acta Histriae 7, Koper, 1999, str. 609-618.
3 Panjek Giovanni: Trieste e il litorale, v La storiografia marittima in Italia e in Spagna in età moderna e 
contemporanea; tendenze, orientamenti, linee evolutive, Bari, 2001, str. 75-101.
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Namestništvo je bilo direktno podrejeno notranjemu ministrstvu na Dunaju in drugim 

državnim ministrom. Okrajna glavarstva so bila izvršni organi Namestništva, občine pa 

izvršni organi okrajnih glavarstev. Med naloge naj višje uprave so spadali politična uprava, 

javni red, bogoslužje, šolstvo, trgovina, poljedelstvo, obrt in gradnje.

Avstrijsko primorje so sestavljale dežele, administrativno združene v okviru Tržaškega 

gubernija (Tržaški gubernij ali Primorski gubernij ali Avstrijsko - ilirsko primorje ali Litorale 

Austro - Illirico ali Litorale): Trst z okolico, Goriška in Gradiščanska ter Istra. Trst je bil 

njegovo središče. V njem so bili po položaju najvišji uradi, sedeži višjega deželnega sodišča, 

deželnega in trgovsko-pomorskega sodišča, finančnega ravnateljstva, osrednje pomorske 

vlade, deželnega šolskega sveta, zemljiškoknjižnega urada za celotno Primorsko, deželnega 

melioracijskega zavoda itd. Namestništvo je prenehalo delovati leta 1918, prav tako pa tudi 

vsi navedeni uradi. Tudi sama ureditev na področju uprave, sodstva in šolske sfere po letu 

1861 ni doživljala velikih sprememb. Kadar pa v literaturi in virih zasledimo besedo litorale z 

malo začetnico, takrat ni mišljeno opisano področje, temveč področje Trsta in njegove 

najbližje italijansko - slovensko - hrvaške okolice.

V Istri so bile prve volitve v ustavodajni parlament 6. maja 1848, ki so absolutno zmago 

prinesle Italijanom. Novi cesar Franc Jožef I. je ukinil ustavne svoboščine in s cesarskim 

patentom 4. marca leta 1849 proglasil novo, oktroirano ustavo. Z njo so bili ukinjeni guberniji 

in ustanovljena namestništva. Leta 1849 je bila na podlagi oktroirane ustave ter na podlagi 

26.9.1849 danega predloga notranjega ministra Bacha o politični organizaciji Primorja 

formalno ustanovljena Mejna grofija Istra s Kvarnerskimi otoki, vendar brez lastne 

samouprave in s skupnim deželnim zborom z Goriško in Gradiško s sedežem v Gorici. Prišlo 

je do sprememb tudi v politični in sodni razdelitvi Istre. Trstje postal kronovina zase.

Istra je pripadala skupini dežel Avstrijskega primorja s cesarskim namestništvom v Trstu, ki 
je bilo ustanovljeno 25.1.1850 z združitvijo Trsta, Istre in Goriško-Gradiščanske.4 Istra kot 

Pazinsko okrožno glavarstvo je imela posebno avtonomijo z deželnim zborom za Istro. 

Razdeljena je bila na okrajna glavarstva Pazin, Koper, Motovun, Voloska, Rovinj, Pulj in 

Cres z ekspoziturami. S cesarskim patentom 1852 je bilo ukinjeno načelo delitve sodne in 

politične oblasti, januarja 1854 pa so z novo upravno razdelitvijo ukinili okrajna glavarstva.

4 Grafenauer Bogo: Miti o »Istri« in resnica Istrskega polotoka, Acta Histriae I, Koper - Milje, 1993, str. 9-52; 
Žitko: Slovenska Istra, str. 109-115.
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Istra je dobila manjše politično-sodne okraje- preture. Do oktobra 1860 je imela Istra eno 

upravo in sedež v Pazinu. Takrat je s posebnim dekretom dobila ime »Mejna grofija«.5

Carlo Combi, ki je v koprskem almanahu »La porta orientale« dosledno primerjal Istro 

svojega časa z Istro iz leta 1806, v svojih točkah (45-47) govori o organizaciji administracije 

v Istri, v točki 48 o šolstvu, 52 o cerkveni organizaciji, v poslednji 53. točki pa o sodni 

administraciji v Istri. Prav v teh točkah najdemo enega primarnih virov za predstavitev 

družbenega in gospodarskega položaja v Istri v petdesetih letih 19. stoletja.6 7

Šele s cesarskim patentom 26. februarja leta 1861 je Istra dobila svojo samoupravo s sedežem 

deželnega zbora v Poreču in se tako prvič pojavila kot samostojna avtonomna dežela. Istra ni 

imela deželnega glavnega mesta. Rovinj je bil sodnijsko središče in v njem je bil istočasno 

tudi sedež trgovske in obrtne zbornice; leta 1869 pa je Rovinj postal mesto z lastnim statutom. 

Takšna ureditev se je ohranila vse do 1918/1920. Istrski deželni zbor in deželni odbor kot 

njegov izvršilni organ sta do leta 1897 zasedala v Poreču, kasneje pa v Pulju in Kopru. Istrski 

deželni zbor se je zadnjič sestal 18.10.1910. Tako kot drugi deželni zbori je sprejemal 

zakone, ki sta jih potrjevala cesar in dunajska vlada, ter bil na ta način pomemben nosilec 

avtonomije. Bilje bolj zakonodajni in usmerjevalni kot pa izvršni in upravni organ. Reševal je 

vprašanja v zvezi z deželnim proračunom, upravljanjem deželne imovine, odrejanjem 

deželnih davkov, poljedelstvom itd. Neke vrste avtonomna vlada pa je bil Deželni odbor, kije 

bil izvršni in upravni organ. Med leti 1861-1914 je bilo 11 deželnozborskih volitev. Volitve 

poslancev so potekale po kurijah (veleposest, poslanci kurije zunanjih občin in trije virilisti). 

Po uvedbi dualizma in proglasitvi nove avstrijske ustave 21.12.1867 ter sprejetju t.i. 

decembrskih zakonov, med katerimi je bil tudi zakon o ureditvi upravno-političnih oblasti, je 

bila s cesarskim dekretom 8.7.1868 Istra upravno razdeljena na 6 oz. 7 glavarstev, ki so se po 

obsegu večinoma ujemala s tistimi, ki so bila 1849 ukinjena. Okrajna glavarstva so bila 

občinam nadrejeni organi. Julijski cesarski dekret iz leta 1868 je ukinil tudi mešane politično 
- sodne okraje (preture) in ustanovil sodne okraje, ki so sestavljali okrajno glavarstvo.8 Izola 

in Piran sta spadala pod okrajno glavarstvo Koper. Okrajna glavarstva in sodni organi so bili 

državni uradi. Koprsko okrajno glavarstvo je imelo sodne okraje Koper, Piran in Buzet. 

Politično - sodni okraj Piran je obsegal občine Piran, Izola, Korte, Sv. Peter, Padna, Nova vas

5 Žitko : Slovenska Istra, str. 109-115.
6 Combi Carlo: Note di Carlo Combi, objavljene v almanahu »La porta orientale« 1858-1859; v Elio Apih: Il 
rapporto suN'Istria del consigliere di stato Giulio Cesare Bargnani (1806), Atti, vol XII, 1981-1982, str. 205-335.
7 Melik Vasilij: Istrski deželni zbor, Acta Histriae VII, Koper-Milje, 1993, str. 633-638; Žitko : Slovenska Istra, 
str. 109-115.
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in Kaštel. V Kopru je deloval tudi okrajni finančni inšpektorat. Okrajni sodišči Koper in Piran 

sta bili podrejeni tržaškemu deželnemu sodišču. Okrajni šolski sveti so bili pri okrajnih 

glavarstvih.

Občine so začeli ustanavljati leta 1849, koje bil sprejet provizorični zakon o formiranju novih 

občin. Krajevne občine so bile sestavljene iz ene ali več katastrskih občin. Vodilo jih je 

občinsko predstavništvo (Reppresentanza comunale), ki je bilo voljeno. Izvršni organ pa je 

bilo občinsko zastopstvo (Deputazione comunale), ki je bilo sestavljeno iz ene tretjine članov 

občinskega predstavništva in dveh svetovalcev. Z zakonom o formiranju občin so bili 

občinam dani samouprava glede uporabljanja občinskega premoženja, skrb za varnost oseb in 

lastnine, skrb za občinske ceste in poti, živilski nadzor, zdravstveni nadzor, osnovno šolstvo 

in podobne zadeve.8 9 Tudi ohranjeno arhivsko gradivo je tako urejeno po posameznih 

tematikah in kaže, za kaj je bila pristojna občinska uprava.

Leta 1868 je deželni zbor v Poreču sprejel nov občinski zakon, s katerim je velikost občin 

postala domena deželnega zbora. Ukinil je namreč člen občinskega zakona iz leta 1863, ki je 

govoril, da občin ni mogoče združiti ali pa razdeliti, če se same s tem ne strinjajo. V 

koprskem političnem okraju so bile ustanovljene nove občine Koper (z Lazaretom), Izola (s 

Kortami), Piran (s Savudrijo, Kaštelom in Sv. Petrom), Milje, Dolina, Boršt, Dekani, Pomjan 

in Buzet. Tako stanje je skoraj v nespremenjeni obliki dočakalo konec 1. svetovne vojne, saj 

na področju upravne, sodne in šolske razdelitve ni bilo velikih sprememb.10

8 Bezek Vanda: Analitični inventar fonda občine Izola, II. del, Zgodovinski pregled, str. 1-2; Žitko: Slovenska 
Istra, str. 114.
9 Bezek Vanda: Analitični inventar fonda občine Izola, II. del, Zgodovinski pregled, str. 2.
10 Bezek Vanda: Analitični inventar fonda občine Izola, III. del, Zgodovinski uvod /1901-1918/, str. 1.
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(Canal grande).

Življenje v tržaškem pristanišču ob Canalu Grande. (Die Österreichisch=ungarische monarchie in Wort und 
Bild. Küstenland un Dalmatien. Lieferung 129, str. 73).





ISTRSKO GOSPODARSTVO KOT DEL GOSPODARSTVA HABSBURŠKE MONARHIJE

Trst

Ekonomski zgodovinarji so razvoj gospodarstva v avstrijski državi razdelili na dve obdobji: 

prvo, ki je trajalo od začetkov oz. od sredine 18. stoletja (od 1720 oz. od 1760) dalje, so 

poimenovali »stoletje pred modernizacijo industrije ali zgodnji kapitalizem«, drugo, ki je 

trajalo od dvajsetih in tridesetih let 19. stoletja pa vse do začetka prve svetovne vojne, pa kot 

»stoletje modernizacije industrije«.1 V tem drugem obdobju so se najpomembnejši 

gospodarski procesi dogajali v neagramem gospodarstvu, tudi v pomorstvu, kar je lepo 

razvidno tudi iz dosedanje analize virov. Prvo obdobje so zaznamovale terezijanske in 

jožefinske reforme in s tem posledično spremembe v agrarnem gospodarstvu. Še pred 

reformami pa so to obdobje zaznamovali začetki državnih posegov v pomorsko gospodarsko 

politiko, ki so tudi zaznamovali začetek prvega obdobja in prvo mejno letnico 1720. Slednje 

se je kazalo prav v družbenem in gospodarskem razvoju Trsta, ki je začel naglo napredovati 

že po razglasitvi svobodne plovbe na Jadranu (patent 2. junija 1717), po razglasitvi mesta za 

svobodno pristanišče (patent 18. marca 1719) ter upadu dominacije Benetk na Jadranu in 

Mediteranu. Prav beneška prevlada na Jadranu je bila namreč velika ovira za razvoj 

avstrijskega pomorstva. Po odkritju novih dežel pa se je močno občutil prehod donosne 

trgovine z začimbami na obale zahodne Evrope. Benetke so počasi izgubljale svoj monopolni 

položaj glavnega dobavitelja luksuznih izdelkov iz Levanta. Te spremembe in novonastali 

odnosi so Avstriji odpirali realne in zagotovljene dobre gospodarske perspektive pri osvajanju 

interesnih sfer tako na Jadranu kot tudi na jugovzhodu Evrope, kjer je slabelo turško 

cesarstvo. Karel VI., ki je želel posnemati uspešno politiko nekaterih evropskih držav, se je 

načelom merkantilizma prilagajal z nekolikšno zamudo.1 2 3 Dunajska gospodarska politika seje 

navdihovala pri merkantilističnih idejah o pospešenem razvoju neagramih dejavnosti, v prvi 

vrsti trgovine, obrti, manufaktur, pomorstva, prometa, denarništva, rudarstva, in obenem 

posledično povečevanju števila prebivalstva ter spremembi takrat neprimernega carinskega

1 Fischer Jasna: The Slovenian economy under Austrian rule (1750-1918), part I, v The Economic History of 
Slovenia (1750 - 1991) / Jasna Fischer, Žarko Lazarevič, Jože Prinčič, Vrhnika, Razum, 1999, str. 11, (v 
nadaljevanju Fischer).
2 Fischer, str. 11.
3 Erceg Ivan: Pregled razvoja merkantilizma u Habsburškoj monarhiji s posebnim osvrtom na feudalnu Hrvatsku, 
Acta historico-oeconomica Iugoslaviae, vol. 6, Zagreb 1979, str. 21-44 (v nadaljevanju Pregled razvoja 
merkantilizma);
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sistema. Potencirane dejavnosti pa je vezala na točno določen izbran teritorij, prvorazredno 

vlogo pa namenila jadranski obali, vključno z izbranimi pristanišči in mesti.* 4 5 Ta politika je 

rodila dobre ekonomske sadove in velike tendence po močnem pomorskem centru, ki bi 

državi prinesel nov napredek. Med štirimi predlaganimi pristanišči (Oglej, Červinjan, Štivan 

in Trst), ki naj bi bila najprimernejša za razvoj avstrijske pomorske trgovine, je v izboru kljub 

kraški planoti, ki je omejevala mesto in oteževala kopenski dostop do njega, “zmagal” Trst. 

Zaradi ugodne lege je bilo mesto lahko braniti in imelo je dovolj prostorno pristanišče za 

velike ladje, ki bi ga lahko še širili. Konec Napoleonovih vojn je pomenil velik preobrat v 

evropski gospodarski politiki. S padcem celinske zapore so padle tudi ovire za uvajanje 

dosežkov industrijske revolucije v Evropo in s tem tudi v Avstrijo. Uvajanje parnih strojev v 

industriji in prometu ter začetek uvajanja strojne proizvodnje v industriji (tekstilni, papirni in 

železarski)3 sta tudi v avstrijskih deželah potekala nemoteno, povezovala pa sta se tudi z 

izgradnjo celotne gospodarske infrastrukture, ki je omogočala ne samo večji obseg 

industrijske proizvodnje, ampak tudi širitev in odpiranje trgov za proizvode. Zato je bilo 

potrebno zagotoviti primemo gospodarsko infrastrukturo z izgradnjo in vzdrževanjem 

prometnih, to je cestnih in železniških povezav, zagotavljanjem energetskih virov ter 

zanesljivim in hitrim prenosom informacij. Banke in druge razvijajoče se institucije 

finančnega posredništva pa so s potrebnim kapitalom omogočale industrializacijo.6 

Spremenjeni gospodarski položaj je povzročal, da so trgovci iz zaledja počasi preusmerjali 

svoj promet v Trst in na Reko, ki sta začela postajati glavni jadranski pristanišči, Tržaški zaliv 

pa izhodišče za redne potniške in potniško-tovome pomorske obalne proge. Med Trstom, na 

katerega seje vezalo avstrijsko ozemlje z ožjim zaledjem, ter Reko, na katero je gravitiral ves 

madžarski del z dalmatinskim in vzhodnoistrskim prostorom Avstrijskega primorja, je 

vseskozi obstajala medsebojna konkurenca. Kot pomorski vojaški center Avstrije pa je bil 

izbran Pulj.

V drugi četrtini 19. st. je prišlo v Trstu do polnega zagona in povezave ladjedelstva, ladjarstva 

in zavarovalništva,7 kar je omogočila trgovinska dejavnost, kije spodbujala promet in širjenje

Intervju s prof. Giovannijem Panjekom: Iz trgovske osnove velik razcvet treh glavnih tržaških panog: Pomorstvo 
in pristanišče; Zakaj seje Karel VI. odločil za Trst..., Republika, 13. 3. 1994, Trst-Ljubljana, 1994, str. 22, (v 
nadaljevanju Intervju z G. Panjekom);
Finzi Roberto: Trieste, perchè. Nuova serie n. 63, Giugno 2000, Università degli studi di Trieste, Dipartimento di 
scienze economiche e statistiche.
4 Erceg, Pregled razvoja merkantilizma, str. 21-44.
5 Fischer, str. 11.
6 Fischer, str. 33; Lazarevič, str. 275.
7 Panjek Giovanni: La storiografia marittima su Trieste negli ultimi quarant'anni (secc. XVI-XIX); Estratto da 
Tendenze e orientamenti nella storiografia marittima contemporanea: gli Stati Italiani e la Repubblica di Ragusa 
(Secoli XIV-XIX), Napoli 1986, str. 210 (v nadaljevanju La storiografia marittima).
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bogastva ter odpirala možnosti za nove ambiciozne projekte. Leta 1818 je tu zaplul prvi 

parnik na Jadranskem morju (Carolina), leta 1829 so tu potekali poizkusi Josefa Ressla s 

Civetto - prvim parnikom na ladijski vijak. Nastalo je veliko ladjarskih družb in Trstje postal 

sedež vseh večjih paroplovnih družb na vzhodni obali Jadrana. Še najbolj uspešna in vzor 

prepletanja najrazličnejših dejavnosti pa je bil Avstrijski Lloyd, ki gaje leta 1833 ustanovilo 

sedem tržaških zavarovalnic; njegova ustanovitev pa je pospešila razvoj pomorstva na 

vzhodni obali Jadrana. Velike zasluge pri združitvi njihovega poslovanja pa je imel baron 

Karl Ludwig Bruck. Vse to je vplivalo na hiter razvoj pomorskega prometa in z njim 

povezane pomorske trgovine oziroma na medsebojno pogojenost teh dejavnosti. V tem mestu 

so poleg Lloyda imele svoj sedež ladijske družbe: Orientalska družba (Compagnia orientale 

1719), Tripcović & Cons. (1895), Cosulich (lastniki so bili ladjarji, ki so v Trst prišli iz 

Lošinja), Austro-Americana, Navigazione libera Triestina (1905), Navigazione generale 

Gerolimich e C. (1907), Associazione Marittima Istriana (1869), Società di navigazione a
o #

vapore provinciale Istriana (1885), Società Istria-Trieste in druge družbe. In kot pravi 

Giovanni Panjek, je bil rezultat v »formuli napredka« (tržaškega) enak integraciji med 

trgovino, industrijo in pomorstvom.* 9 Le nekaj manjših družb je imelo svoj sedež v drugih 

manjših obmorskih krajih, kot npr. La Capodistriana s 6 parniki za priobalno plovbo v Kopru 

in La Muggisana s 4 ladjami v Miljah.
Skozi Trst si je srednja in širša podonavska Evropa utrla svojo pomorsko pot v svet.10 11 Do leta 

1891, to je do ukinitve svobodnega pristanišča, je bil Trst državni emporij, čeprav je bila 

emporijalna trgovina že v krizi. Šele po tem letu, potem ko je avstrijska vlada s svojo 

investicijsko politiko začela podpirati tudi industrijski razvoj, kije pospešil nastanek in razvoj 
nekaterih industrijskih in urbanih centrov, je mesto preraslo v prvorazredno središče.11 Ob 

hkratni intenzivnejši industrializaciji z živahnejšim ustanavljanjem obrtnih delavnic so tako 

na celotnem slovenskem prostoru, kot v Trstu in njegovi neposredni okolici, začela nastajati 

manjša industrijska središča, ki so privlačevala kmečko prebivalstvo. Te notranje migracije so

Pahor Miroslav: Sto let slovenskega ladjarstva 1841-1941, Piran, 1969;
Bonin Flavio, Čeh Leo: Slovenci in pomorstvo od najstarejših časov do 20. stoletja, str. 57-60; v zborniku 
Kultura narodnostno mešanega ozemlja slovenske Istre, Razprave Filozofske fakultete, Ljubljana, 1993, str. 41- 
82.
9 Ustanovljene so bile zavarovalnice, ki dejansko obstajajo še danes: 1831 Assicurazioni Generali, 1838 
Riunione Adriatica di Sicurità, 1836 Società della Navigazione a Vapore del Lloyd Austriaco. Panjek G.: La 
storiografia marittima, str. 210.
10 Kalc Aleksej: Selitvena gibanja ob zahodnih mejah slovenskega etničnega prostora: teme in problemi, Annales 
10/97, Koper, 1997, str. 193-214, (v nadaljevanju Selitvena gibanja).
11 Cattaruzza Marina: La formazione del proletariato urbano: Immigrati, operai di mestiere, donne a Trieste dalla 
metà del secolo XIX alla prima guerra mondiale, Torino 1979, str. 5-10. M Cattaruzza pravi, daje bil »Trst do 
leta 1891 emporijalni trg drugega razreda« ali kot je razvidno iz citata: »Fino al 1891 Trieste era una piazza 
emporiale di secondo ordine,...«, str. 5.

19





bile velikokrat povezane prav z urbanizacijo. Začetek urbanizacije na celotnem slovenskem 

prostoru ni bil samo posledica prirodnega gibanja prebivalstva, temveč predvsem 

doseljevanja, ki naj bi mu bila vzrok predvsem »rastoče število uradnikov in svoboda obrti in 

novih tovarn, ki so stopile na mesto cehov in starega meščanskega stanu, katerega ni bilo 

več«.12 Tako je v Trstu nastala ena najmočnejših koncentracij prebivalstva v 

srednjeevropskem prostoru, poleg Trsta pa so najbolj napredovala mesta ob železniški progah 

Maribor, Celje, Ljubljana, Jesenice. V mestih je tako tik pred prvo svetovno vojno živelo že 

dobrih 13% vsega slovenskega prebivalstva.13 Gospodarsko uspešni so v Trstu postali ljudje, 

ki so bili po svojem rodu doma daleč od Trsta, med njimi tudi veliko Slovencev.14 Število 

prebivalcev se je zelo povečalo prav v času velikih pristaniških in železniških del (za več kot 

50.000), a ne toliko z relativno majhnim povečanjem števila rojstev v mestu, temveč bolj z 

velikim doseljevanjem,15 kije v več fazah potekalo vse do prve svetovne vojne, svoj višek pa 

doživelo v devetdesetih letih 19. stoletja.

To je, kot za Trst navaja Anna Millo,16 sovpadalo s prodorom nemškega kapitala, ki je krepil 

svoj delež in položaj v najpomembnejših tržaških industrijskih obratih, zavarovalniških 

družbah in bankah; tržaški kapital je ohranil monopol le v manjših obratih, naraščala pa je 

tudi moč slovanskega in slovenskega kapitala. Tuji, predvsem nemški kapital, je vse bolj 

obvladoval slovenske dežele in se vse bolj naslanjal na veliki kapital nemških podjetnikov. 

Kljub njegovi prevladi pa seje uveljavljal, rastel in se krepil sloj slovenskih nosilcev kapitala, 

z njim pa tudi slovenski kapital.17 Pomorstvo je postalo ena najobetavnejših dejavnosti, zato 

ni manjkalo kapitala, ki so ga bili nekateri pripravljeni vložiti vanj. Tudi Slovenci so sami ali 

skupaj z družabniki vlagali kapital v nakup ladij in poizkušali uspeti v tej novi gospodarski 

veji. Med njimi so bili npr.: Danijel Polak iz Trsta, Nikolaj Valušnik, Marija, Leopold in 

Valentin Dolenc, Matej Gasser iz Škofje Loke (deloval je na Reki), Franc Jelovšek iz Vrem 

na Krasu, Ivana Muha roj. Gorup - sestra Jožefa (Josipa) Gorupa, Anton in sin Peter Mašera 

iz vasi izpod Krna, družina Miklavčič (Jožef, Ivan, Emilija), Karlo Jeleršič (Trst), Jožef 

Mauser, Jernej Sardoč iz Kopra, Evgenij Brajda iz Vidma, Avgust Kern in številni drugi, ki so 

bili lastniki ali solastniki lesenih jadrnic dolge in velike obalne plovbe, železnih jadrnic, 

kasneje pa tudi parnikov. Lahko omenimo še Henrika Angela Jazbeca, kije bil do leta 1911

12 Fischer, str. 35.
13 Fischer, str. 35.
14 Intervju z G. Panjekom, str. 22.
15 Cattaruzza Marina: La formazione del proletariato urbano: Immigrati, operai di mestiere, donne a Trieste dalla 
metà del secolo XIX alla prima guerra mondiale, Torino 1979, str. 5-10.
16 Verginella Marta: Anna Millo, L’elite del potere a Trieste, Una biografia collettiva 1891-1938, Milano, 1989; 
Zgodovinski časopis 44, 1990, št. 2, str. 312-314.
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lastnik jadrnice Beechdale, zadnje trgovske jadrnice v avstrijski državi. Eden pomembnejših 

mož v tem posluje bil tudi v arhivskih virih večkrat omenjeni Josip Gorup pl. Slavinjski, kije 

izhajal iz ladjarske družine Gorupov (Kornelij, Josip, Milan, Aleksander), katere korenine 

segajo v Slavino pri Postojni.18 Svoje ladjarske posle so opravljali na Malem Lošinju, Reki in 

v Trstu. Nekateri med njimi pa so bili celo člani trgovinskih in industrijskih zbornic za Trst 

(Anton Porenta, Anton Toman, Karlo Jeleršič, Rihard Rupnik), Istro (Jernej Sardoč, Krištof 

Kosovel, Alojz Dejak) in Reko (Franc Jelovšek, Jožef in Nikolaj Valušnik, Franc Gilbert, 

Jožef Kante, Milan Gorup, Jožef Premrou), kar vsekakor kaže na njihovo pomembno vlogo in 

visok položaj v družbi. Člani zbornic so bili namreč voljeni. Zelo podrobno je to poglavje 

slovenske pomorske zgodovine obdelal in v knjigi »Sto let slovenskega ladjarstva 1841-1941« 

objavil dr. Miroslav Pahor, dolgoletni ravnatelj Pomorskega muzeja »Sergej Mašera« v 

Piranu. Številni Slovenci so se zaposlovali v pristanišču, ladjedelnicah in trgovini, na 

trgovskih in vojaških ladjah pa so pluli predvsem kot mornarji in oficirji; številni med njimi 

so bili zaposleni tudi pri Avstrijskem Lloydu. Trstje doživel gospodarski in družbeni vrhunec 

prav v letih tik pred prvo svetovno vojno, vojna pa je ta sistematični razvoj ustavila. Leta 

1869 je Trst prvič dosegel milijon ton letnega pretovora. To blago je pripeljalo in odpeljalo 

11.500 ladij.

Kot glavno avstrijsko pristanišče je odigral veliko vlogo tudi pri množičnem izseljevanju iz 

slovenskih dežel, ki je bilo posledica vedno večje gospodarske krize in vedno večjega 

zadolževanja prebivalstva, zlasti kmetov, ter tudi vedno bolj opaznega splošnega 
gospodarskega zaostajanja slovenskih dežel za češkimi in avstrijskimi.19 Trstje s svojimi 

gospodarskimi silnicami na različne načine pritegoval prebivalstvo, ga deloma zadržal, 

deloma pa je odhajalo dalje v Ameriko, Argentino, Brazilijo.20 Izseljevanje iz drugih 

avstrijskih dežel pa ni potekalo toliko prek Trsta, temveč se je preusmerilo v druga, zlasti 

sevemonemška pristanišča. Trst prav pri politiki izseljevanja kot avstrijsko državno 

pristanišče ni imel glavne in primarne vloge. Kar 93% avstrijskega izseljenskega prebivalstva 

je namreč, z izjemo slovenskih dežel, predvsem zaradi krajših razdalj in zaradi neukvarjanja 

posameznih ladjarskih tržaških družb z izseljenskim prometom, vse do leta 1904, ko se je z

17 Gestrin, Melik: str. 161.
18 Pahor Miroslav: Sto let slovenskega ladjarstva 1841-1941, Piran, 1969;
Pahor Miroslav s sodelovanjem Ilonke Hajnal: Po jambomi cesti... v mesto na peklu; Ljubljana, 1981;
Status animarum - župnišče Slavina, avtoričini terenski zapiski leta 1989.

19 Fischer, str. 12;
Lazarevič Žarko, Kmečki dolgovi na Slovenskem, Socilano ekonomski vidiki zadolženosti slovenskih kmetov, 
1848-1948, Ljubljana, 1994, str. 1-10 ( v nadaljevanju Lazarevič- Kmečki dolgovi).
20 Gestrin-Melik, str. 243; Lazarevič - Kmečki dolgovi, str. 10.
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njim začela ukvarjati tržaška Austro-Americana,21 uporabljalo usluge nemških in angleških 

ladjarskih družb, ki so potovanja omogočala iz pristanišč ob Atlantiku.

Pogled na živahen trgovski vrvež na Karlovem pomolu v Trstu. V ospredju so manjša lesena plovila iz istrskih krajev, v ozadju pa večji 

parniki. PM«SM«P, inv. št. U 2539.

Kopenske povezave

Izgradnja železniškega omrežja, katerega najpomembnejši in najbolj slavni del je t.i. Južna 

železnica,22 kije prek slovenskega ozemlja povezovala Dunaj s Trstom, jev slovenske dežele 

prinesla mnoge spremembe; pozitivne in negativne. Vplivala je na razvoj prometa in trgovine, 

spreminjala razmere v slovenskem kmetijstvu, pospeševala proces industrializacije, 

propadanje starih mest in rast novih, pospešila je propadanje tradicionalnih obrti itd. Odpirala 

je pot nemškemu kapitalu, ki je v bistvu zaradi lastnih potreb in potreb monarhije tudi gradil 

železniško omrežje. Železnica pa je bila tudi dejavnik, ki mu je najbolj uspelo integrirati 

slovensko ozemlje v enotnejši gospodarski prostor in enotni trg. Velika trgovina se je tako

21 Kalc Aleksej: Selitvena gibanja, str. 193- 214.
22 PAK, Enota Piran, fond občine Piran, avstrijsko obdobje, 1857, šk. 65. Ohranjen je nemško-italijansko 
Oznanilo o uporabi »železne ceste« (... II. Obblighi di quelle persone (del pubblico) che si servono della strada 
ferrata, o in altro modo si trovano in rapporti colla stessa...). Navedene so postavke, kdo in kako lahko uporablja 
železnico, kakšno naj bo vzpenjanj in izstopanje iz vagonov, pešhoja po železnici, meje s cestami, nadzor itd.
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koncentrirala ob glavni prometni žili Dunaj - Ljubljana - Trst. Stara trgovska središča so se 

vse bolj spreminjala v postaje ob tranzitni progi. Pojavila seje konkurenca tujega blaga, kar je 

imelo za posledico propad podjetij z založniško in manufakturno organizacijo ter propad več 

vrst obrti, česar ni mogel nadomestiti niti povečan zaslužek s povečano poljedelsko 
proizvodnjo.23

Kmetje so bili ob velikem razvoju železnice prizadeti dvojno: propadle so stare oblike 

prometa, kot so bile brodarstvo po Ljubljanici, prevozništvo (furmanstvo) in tovorništvo, 

propadla pa je tudi njihova vloga v posredniški trgovini med severnimi avstrijskimi deželami 

in deželami ob jadranski obali. Prebivalcem Postojne in njene širše okolice pa je še naprej 

edini skromni zaslužek predstavljalo prav tovorjenje in prevažanje.24 Z razvojem Trsta je 

slovensko ozemlje postalo pomembno križišče trgovskih poti, Trst in druga obalna mesta pa 

so doživela nov naselitveni val Slovencev. Po slovenskem ozemlju je med drugim tekla tudi 

t.i. jamboma cesta. To je bila pot, po kateri so večinoma slovenski furmani prevažali v tržaške 

ladjedelnice smrekova debla za jambore in je na relaciji Planina - Postojna - Razdrto - 

Senožeče potekala vzporedno s cesarsko cesto. V tržaški ladjedelnici so jambore vgrajevali na 

velike prekoocenske jadrnice, ki so tu začenjale svojo trgovsko pot. Prav tako so prevažali 

tudi drug les iz slovenskih gozdov in veliko drugega blaga za gradnjo vedno hitrejših in 

okretnejših plovil (barki, briki, škunerji, itd.), ki so bila namenjena in grajena tudi za prevoze 

med kontinenti.25 26 Tudi cestno omrežje na Slovenskem, katerega glavna veja je bila 

komercialna in poštna cesta Dunaj -Trst, seje v 2. pol. 19. st. izboljševalo. Državne ceste je 

gradila in vzdrževala država s pomočjo cestnega sklada, za vse druge pa so morali skrbeti 

dežele, okraji in občine s posebnimi cestnimi skladi. K hitrejšemu, boljšemu, varnejšemu in 

udobnejšemu potovanju pa je pripomogel tudi zakon iz leta 1891, s katerim so ukinili erarske 

mostnine, leta 1902 pa dokončno odpravili erarske mitnice in mitnino na rečnih brodovih.

23 Fischer, str. 38-39; Lazarevič, str. 273; Gestrin, Melik, str. 160-161.
24 Šom Jože, Začetki industrije na Slovenskem, Ljubljana, 1984, str. 222.
25 Pahor Miroslav: Sto let slovenskega ladjarstva 1841-1941, Piran, 1969;
Pahor Miroslav s sodelovanjem Ilonke Hajnal: Po jambomi cesti ... v mesto na peklu, Ljubljana, 1981;
Pahor Miroslav s sodelovanjem Ilonke Hajnal: Zgodba o iskanju. Po sledeh nekega jambora..., Obzornik 12, 
1981, str. 901-912.
26 Fischer, str. 40.
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Jamboma cesta, po kateri so slovenski furmani vozili dolga debla za jambore v Trst. Po njej sta v sedemdesetih letih 20. stoletja hodila in 
raziskovala dr. Miroslav Pahor in Ilonka Hajnal iz PM«SM«P. Fotodokumentacija PM«SM«P.

Ker so bile cestne povezave med mesti in zaledjem v Istri slabe, je veliko pridelkov ostalo 

doma in niso prišli do trga, če jih niso pokupili lokalni trgovci. Pridelke so iz vasi v mesta 

tovorili na osličkih pa tudi z vozmi. Tudi povezava med tremi obalnimi mesti, Piranom, Izolo 

in Koprom, je bila po kopnem v 1. pol. 19. st. še zelo slaba. Tako zelo slaba, da je v fondu 

izolske občine za obdobje 1820-1848 ohranjenih veliko spisov, kjer se prizadeti pritožujejo, 

da t.i. »Rive lunghe«, obmorske ceste med Koprom in Izolo, ne morejo uporabljati. Zaradi 

slabega stanja jo lahko uporabljajo samo konjeniki, vsi drugi pa morajo uporabljati samo 

pomorsko pot med mestoma.27 Že na sredini stoletja (1857/58) so stanje poskušali izboljšati, 

predvsem z urejanjem cest na področju piranske komune. Iz junija 1856 je ohranjen 

dokument, ki preturo obvešča o zagotovitvi potrebnih stroškov za nadaljevanje gradnje Rive 

lunghe. Vse tri komune, Koper, Piran in Izola, so namreč v tej zadevi sklenile pogodbo z

27 Bezek Vanda, Analitični inventar fonda občine Izola, I. del, Obdobje 1775-1848, Koper, 1977. V inventarju 
navedenih več dokumentov, ki zadevajo to problematiko.
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ljudskim komercialnim skladom iz Trsta (Civico monte commerciale di Trieste).28 Veliko so 

razpravljali tudi o popravilu ceste, ki je povezavala Piran z Bujami,29 iz leta 1857 pa je tudi 

načrt za izgradnjo ceste skozi Strunjan.30 Včasih so potniki najemali za potovanje tudi kočije, 

saj so se v piranski pristaniški upravi zanimali, koliko stane najemnina kočije od Savudrije do 

Pirana.31 Navedli so celo čas, ki je bil potreben za premagovanje kopenskih razdalj med 

istrskimi kraji.32 Od pristanišča in cerkve v Savudriji pa do Pirana so po kopnem potrebovali 3 

ure, do Kopra pa 5 ur. Od Sečovelj do Kopra je pot po kopnem trajala 3,5 ure, do Pirana pa 

1,5 ure; od današnje Lucije do Kopra 3 ure, do Pirana pa 1 uro. Iz Pirana v Koper so potovali 

3 ure, iz Strunjana v Piran pa 1 uro itd. Dobre trgovine željni podjetneži so si zato veliko 

obetali od pomorskega in tudi od železniškega prometa, ki jih je z odprtjem Južne železnice in 

njenih odcepov prek Trsta povezal z Dunajem in celotno avstrijsko državo.

Po slabih istrskih in cestah so Istrani z osli in vozovi prevažali svoj tovor na trg. Na risbi je zabeležen prevoz soda s kraškim vinom . 
(Die Österreichisch = ungarische monarchie in Wort und Bild. Küstenland und Dalmatien. Lieferung 134, str. 183).

28
PAK, Enota Piran, avstrijsko obdobje, leto 1856, šk. 63.
Iz leta 1852 je ohranjenih precej dokumentov, ki govore o popravilu ceste med Sv. Bemardinom in mejo 

piranske komune z Bujami. PAK - Enota Piran, fond občine Piran, občinsko obdobje, rubrika XI, 1852, šk. 52.
PAK, Enota Piran, fond občine Piran, avstrijsko obdobje, 1857, šk. 67.

32 PAK, Enota Piran, fond občine Piran, avstrijsko obdobje, 1857, šk. 65.
PAK, Enota Piran, fond občine Piran, avstrijsko obdobje, 1852, šk. 52. Podatke je koprskemu okrajnemu

kapitanatu posredovalo na njegovo zahtevo piransko županstvo.
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Slovenska Istra z obalnimi mesti

Zato ni presenetljivo, da so se istrska obalna mesta z zaledjem po prihodu pod avstrijsko 

oblast na gospodarskem in družbenem področju zelo navezala na Trst. Velika vloga manjših 

mest ob istrskem morju; Kopra, Izole in Pirana, ki so v času Beneške republike prevladovala v 

trgovini s srednjeevropskim zaledjem, se je po letu 1800 če ne popolnoma izničila, pa vsaj 

zelo zmanjšala, saj razen pomorskih niso imela drugih prometnih poti. Prav nagli razvoj Trsta 

z izredno povečanim številom prebivalcev v njem je pospeševal razvoj zaledja, tako bližnjega 

kot tudi bolj oddaljenega, v katerega velja prištevati tudi obalna mesta Koper, Izolo in Piran s 

svojo neposredno okolico. V Trstu koncentrirani domači in še bolj tuji kapital ni kazal 

zanimanja za vlaganje v bližnje revno podeželje, temveč seje okoriščal s pridelki, ki mu gaje
o o

nudila najbližja okolica.

Čeprav razvoju Trsta obalna mesta niso mogla in »ne smela« slediti, pa je razvoj velemesta 

posredno vplival tudi na njihov razvoj. Povečane potrebe pristaniškega mesta po agrarnih 

pridelkih so pospeševale agrarno proizvodnjo v njegovem nerazvitem zaledju, in tako je 

povpraševanje po živilskih in drugih proizvodih podeželja prineslo enak rezultat. Posredni 

vpliv na razvoj zaledja je bil pač nujna posledica. Redne vsakodnevne pomorske zveze, tako 

potniške kot tovorne, so obalna mesta v 2. polovici 19. st. vse bolj povezovala s Trstom. 

Tržaški trg je postajal tržišče za istrske proizvode in pridelke. Tako vsi viri govore o tem, da 

so Istrani v Trst prodajali svoje proizvode in pridelke, tam pa kupovali industrijske izdelke, 

blago iz tujih dežel ter druge potrebščine za vsakdanje življenje, včasih tudi bolj luksusne. 

Pridelava kmetijskih proizvodov za prodajo v Trstu in drugih mestih je kmetom prinašala 

zaslužek, s katerim so lahko poravnavali davčne obveznosti in nakupili blago, ki ga sami niso 

mogli pridelati.

V 19. stoletju je bila Slovenska Istra, ki meri le okoli 400 km2 in se kljub majhnosti deli na tri 

geografske enote, izrazito agrarna dežela, kjer je po mnenju nekaterih zgodovinarjev vladala 

splošna zaostalost in kjer seje družba najdlje upirala modernizaciji.34 Med najpomembnejšimi 

agrarnimi panogami so bili oljarstvo, poljedelstvo, sadjarstvo, pridelava žit in vinogradništvo. 

Agrarno je bilo zaledje obalnih mest, ki je bilo po svoji nacionalnosti slovansko, prebivalci 

mest, ki so bili v glavnem italijanske narodnosti, pa so se ukvarjali pretežno z neagramo 

dejavnostjo: ribištvom, solinarstvom, trgovino, pomorstvom, obrtjo in industrijo. Tudi Del 

Bello opisuje Istro kot majhno ozemlje, obdano z morjem, z razgibano podobo in razgibanimi 

zalivi, slavnimi pristanišči, ki so ljudem omogočala plovbo. Omenja skromno maloobalno * 26

” Verginella Marta: Družina v Dolini pri Trstu v 19. stoletju, Zgodovinski časopis 44, 1990, št. 2, str. 180.
Kalc Aleksej: Selitvena gibanja, str. 198.
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plovbo, namenjeno lokalni trgovini z vinom, oljem, lesom, kamnom, in posebej poudarja, da 

je Istra kmetijsko področje in da naravne razmere omogočajo razvoj manufakturne industrije 

in favorizirajo razvoj komercialne industrije.35

Prav lega ob morju je mestom Piranu, Izoli in Kopru omogočala razvoj panog, vezanih na 

morje. Piran je od nekdaj slovel po soli, Izola pa po ribolovu. Ribištvo zasledimo prav pri 

vseh mestih, solinarstvo pa poleg Pirana tudi v Kopru. Agrarno zaledje je bilo bistven naravni 

faktor, ki je mestom omogočal obstoj in razvoj, za to zaledje pa so mesta pomenila okno v 

soseščino, če ne že v svet, ki so ga videli predvsem v sliki Trsta. Zaledje obalnih mest je po 

svojih zmožnostih krilo mestne prehrambene potrebe, dajalo surovine in pogonska sredstva 

(kot tako nekateri navajajo tudi krmo za konje v tržaškem mestnem prometu), presežki 

agrarne prizvodnje pa so bili pomembni tudi v mestni zunanjetrgovinski ponudbi. V procesu 

industrializacije pa je zaledje dajalo tudi delovno silo. Tržaška industrija je vse bolj vezala 

nase istrsko delovno silo, ki se je trajno ali začasno zaposlovala v tem mestu. V Izoli so se 

ženske zaposlovale v številnih ribjih tovarnah, v Trst pa so potekale dnevne delovne migracije 

prebivalstva, ki je zaslužek našlo prav v številnih tržaških tovarnah, trgovini, pomorskih 

obratih. Do 1. svetovne vojne je Trst zaposloval predvsem moške, kasneje pa tudi ženske, ko 

se je uveljavil poklic peric, likaric, gospodinj itd., ki so dajale pomoč tržaškim meščankam. 

Da pa se je posameznicam uspelo prebiti tudi do poklica, nam priča dokument, kjer je 

zapisana prošnja Eufemie Piccoli, žene Francesca Piccolija, čuvaja pri pomorski eksposituri v 

Portorožu. Piccolijeva prosi piransko občino, naj ji dovoli opravljalnje poklica babice tudi v 

Portorožu, tako kot gaje opravljala prej v Izoli, kjer je bil mož prej zaposlen. Priložila je tudi 

diplomo o izobrazbi za babico, ki si jo je pridobila na Zavodu za izobraževanje babic v Trstu 

leta 1846.36 Prošnji je občinska komisija, v kateri je podpisan tudi zdravnik Melchiore Linder, 

kije svoje usluge dajal tudi piranski pristaniški deputaciji, ustregla.

Agrarno gospodarstvo

Patent o zemljiški odvezi leta 1848 ter njena izvedba v letih 1853-1855 sta v temeljih 

spremenila strukturo avstrijskega agrarnega gospodarstva in skupaj z drugimi ukrepi 

gospodarske politike ustvarjala temelje za svobodno gospodarjenje tudi v kmetijstvu. Z

Del Bello, str. 14.
PAK, Enota Piran, avstrijsko obdobje, 1852, šk. 52. Prošnja E. Piccolijeve in pozitiven odgovor občine iz 

aprila 1852. Spisom je priložena kopija diplome oziroma potrdilo: »Noi Direttore e Professore del ces. Reg. 
Istituto di istruzione per le levatrici in Trieste .... (siedi obrazložitev, zakaj in kako je Eufemia Piccoli pridobila 
ustrezno izobrazbo)... dato nell' Imp. Reg. Città e Porto franco di Trieste li 25 Gennajo 1846. Podpisan je 
Ottavio Nobile Dr. Vest, I.R. Consigliere di Governo e direttore.

Lazarevič, str. 273.
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izplačilom odškodnine za zemljo plemstvu so kmetje, ki jih je odplačevanje bremenilo še 

nadaljnjih 20 let, postali pravi lastniki zemlje. To je vplivalo na gospodarske osnove kmetij, 

za katere je postajala na Slovenskem značilna silna razdrobljenost, povezana s tradicionalno 

pridelovalno tehnologijo, nizko donosnostjo in prenaseljenostjo podeželja.38 39 Večalo pa se je 

tudi zadolževanje kmetov, ki je bilo po pokrajinah in posameznih področjih v njih različno. 

Lazarevič prikaže to zadolženost v številkah tudi za Primorsko, za istrsko ozemlje posebej pa 

ni podatkov. V Istri se je namreč še naprej obdržal kolonat. Značilni kolonatski odnosi so 

bili razširjeni na področju koprske in piranske občine. Na področju izolske občine pa je 

prevladovalo samostojno kmečko prebivalstvo.40 Kolonatski odnosi so se ohranili tudi po 

zemljiški odvezi, saj so tedaj istrski posestniki celo širili kolonska razmerja. V nasprotju s 

slovenskim agrarnim gospodarstvom, kjer sta glavnino dohodka prinašala poljedelstvo in 

živinoreja, le manjši del pa gozdarstvo, lov in ribolov, sta v Slovenski Istri med glavni 

kmetijski panogi sodili oljarstvo in vinogradništvo, ki sta imela ugodne geografske in 

klimatske razmere.

Pridobivanje, prodajanje in uporaba oljčnega olja

Med glavnimi produkti, ki so jih Istrani vozili v Trst, sta bila poleg soli tudi oljčno olje in 

vino, pridobljena iz oljk in trt, klimatsko zelo zahtevnih kulturnih rastlin v oljčnih nasadih41 in 

vinogradih, ki so se razprostirali predvsem na severozahodnem obrežnem pasu. V drugi 

polovici 19. st. je začela prednjačiti vinska trta, saj se je vino začelo zelo dobro prodajati, 

oljkarstvo pa je nazadovalo; to so povzročile tudi številne zimske zmrzali, ki so bile po letu 

1850 zelo pogoste.42 Combi posebej omenja hudi zimi v letih 1787 in 1855, ko je pomrznilo 

veliko zdravih in močnih oljčnih dreves. Taka zmrzal je bila tudi pozimi 1879/80, ko so 

številna drevesa posekali, panje izruvali in prodali za kurjavo, nasade na terasah pa opustili. Z 

vpeljavo plinske razsvetljave v Trstu se je tudi močno zmanjšala prodaja oljčnega olja za

38 Lazarevič, str. 274-275.
39 ’

Lazarevič, Kmečki dolgovi, str. 7- 9. Uporabljeni so podatki iz Josip Vošnjak, Socialni problemi in kmetski 
stan, Letopis Matice slovenske, 1885.

Marušič Branko: Iz povijesti kolonata u Istri i Slovenskem primorju, Jadranski zbornik, 1957, str. 237-277 (v 
nadaljevanju Iz povijesti kolonata);
Gestrin- Melik, str. 124;
Tome - Marinac Bogdana: Občina Izola, etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja - 20. stoletje, 
Ljubljana, 1993, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, str. 86-103 (v nadaljevanju Občina Izola).

Podatki o oljarstvu so povzeti iz člankov in publikacij: Zora Žagar, Oljčni mlini in pridobivanje olivnega olja v 
vaseh Slovenske Istre v 19. in prvi polovici 20. stoletja, Slovensko morje in zaledje št. 6-7, 1984, Koper, Založba 
Lipa, str. 81 -92, (v nadaljevanju Oljčni mlini in pridobivanje); Zora Žagar: Dežela, kjer “mastijo ulike” (...ali na 
kratko o stari živilski obrti), v zborniku Obrt v našem kraju, strokovni seminar za mentorje zgodovinskih 
krožkov, Ljubljana, 1998, str. 50-54; Tonina hiša / etnološka zbirka v Ravnu, Pomorski muzej “Sergej Mašera” 
Piran, 1985, katalog št. 4. Zbirko je strokovno pripravila Zora Žagar.
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razsvetljavo tržaškim kupcem, kar je še bolj povečalo nazadovanje gojenja oljk. Tehnični 

napredek je zavrl gojenje oljk v istrskih vaseh in s tem tudi trgovino z oljem.43 Obrane oljke 

so mleli v oljčnih mlinih ali torkljah, ki so bile v zasebni lasti, v lasti vaških skupnosti ali pa v 

lasti cerkve; največ oljčnih mlinov je bilo med Šmarjami in srednjim rokavom Dragonje - 
Rokave.44

Oljčni nasadi na piranskih terasah. (Die Österreichisch = ungarische monarchie in Wort und Bild. Küstenland und Dalmatien. Lieferung 
143, str. 364).

Istrsko oljčno olje, posebej še iz plodov necepljenih dreves, je bilo zelo cenjeno in se je 

zmerom dobro prodajalo. Po arhivskih virih in literaturi ga lahko, poleg vina in soli, 

omenjamo kot enega glavnih produktov, s katerimi so trgovali v obalnih mestih ter njihovem 

zaledju. Istrsko olje naj bi se prodajalo največ kot strojno in svetilno olje, kot jedilno namizno 

pa še najmanj - samo 1 % celoletne proizvodnje. V tem pogledu so imela prednost francoska 

in italijanska olja, ki so osvojila tržišča širom po Evropi.43 A v veliki meri je istrsko olje pri

Oljke so pozeble v hudih zimah 1781, 1855, 1929, 1932, 1936, 1956, 1984, 1997.
Titi Julij: Socialnogeografski problemi na koprskem podeželju, Koper, 1969.
Žagar Zora: Oljčni mlini in pridobivanje, str. 87.
Žagar Zora : Oljčni mlini in pridobivanje, str. 84.
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polnjenju konzerv uporabljala ribja predelovalna industrija v Izoli in Kopru, poznali in cenili 

pa so ga tudi v ljudskem zdravilstvu. Ostanke pri predelavi oljčnega olja, t.i. oljčne tropine, ki 

so vsebovale še znatno količino olja, so uporabljali za kurjavo ali nekateri tudi kot krmo za 

prašiče. Kot kurjavo jih je uporabljala tudi tovarna mila Salvetti v Piranu; ohranjena je 

fotografija, ki prikazuje raztovarjanje oljčnih tropin na obali pred tovarno.46 Uporabljali pa so 

olje tudi pri svetilniški službi pred uvedbo petroleja, tudi na svetilniku v Savudriji,47 mogoče 

pa tudi na svetilniku na piranski Punti, kjer je moral za ogenj skrbeti tam nastanjeni 

svetilničar. Trgovina z oljem je še najbolj cvetela prav v Kopru in Trstu. Po etnoloških 

terenskih virih naj bi ga prodajale predvsem ženske, ki so jim pravili oljarice, z ladjami pa so 

ga vozili v Trst moški. Tako so npr. trije bratje Depangher iz Kopra s svojimi ladjami poleg 

rib iz Kopra v Trst vozili tudi olje. Eden izmed njih, Giovanni, je kasneje v Kopru zgradil 

tovarno za predelavo rib. Za leta 1877, 1878 in 1879 so ohranjeni zapisi o pošiljanju ladij s 

tovorom iz Kopra v Trst, pa tudi druga mesta (npr. Tržič). Leta 1879 je bil Antonio 

Depangher lastnik bracere48 Pellegrina, Nazario Depangher bracere Speranza in Giovanni 

Depangher bracere Giuditta. Med opisom tovora se sicer najpogosteje pojavlja navedba sardel 

s pripombo, da so bile ribe ulovljene »v tem« zalivu (mišljenje Koprski zaliv). Poleg sardel 

so trgovali še s slanimi ribami, oljem, oljčnim oljem, surovimi ribami, »oljem iz Istre« ter 

vinom »iz tega komuna« - »prodoto in questo comune«. Prav zanimivo je, kako natančno so 

popisovali olje ter njegov izvor.49 Ker pa ti zapisi navajajo poleg tovora še ladjo, ime ladje in 

njenega lastnika, jih lahko tudi zaradi časovnega soujemanja povežemo s predpisom, ki je 

ponudil Istranom možnost uveljavljanja znižanega davka. Leta 187 950 je bil namreč na 

podlagi uredbe iz 1878 izdan predpis, da se lahko za olja in vina iz Istre in s Kvarnerskih 

otokov uveljavlja znižan davek pri uvozu in izvozu po splošni carinski tarifi. Kdor je želel 

izvažati vino z uveljavljanjem pravice do znižanega davka, je moral dati pisno izjavo, v kateri 

je moral navesti kvaliteto in kvantiteto produkta, izjavo o izvoru pridelka (lastna pridelava ali 

ime pridelovalca), če pa je blago potovalo po morju, še ime lastnika ladje, kvaliteto ladje in

Tovarna je do leta 1961 delovala v Fomačah v Piranu. Original je v PMK, preslikava v PM”SM”P.
Maurel Sergio: Contributo del Ceto Mercantile alla costruzione dei Fari in Adriatico. Trieste economica.

Rivista della Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trieste;
http://www.ts.camcom.it/TsEco0198/.
48

Bracera je manjša tovorna jadrnica. Glej poglavje o ladjah, zgrajenih v obalnih ladjedelnicah.
PAK, arhivski viri, mapa družine Depangher za leta 1877-1879, primer - prepis dokumenta št. 54: II

sottoscritto spedisce per la via di mare a Trieste, per conto proprio, sopra la Brazzera denominata “Unica 
Vergine” il di cui conduttore é Giov. Depangher, un recipicuto d’olio d’oliva, dal peso con. di. Kil.: 431. 
Capodistria, 7.III.79, p. Giov. Depangher. Gl. tudi op. 107.
50 AM 1880, str. 115-121. Circolare 14. gennaio 1879 N. 170 dellT.R. Governo marittimo in Trieste a tutti gl'ii. 
rr. uffici funzionari portuali sanitari dell'Istria, sul trattamento doganale di favori degli oli e vini, prodotti 
nelPIstria e sulle isole del Quamero... Ordinanza...
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r
njeno ime, in če je potovalo po kopnem še ime voznika vprege. V obeh primerih pa je moral 

biti naveden cilj trgovskega potovanja, smer potovanja in ime osebe, za katero je špedicija 

potekala.

Nakladanje - razkladanje oljčne mase pred tovarno Salvetti v Piranu. Original v PMK, preslikava v PM«SM«P.

Vinogradništvo

Pridelava vina je v obravnavanem obdobju začela izpodrivati oljkarstvo. Vinogradi so odvisni 

od kakovosti zemlje, njene lege in podnebja. V Slovenski Istri jih je največ v priobalnem pasu 

in po prisojah v osrednjem delu gričevja, kjer so klimatske in tudi pedološke razmere 

najugodnejše. Tod seje razvilo intenzivno vinogradništvo.51 Pred pojavom trtne uši (leta 1880 

v občinah Piran in Izola, 1886 v Pobegih, 1887 v Kopru in 1903 v Dekanih) so bile trte sajene 

brez pravega reda, potem pa se je uveljavil drugačen način vzgoje. V 19. stoletju so se že 

pojavile trtne bolezni (oidij, peronospora), ki so prisilile vinogradnike, da so nasade žveplali. 

Vinograde je uničevala filoksera (slabši sta bili letini 1894, 1895), a kljub temu so se površine 

vinogradov od 1880 do 1900 podvojile. Šele po prvi svetovni vojni so trse začeli saditi v 

vrstah in v določenem načrtnem redu. Za oporo trti so na plantažah sadili drevesa, ponekod

51 Ogrin Darko: Naravnogeografske značilnosti Slovenske Istre, pomembne za vinogradništvo, Dežela refoška, 
Koper, 1995, str. 7-28.
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oljke, na terasah pa so zabijali v tla kole iz različnih vrst lesa?2 Vinograde so obdelovali 

ročno, za dober pridelek pa je bilo potrebno trdo delo celo leto. Pred pojavom trtne uši v Istri 

s0 gojili več različnih starih vrst, ki so dajale belo in črno grozdje; najbolj znane in najbolj 

razširjene so bile trte, ki so dajale refošk, teran in merlot, poznali pa so tudi druge vrste.52 53 

Tudi na pridelek vina so vplivale velike zmrzali in ostre zime, ki jih v svojih delih navajajo 

Darko Ogrin, Del Bello in Combi, pogoste pa so tudi v arhivskih virih. Zapisi v arhivskih 

virih, kot je npr. slab pridelek vina v Istri, so kazali na hud mraz. Vinograde so po “naravnih 

katastrofah” poskušali obnavljati. Prihajalo je do preprodaje podlag in cepljenk. Pred 1. 

svetovno vojno so potujoči učitelji učili kmete cepiti domače sorte na ameriško podlago z 

namenom, da bi se zavarovali pred foloksero. Nekateri vinogradniki so takrat obiskovali 

tečaje v Trstu, ki pa so bili zelo poredki. Kmetje iz tržaške okolice so bili npr. še sredi 

devetdesetih let premalo poučeni o sodobni agronomiji, da bi preprečili širjenje trtne uši in 

zlom tržaškega vinogradništva.54 Ponekod pa so obdelovali le toliko vinogradov, da so vino 

lahko v celoti prodali. V Miljah so npr. leta 1908 zaradi vinske krize prodajali 1 hi vina za 

tridnevni zaslužek dninarja.5'" Del Bello pa trdi, se je vino dobro prodajalo in vzbujalo pri 

Istranih upanje na boljše čase. Pravi tudi, da seje to upanje usmerjalo v več »tovarn za vino« - 

»fabbriche di vino«, kot je tista v Kopru.56 Pri kupovanju vina naj bi po nekaterih terenskih 

podatkih prednjačili kupci iz Kranjske, ki so po letu 1815 ponovno lahko uvažali vino iz bivše 

beneške Istre; zanj so veljali enaki prodajni pogoji kot za tržaška vina, le označiti je bilo treba, 

da gre za “istrsko vino”,57 ki je npr. skupaj s furlanskim konkuriralo nizkokavostnemu vinu,
r o

pridelanemu v vaseh na obrobju Krasa.

Slab pridelek vina in s tem povezana slaba prodaja sta negativno vplivala na življenje ljudi, 

posebno še, če drugega zaslužka ni bilo. Arhivski viri pravijo, da je bilo zelo hudo, ker je 

filoksera uničila ves pridelek in ker je hud mraz uničil vinsko trto... Tako je na primer leta 

1893 filoksera uničila skoraj vso vinsko trto, ki je dajala kruh kmetom, ribiče pa je prizadel

52 Malnič Andrej: Obdelovanje vinograda in pridelava vina, Znanstveni sestanek Vino in vinska trta v 
arheologiji, Koper, 1999, str. 36.

... pergolo, pinelo, cicibo, pinevc, sirko, malvazijo in goro. Dular Andrej: Vinogradništvo v arhivih SEM, str. 
197-218: podatek je povzel po Die Weinproduktion in Oesterreich, Wien 1873, str. 71 in 78.

Verginella Marta: Ekonomija odrešenja in preživetja; Koper, 1996; poglavje Breg ob vznožju Krasa, str. 26 (v 
nadaljevanju Breg ob vznožju Krasa).

Presi Igor: Vinogradništvo v vaseh Koprskega zaledja od sredine 19. stoletja do petdesetih let 20. stoletja; 
Dežela refoška, 1995, str. 177-196

Ta malo dvoumni Del Bellov podatek o »fabbrichi di vino« ne pove jasno, kaj je avtor s tem izrazom mislil. 
Verjetno je bil to njegov izraz za vinsko klet. Tudi ni jasno, ali je taka vinska klet že delovala ali so jo 
nameravali šele graditi. Tto bo potrebno s pregledom arhivskih virov še preveriti.

Holz Eva: O uvozu vina na Kranjsko in njegovem ponarejanju v prvi polovici 19. stoletja; Dežela refoška, 
Koper 1995, str. 149-160.

Verginella Marta: Breg ob vznožju Krasa, str. 21-34.
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zelo slab ulov sardel. Izpad pridelka in z njim povezanega zaslužka je povzročil vsaj tisto leto 

veliko gospodarsko krizo na tem področju. Zaradi velike revščine se je kar 8 družin iz 

izolskega območja odločilo, da bo emigriralo v Ameriko. To je eden prvih zapisov, ki 

omenjajo emigracijo istrskega prebivalstva v čezmorske dežele, na katere sem naletela.59 

po podatkih Branka Marušiča je med agrarnimi dejavnostmi v teh krajih največ prihodka 

prinašalo ravno vinogradništvo. Od leta 1904 je bilo v Istri (mišljeni so Goriška brda, Bujsko 

in Poreško) 36.727 ha zemljišč zasajenih z vinsko trto, kar naj bi znašalo celo 20 odstotkov z 

vinsko trto kultiviranih površin v Avstro-Ogrski. Lastniki so bili različni, od mestnih komun, 

cerkvenih skupnosti do številnih zasebnikov. Veliko vinogradov so dajali v zakup za vnaprej 

določeno zakupnino, drugi so jih obdelovali v lastni režiji... Ker pa je vino vsestransko 

koristno, porabno in zelo zaželeno, so ga uporabljali tako v prehrani kot pri cerkvenih 

obredih. Z vinom so se poravnavali zakupnine hiš, bilo je predmet dedovanj ter ne nazadnje 

pomembno trgovsko blago, ki so ga Istrani lahko ponudili na tujih tržiščih v zameno za 

prepotrebno prehrambeno blago, pa tudi že za luksuzne izdelke. Velik obet za trgovanje z vini 

so videli tudi v železnici Dunaj - Trst, saj naj bi pomenila prihranek časa, pa tudi tovor bi bil s 

takšnim prevozom bolj varen. Vsekakor je bilo vinarstvo zelo razširjeno v vseh obalnih 

mestih, že od antike dalje.60 Dobro pa se je prodajal tudi vinski kamen, ki so ga zato pod 

“rajnko Avstrijo in Italijo” kletarji temeljito stolkli iz sodov, črnega posebej, belega posebej. 

Iz njega so pridobivali kvasovke, barvila, lepila itd. Drobno zmlet kamen, pomešan z apnom, 

je dal univerzalno lepilo, s katerim so uspešno zadelali razpoke na sodih, oknih, vratih, kamnu 

itd. Nakupovalci za potrebe kozmetične in farmacevtske industrije so po vaseh sporočili 

datum odkupa. Sodi, ki so bili očiščeni vinskega kamna, pa so bili primernejši za hrambo 
vina.61

Poljedelstvo

Poljedelstvo je bilo po podatkih potopiscev na začetku stoletja zaostalo, kasneje pa se je 

začelo razvijati, v času Avstro-Ogrske doživelo svoj naj večji vzpon, po prvi svetovni vojni pa 

je ponovno zelo nazadovalo. Vsekakor je bilo to povezano s klimatskim vplivom na vzgajanje 

različnih kultur in tržnimi zakonitostmi, ki so počasi, toda vztrajno prodirale tudi v zaledje. V

59
Pismo izolske občine, ki gaje napisal podesta Degrassi, opisuje hude gospodarske razmere v občini. 

Naslovljeno je na L’I.R. Capitanato Distrettuale Capodistria, Isola 19. Febbraio 1893. PAK, fond občine Izola.
Mihelič Darja: Vinogradništvo in vinska trgovina na srednjeveškem piranskem območju., Dežela refoška, 

Koper, 1995, str. 99-120; citat: str. 100: »... ki dokumentira srednjeveško piransko preteklost. Ozek lokalni okvir 
naj nikar ne moti. Predstavljeno podobo piranskega vinarstva smemo namreč nedvomno posplošiti ne le na 
nekoliko zgodnejši in kasnejši čas, ampak tudi na nekoliko širše področje sosednjih mest Izole, Kopra, Milj, ki 
so s Piranom delila podobno zgodovinsko usodo.«
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rodovitnem obalnem pasu z mediteransko-jadranskim podnebjem so na najgosteje naseljenem 

in najbolj obdelanem zemljišču med Debelim rtičem in Rovinjem gojili poleg vinske trte in 
oljke še sadje in zelenjavo, v notranjosti pa žitarice in druge kontinentalne rastline.62 

V piranski občini, kjer je bilo veliko solinarjev in ribičev, je bilo prav poljedelstvo glavna 

agrarna dejavnost, s katero pa so se ukvarjali tudi solinarji. Prav okolica Pirana je bila najbolje 

obdelana in gosto pokrita z vinsko trto in oljčnimi nasadi, Sečoveljska dolina pa je bila tedaj 

najbolj ploden del Istre. Okolica Kopra je bila razdeljena na večje ali manjše kolonske posesti, 

v glavnem pa so bili to vrtovi in sadovnjaki, ki sojih obdelovali koloni Furlani (naselil jih je 

grof B. Borisi), Slovenci in bivši mestni kmetje.63 Za Koper je bila značilna tudi posebna 

kategorija kmetov - meščanov - t.i. “paolanov”. To so bili meščani iz Kopra in hkrati kmetje 

ali kmetje iz mesta, ki so živeli v mestu, svoje parcele ali celo posestva pa so imeli na 

področjih, kjer so bila razložena naselja (Hrvatini, Vanganel itd.). Sredi 19. st. so paolani 

zaradi uveljavljanja novih oblik življenja in gospodarskih kriz posestva prodajali; nekateri so 

kapital vložili v obrtne dejavnosti, nekateri pa so se preusmerili v pomorstvo, saj je 

prevažanje gradbenega materiala, kmetijskih pridelkov, soli, olja, vina in rib z ladjami v hitro 

rastoči Trst prinašal zanesljivejši in večji zaslužek kot pa paolanstvo.64

Z razvojem Trsta seje število njegovega prebivalstva naglo večalo65, s tem pa tudi potrebe po 

zelenjavi (zgodnja zelenjava, grah, krompir itd.), sadju (češnje, breskve, jagode, slive, fige 

itd.), vinu, olju, žitaricah. Prav tako seje povečal odkup zelenjave in sadja (zlasti paradižnika) 

v ribjih predelovalnih tovarnah, ki so poleg rib predelovale tudi sadje in zelenjavo. Dobro sta 

se namreč prodajala paradižnikova mezga in slivova marmelada. Povečano povpraševanje po 

kmetijskih pridelkih je imelo za posledico povečanje kmetijske proizvodnje in njeno 

izboljšavo. Ponekod so koloni lahko sami prodajali pridelke v Trst, vendar so morali dobiček 

deliti z gospodarjem, ki je od njih zahteval celo potrdilo iz Trsta o prodaji in prodajni ceni. Z

61 Zonta Emil - Istrijan: Od bendime do starega vina, Dežela refoška, 1995, str. 247.
Legović Marko: Poljoprivreda Istre između dva rata, Jadranski zbornik, 13/1986, str. 261-285.
Marušič Branko: Iz povijesti kolonata..., str. 250.
Ciglič Zvona: Način življenja, običaji in gospodarska dejavnost mesta v 19. stoletju, Koper, monografija, 

Koper, 1992, str.125-142, (v nadaljevanju Način življenja). O paolanih je pisal tudi Giuseppe Caprin v svoji 
knjigi Marine Istriane, Trieste, 1889, str. 128; na str. 125 je fotografija paolanov. Omenja tudi izraz »pavolani« in 
»popolani« ter poskuša razložiti, zakaj seje uveljavil izraz »paolani«.

Marina Cattaruzza v svoji knjigi La formazione del protelariato urbano..., str. 5-84 zelo podrobno obdela 
populacijo v Trstu, od natalitete, mortalitete, migracij itd. Po njenih podatkih seje število prebivalstva v 2. pol. 
19. stol. konstantno povečevalo do številke 240.000, ki sojo zabeležili tik pred začetkom prve svetovne vojne. 
Podatke iz tabele na strani 5 lahko povzamemo in na podlagi številk pokažemo rast števila prebivalcev Trsta. 
Leta 1875 je Trst štel 126.633 prebivalcev, leta 1890 157.466, leta 1900 pa že 178.599. Od teh jihjebilo po 
podatkih za leto 1900 106.505 rojenih v Trstu, 54.376 v drugih avstrijskih deželah, 17.718 pa je bilo rojenih na 
tujem. Leta 1890 jih je bilo v Trstu rojenih 95.977, 46.736 jih je bilo iz drugih predelov države, 14.753 pa iz 
tujine. Od 126.633 oseb, kolikor jih je leta 1875 živelo v Trstu, jih je bilo 74.951 rojenih v njem, 39.375 se jih je 
v Trst priselilo iz drugih dežel, 12.307 pa je bilo tujcev.
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industrijskim in trgovskim razvojem Trsta, ki je dobival delovno silo tudi iz agrarnega 

zaledja, se je začel proces razpadanja kolonata. O prevladi agrarnega značaja teh krajev na 

neki način priča tudi v piranskem arhivu ohranjeni popis nabornikov za leto 1855. V njem je 

nied drugimi podatki naveden tudi poklic nabornika in njegovega očeta. Med 119 ohranjenimi 

zapisi je bilo kar 53 nabornikov in 58 očetov kmetov.66

Zanimivo je, da med raziskovalci samo Combi omenja v Istri (koprskem, piranskem, 

poreškem, rovinjskem in motovunskem distriktu) tudi vzgojo murvovih dreves, kjer so gojili 

sviloprejke za pridobivanje svile. Svilogojstvo je bilo razvito zlasti pod Benetkami, potem pa 

je vse do let 1825-1830 zamiralo. V petdesetih in šestdesetih letih seje povpraševanje po svili 

povečevalo, vendar se stanje svilogojstva zaradi bolezni ni bistveno izboljšalo. Svilogojstvo 

pa je bilo razvito tudi na Goriškem.67 *

Živinoreja na istrskem področju ni bila razvita, pa tudi na preostalem slovenskem prostoru je 

z uvajanjem novih in boljših pasem le počasi napredovala. Še najbolj sta bili razviti 

govedoreja in svinjereja, povsod pa so se ukvarjali s perutninarstvom. Kmetje v Istri so 

imeli le po nekaj prašičev, malo perutnine in osla, ki je služil kot tovorna žival. Po letu 1853 

se sicer omenja nekaj kozjereje, delovno živino pa so si izposojali. Pašnikov je bilo malo, pa 

še ti so bili ali neizkoriščeni ali pa “predelani v vinograde ali njive”.69 Kar jim je ostalo krme, 

so jo prodajali v Trst za konje tržaškega mestnega prometa. Gozdarstvo, ki je v nekaterih 

predelih slovenskih dežel prinašalo ponekod glavni, drugod pa dodatni zaslužek, ni bilo 

značilno za te kraje. Kar je bilo gozdov, so jih največ izsekali, saj vsi viri govore o prodaji 

lesa v Trst za kurjavo. Kot les za kurjavo pa so prodajali tudi trtne rozge in oljčna debla. 

Slednja so množično prodajali zlasti po veliki zmrzali pozimi 1879-1880. Tudi čebelarstvo se 

v Slovenski Istri ne omenja. “Proizvodnja medu”, kije bila v slovenskem prostoru poznana in 

razširjena, je v Istri obstajala samo v okolici Pazina; od vseh zapisovalcev pa jo omenja samo 

Combi.

6 Seznam nabornikov za piransko komuno za leto 1855. Original hrani PAK, Enota Piran, fond Občina Piran,
Avstrijsko obdobje, leto 1855, šk. 60. Manjka prva stran.

Svilogojstvo kot obrt so v raziskovalni nalogi »Svilogojstvo« predstavili učenci OŠ Milojke Štrukelj Nova 
Gorica pod vodstvom mentorice Ane Skerlovnik Štrancar. Raziskovalna naloga je prejela zlato priznanje v 
raziskovalnem projektu dela mladih zgodovinarjev pri ZPMS z naslovom Obrt v našem kraju v šolskem letu 
1998/1999.
69 Gestrin, Melik, str. 169.

Tome Marinac Bogdana, Občina Izola, str. 92-94.
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Sagrarne dejavnosti

flagrarne panoge so bile specifične prav v obalnih mestih. Prehranjevalna vloga morja je bila 

za obalna mesta bistvenega pomena; še najbolj se je kazala v solinarstvu in ribištvu, pa 

pomorstvu in pomorski trgovini, ladjedelstvu in različnih obrteh, v sedemdesetih letih 19. st. 

pa se je pojavila industrija ter nazadnje še turizem, ki sta se povezovala tudi z vlaganjem 

tujega kapitala in počasnim nastajanjem domačega bančništva.

Solinarstvo

Pridobivanje soli in trgovina s soljo sta odigrala neprecenljivo vlogo v razvoju obalnih mest, 

saj sta dajala dodatni zaslužek ljudem, ki so ob delu na polju opravljali tudi poletno sezonsko 

delo v solinah. Izredno pomembna je bila ta gospodarska panoga tako v Piranu (“Piran je 

zrastel na soli”) kot tudi v Kopru. Za Izolo soline niso bile značilne, čeprav jih je Pietro 

Coppo na svoji znani karti Istre leta 1525 narisal in omenil tudi v tem mestu. Sredi 19. st. je 

bilo v poletnem času v Koprskih solinah (med Koprom in Semedelo ter med Ankaranom in 

Srminom) zaposlenih okoli 1600 sezonskih solinarjev. Pridobivanje morske soli je začelo 

upadati po 1842, ko so avstrijske oblasti na račun bonitet, ki jih je dobil Trst, prepovedale 

svobodno proizvodnjo soli. Konec stoletja je proizvodnja že tako upadla, da se je komaj še 

izplačala, leta 1912 pa so Koprske soline zaprli in kasneje zaradi smradu in nevarnosti 

malarije meliolirali.1 Prav Piranske soline (Sečoveljske, Lucijske, Strunjanske) so bile na 

področju Tržaškega zaliva zagotovo najpomembnejše, solinarstvo pa je bilo na avstrijski obali 

razvito še na Pagu, v Stonu, Ninu in Ulcinju. Iz Sečoveljskih solin je prihajalo 90 odstotkov 

vse piranske soli. Avstrija jih je dobila v zelo slabem stanju, zato jih je obnovila. Tudi za to 

panogo se je tedaj odprl širok trg. Sol so podražili in s tem vzpodbudili solinarje k 

prizadevnejšemu delu. Leta 1850 je imelo 227 lastnikov v svoji posesti v vseh treh piranskih 

solinah 7634 kavedinov - kristalizacijskih bazenov.* 2 Leta 1904 je oblast podržavila prek 500 

fondov s 7034 kristalizacijskimi bazeni. Tedaj so poskušali modernizirati proizvodnjo, začeli 

uvajati novosti (npr. Beauméjev areometer za merjenje slanosti morske vode, ki ga v solinah 

uporabljajo še danes) ter preurejati solinski prostor. Sol so shranjevali v solinarskih hišnih in 

centralnih državnih skladiščih, ki jih je bilo več. V Piranu je za delo v solinah, za razmerja 

med najemniki in lastniki solnih polj ter med lastniki in državo skrbel Solni konzorcij.

Ciglič Zvona: Način življenja, str.125-142; Žagar Zora: Solinarstvo na severovzhodni obali Jadranskega morja, 
Muzej solinarstva, Piran, 1992, str. 24-41 (v nadaljevanju Solinarstvo na SV obali).

Distinta dei Proprietari di Saline nelle tre Valli di Pirano, colla loro relativa possidenza. Dalla Presidenza del 
Consorzio Sali, Pirano 30 settembre 1850; Pokrajinski arhiv Koper - enota Piran, fond občina Piran, avstrijsko 
obdobje, leto 1850, škatla 45.
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Lastniki solnih fondov so bili predvsem bogati meščani, pa tudi piranska občina, samostan sv. 

prančiška, dobrodelne ustanove itd. Zelo redko pa so bili lastniki fondov tudi pridelovalci 

sOli. Zato so lastniki dajali solne fonde v najem solinarjem, ki so bili nosilci stanovanjskih 

pravic v solinarskih hišah. S solinarjenjem so si tako lastniki kot najemniki ustvarjali dodatni 

zaslužek, ki so si ga običajno delili na polovico ob koncu leta po obračunu pridelane soli. “V

zadnjih desetletjih avstrijskega obdobja so bili solinarji tudi delno socialno zavarovani,
• *3brezplačno so prejemali zdravila in bili deležni brezplačne zdravniške oskrbe”. V 

Sečoveljskih solinah so poleg solinskih hiš, v katerih so živeli solinarji z družinami vsako leto 

vse od 24. aprila pa tja do konca septembra ali začetka oktobra, dokler ni bilo konec solne 

sezone, imeli tudi čuvajnice. Teh je bilo 14 in so bile postavljene na vseh pomembnejših 

mestih v solinah. V njih nastanjeni čuvaji so strogo nadzorovali tihotapstvo s soljo, kije bilo 

zelo razširjeno. Zato je tihotapce velikokrat doletela kazen, celo zaporna.

Ribištvo

Ribištvo je bilo razvito ob celotni avstrijski jadranski obali. Za najbolj ribiško mesto med 

severozahodnimi istrskimi mesti je veljala Izola, posebej še po začetku delovanja ribjih 

tovarn. Do 2. pol. 19. st. je kot tak center veljal Rovinj. Kot navaja Morteani, naj bi leta 1886 

v Izoli imeli 18 bragocev in 65 batelov, na katerih je bilo 251 članov posadke. Tega leta naj bi 

bilo v Izoli kar 850 kmečkih družin, 214 ribiških, 61 obrtniških, 47 družin trgovcev in 

industrialcev, 26 družin pomorščakov in 30 družin drugih poklicev.3 4 Prav tako Morteani 

navaja veliko število mrež za lov male plave ribe, kar pa je povezano že z nastajanjem ribje 

industrije, ki je kot svojo glavno predelovalno surovino odkupovala prav drobno plavo ribo. 

Ribiči iz obalnih mest so ribarili v vodah vzdolž cele zahodne Istre, v Kvarnerskem zalivu, pa 

tudi lovna pot v Dalmacijo jim ni bila tuja. V glavnem je prevladoval priobalni ribolov.

Tudi v Kopru je ribištvo svoj razcvet doživelo sredi 19. st., ko je v mestu, ki je štelo okoli 

8000 prebivalcev, izključno od ribolova živelo 1300 ljudi, samo z ribištvom pa se jih je

3 Muzej solinarstva = Museo delle saline, Pomorski muzej “Sergej Mašera” Piran, Piran, 1992, Katalog št. 7; 
Sečoveljske soline včeraj-danes-jutri = Le saline di Sicciole ieri-oggi-domani, Pomorski muzej “Sergej Mašera” 
Piran, Piran, 1988, Katalog št.5; v obeh katalogih so zbrani prispevki različnih avtorjev, ki vsak s svojega vidika 
analizira ta solinarski “fenomen”; pionirsko delo na tem področju pa sta opravila Miroslav Pahor in Tatjana 
Poberaj s knjigo Stare piranske soline, Spomeniški vodniki 4, Ljubljana, 1963. Postavitev solinarskih razstav, 
zbirk in ureditev solinarskega skansenaje vodila kustosinja Pomorskega muzeja Piran Zora Žagar, kije tudi 
uredila kataloge, vodila projekte in se tudi sicer ukvarja s to tematiko.

Morteani L.: Gli statuti d'isola, Atti e memorie della Società Istriana di archeologia e storia patria; anno quarto 
1887, Parenzo, Presso la società Istriana di archeologia e storia patria; 1888 - fase. 3, 353-356; 1888 - fase. 4, 
209-213; 1889, fase. 1-2, 155-193;
Basioli Josip: Stoljeće industrije za preradu ribe na Sjevernom Jadranu, Jadranski zbornik, 12/1982-85, Pula- 
Rijeka, 1985, 181-224 ( v nadaljevanju Stoljeće).
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ukvarjalo 280; vseh mrež je bilo 1967, ribiških bark pa okoli 160.5 Podobno je bilo tudi v 

Piranu. Za zasebni ribolov je bil značilen še danes zelo znan ter za prehrano nekdanjih 

solinarjev pomemben lov na ciplje v Portoroškem zalivu februarja meseca, ki so se drstili prav 

ob izlivu solinskih kanalov v morje.

Posebno težavo so na celotni avstrijski obali predstavljali roparski ribiči iz italijanske 

Chioggie - t.i. Cožoti, ki so lovili prav povsod - še najraje pri sosedih, in prav vse, v kar jih je 

najbrž prisilil tudi boj za preživetje. Prav ribolov v avstrijskih vodah je po navedbah 

avstrijskih virov pomenil Čožotom določeno vejo proizvodnje in vir rednega zaslužka. O teh 
roparskih ribolovih govori izredno veliko arhivskih virov iz različnih zgodovinskih obdobij6 

in v različnih arhivskih fondih, o njih pa so pisali tudi številni avtorji.7 Čožote so morda prav 

izredno veliko število manjših ribiških čolnov in ribičev ter majhno področje ribolova silili v 

konstantne “delovne prekrške”. Med njimi in “ogroženimi” domačimi ribiči je prihajalo do 

prepirov, nasprotij, fizičnega obračunavanja - tudi s krvavimi izidi, pa tudi do sodnih 

procesov. Peter Strčić jev svojem prikazu življenja in delovanja istrskega poslanca na Dunaju 

Dinka Vitezića v 2. pol. 19. st. izpostavil prav ta veliki problem in poskuse tega poslanca in 

avstrijskih oblasti, kako zaščititi avstrijsko ribištvo na jadranski obali.8 Vitezić je izpostavljal 

problem množičnega ribarjenja italijanskih ribičev, ki so na ta način odžirali kruh domačim 

ribičem na celotni vzhodni jadranski obali. Zavzemal se je za razvoj ribolova na celotni 

avstrijski obali, kije bil v tem obdobju (1870-1875) v velikem zatonu, Čožoti pa so k temu še 

pripomogli. Ravno tako je bilo s pomorstvom. Tako centralna Pomorska vlada v Trstu kot 

tudi Vitezič sta poudarjala ta gospodarski problem, Vitezića pa je skrbelo zlasti naglo 

upadanje števila jadrnic, kar nazorno kažejo tudi zbrani statistični podatki v Anuariu 

marittimu.9 Razvoj parnikov10 je pač opravil svoje, velja pa to krizo povezati tudi z veliko

5 Ciglič: Način življenja, str. 133
Tudi v času, v katerega še vedno sega naš-moj spominje tega krivolova precej. Spomnimo se samo smrti 

ribiča iz Gradeža Bruna Zerbina 19.11.1986, kije umrl ravno v enem takih krivolovov v jugoslovanskih vodah. 
Takrat je v spopadu s slovensko morsko milico izgubil življenje; njegova smrt je povzročila veliko medijsko 
afero in skorajda diplomatski spor med Jugoslavijo in Italijo. Sodni proces udeležencem incidenta seje začel 
oktobra 1990.

Basioli Josip: Lov male plave ribe na obalama Istre u prošlosti, Jadranski zbornik, 1973, str. 257-277; Volpi 
Lisjak: Slovensko pomorsko ribištvo, Trst, 1995; Terčon Nadja: Razvoj industrijskega morskega ribištva na 
Slovenski obali 1947-1954; Žagar Zora: Opis razvoja industrijskega morskega ribištva na Slovenski obali, Naše 
more 1-2, Dubrovnik, 1987, str. 52-54.

Strčić Petar: Dinko Vitezič i ribarstvo uz istočnu obalu Jadrana u drugoj polovini XIX. st., Jadranski zbornik, 
1966, str. 341-370 ( v nadaljevanju Vitezić i ribarstvo).
Annuario marittimo 1851-1913, Trieste, Tipografìa del Lloyd Austriaco, editrice; Stato della marina mercantile 

austriaca nel decennio... (tabela vsakoletno navaja statistične podatke za preteklo desetletje); Stato della marina 
mercantile austriaca alla fine di... anno..., per litorali ( tabela zajema statistične podatke za vsako leto posebej).

Kojič Branko: Propast brodarstva na jedra na Istočnom Jadranu, Zagreb, Jadranski institut JAZU, 1968 
(Jadranske monografije, knjiga 4);
Fijo Oliver: Parobrodarstvo Dalmacije 1878.- 1918., Zadar, Institut JAZU, 1962.
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gospodarsko krizo, ki je zajela vse habsburško ozemlje in svoj vrhunec dosegla prav v letu 

1873-11 Menil je celo, daje eden glavnih krivcev za nazadovanje ribištva prav člen XVIII iz 

pogodbe med Italijo in Avstrijo iz leta 1878, ki je omogočil italijanskim ribičem ribarjenje v 

avstrijskih vodah vse do 1 milje od obale; ostro je nasprotoval tudi ribolovu z vlečnimi 

mrežami - kočami in vedno bolj uveljavljočemu se in razširjenemu ribolovu z eksplozivnimi 

sredstvi, ki ga pa je zakon leta 1871 poskušal zaustaviti z novimi členi o kaznovanju 

kršiteljev. Ukaz o morskem ribolovu iz leta 1884 pa je celo prepovedoval kupovanje rib, ki so 

bile ulovljene z eksplozivom. Leta 1885 je izšel zakon, po katerem je bilo potrebno celo 

odkriti poreklo eksploziva. Ribe so, v svežem ali predelanem stanju, namreč za nekatera 

področja pomenile glavni vir prehrane in zaslužka ter pomemben trgovski artikel. Ravno zato 

je Vitezič poskušal s svojim delovanjem zboljšati ekonomski položaj Istre in njenih 

prebivalcev in v okviru tega posebej še položaj ribiške proizvodnje. Tako so se njegove 

razprave leta 1879 nanašale prav na predloženi vladni zakon o ukinitvi svobodnih luk v 

Avstriji. Poskušal je tudi doseči izenačenje Istre s preostalim državnim teritorijem v 

carinskem pogledu, vse dotlej, dokler ne bi bili ukinjeni svobodni pristanišči v Trstu in na 

Reki.11 12

Zelo pomembno vlogo pri preučevanju ribištva, njegovi organizaciji in poskusih izboljšav je 

odigral Petar Lorini,13 ki je bil velik strokovnjak za to področje. Bil je c. k. nadzornik za 

ribištvo pri Pomorski vladi14 v Trstu, osrednjem organu pomorske oblasti, sicer neposredno 

odvisni od trgovskega ministrstva na Dunaju, vendar pa pristojni za vse avstrijske pomorske 

zadeve.

11 Vodopivec Peter: Velika gospodarska kriza 1873 in Slovenci, Prispevki za novejšo zgodovino XXXIX - 
2/1999, str. 25-38.

2 Strčić Petar: Vitezić i ribarstvo, str. 341-370.
13 Petar Lorini (Sali 30. 4. 1850 - Beograd 17. 4. 1921), učitelj in velik ribiški strokovnjak, je bil leta 1897 
imenovan za c. k. nadzornika za ribištvo pri Pomorski vladi v Trstu. Nadzoroval je ribištvo na področju 
Dalmacije, Istre, Trsta in Goriškega primorja. Leta 1903 je na Dunaju izšla njegova knjiga Ribanje i ribarske 
sprave pri istočnim obalama Jadranskoga mora, ki še danes velja za eno temeljnih del o tej tematiki. V njej 
najdemo osnovne podatke za raziskovanje ribištva na vzhodni jadranski obali. Knjiga je obogatena z 69 
ilustracijami (risbami), ki sojih kasneje v svojih delih uporabljali tudi drugi avtorji. Knjigo je izdala c. k. 
Naklada školskih knjiga na Dunaju. Delo je bilo nagrajeno s srebrno državno medaljo na mednarodni ribiški 
razstavi na Dunaju leta 1902. Leta 1995 je Dom i svijet izdal ponatis te knjige.

Terčon Nadja, Organizacija pristaniške in pomorskosanitetne službe v avstrijski monarhiji, Annales 3/93, 
Koper, 1993, str. 243-256 .
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Sieben nut bent ftifđjitiavft.

Trgovanje z ribami na tržaškem ribjem trgu. (Die Österreichisch = ungarische monarchie in Wort und Bild. Küstenland und Dalmatien. 
Lieferung 129, str.77).

Obrt

V neagramem sektorju gospodarstva zaseda pomembno mesto tudi obrt. Ob povezavi z 

velikimi gradbenimi deli, ki so potekala tudi v obalnih mestih, zapisi navajajo obrtno 

kamnoseštvo, zidarstvo, mizarstvo, ladjedelstvo. V lokalnih ladjedelnicah, kijih imamo zaradi 

specifičnosti lesnega ladjedelstva za obrtne delavnice, je delalo več obrtnikov: žagarji, tesarji, 

smolarji, mizarji, kovači, kalafati. Ladjedelnice (squeri - škveri) so v obalnih mestih 

zadovoljevale potrebe lokalnega pomorstva in kljub industrializaciji ladjedelstva v Trstu 

ostale pretežno na lesni tehnologiji vse do konca druge svetovne vojne. Dejstvo pa je, da seje 

z uvedbo obrtnega zakona, ukinitvijo cehov ter razvojem svobodne obrti tudi v istrskih krajih 

število obrtnikov povečalo. Obrtni zakon, sprejet decembra 1859, je namreč končal 

dolgotrajno dobo sistema podeljevanja privilegijev in nato tovarniških dovoljenj, podedovanih 

še iz časa cehov, ter tako določil pogoje neagrarnega gospodarstva. Prav dejstvo, daje sedaj 

denar omogočal vpliv na to, ali bo kdo lahko odprl obrt ali ne, je povzročalo obenem tudi 

počasen propad cehovskih obrti in v slovenskem prostoru obrtnika počasi spreminjalo v
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proletarca, kar je s svojim obstojem še pospeševala razvijajoča se industrija.15 Jasna Fischer16 

je analizirala uradne podatke avstrijske statistične službe o aktivnem pridobitnem prebivalstvu 

in sestavila zanimivo sliko o zaposlenosti v obrti in industriji med leti 1869 - 1910. Tako je 

npr. leta 1869 delalo v Istri v obeh dejavnostih (mišljeno je področje okrajnega glavarstva 

Koper in sodnega okraja Buzet; točne meje v številkah glede na področji žal tudi Fischerjeva 

ni mogla potegniti) 2280 ljudi, 40 let kasneje pa že 6560, skoraj trikrat več. Delavcev je bilo 

dvakrat več, samostojnih, tj. podjetnikov in lastnikov obratov, šestkrat več, nameščencev pa 

trikrat več. To je povezano tudi s povečanjem števila prebivalstva v koprskem okrajnem 

glavarstvu (za nekaj manj kot polovico). Po njenih podatkih sta bila najbolj razvita 

gradbeništvo in oblačilne obrti; zanimiva pa je ugotovitev, da je obrt in ne industrija 

preživljala veliko večino prebivalstva, zaposlenega v neagrami proizvodnji.

V popisu piranskih nabornikov v letu 1855 so poleg večinskega dela kmetov med poklici 

nabornikov oz. njihovih očetov navedeni še kovači, pomorščaki, mizarji, ribiči, rokodelci, po 

dva študenta in zidarja, čevljarji, posestniki, časnikarji, kalafati, solinarji ter po en kamnosek, 

občinski čuvaj, carinik, trgovec itd.17 V Piranu so leta 1889 delali ladjedelci, kalafati, 

pristaniški mojstri, brivci, čevljarji, kovači, perice, proizvajalci likerjev, gostilničarji, 

slaščičarji in kavamarji, steklarji, zlatarji, urarji, izdelovalci pohištva ter lesenih kipov in 

skulptur (mizarji in rezbarji), pridelovalci olja oz. lastniki torkelj, pridelovalci in prodajalci 

vina, ribiči, lastniki plovil za transport soli, agenti pomorskih družb in ljudje raznih drugih 

poklicev, kot so odvetnik, notar in zdravnik; obstajale in delovale pa so tudi institucije in 

podjetja: lekarna, banka, zavarovalnice, hoteli v Portorožu, proizvodnja gaziranih pijač, 

tovarna Salvetti, solni konzorcij itd.18

Zvona Ciglič med navajanjem koprskih obrti in obrtnikov poudarja, daje bilo v mestu največ 

takih, ki so skrbeli za prehrano: sedem pekov, osem pridelovalcev in prodajalcev olja, treh 

mlinarjev, precej pridelovalcev in prodajalcev žita in živil, izdelovalcev testenin, 

specializiranih prodajalcev alkohola, sodarjev, 22 čevljarjev, krojačev, barvarjev, klobučarjev, 

prodajalcev tekstilnih izdelkov in svile, brivcev, frizerjev, zidarjev, mizarjev, tesarjev, 

kleparjev, ključavničarjev, ladjedelcev, izdelovalcev vozov in kočij itd. Bilo je tudi več

15 Gestrin, Melik, str. 160; Lazarevič, str. 273.
16 7 5 5 7

Fischer Jasna: Prebivalstvo Slovenske Istre v obrti in industriji med leti 1869-1910, Prispevki za novejšo 
zgodovino XXX-1990, Ljubljana, 1990, str. 15-19.

Ponekod je rubrika za navedbo poklica prazna, brez pojasnila, ali so se osebe opredelile kot osebe brez 
poklica, ali pa zgolj ni bilo jasnih podatkov o njih.

Guida generale di Trieste ed Goriziano, Istria, Fiume e Dalmazia, 1889, hranjeno v čitalnici Državnega arhiva 
v Trstu.
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gostiln, kavarn, tri gostilne s prenočišči in dve slaščičarni.19 Zaradi vzpostavitve ravnovesja 

med številnimi delodajalci in še številnejšimi podrejenimi so občinski uradniki in obrtna 

združenja pripravljali posebne pravilnike, ki so med drugim urejali odnose in zastopali 

interese obrti ter tudi predvideli možnosti gospodarskega razvoja mesta.

Tudi v Izoli je proti koncu 19 st. delovalo veliko obrtnikov: krojačev, mizarjev, kovinarjev, 

zidarjev, kamnosekov, tekstilcev, stavbarjev, usnjarjev in drugih. Občina je obrtnikom 

dodeljevala prostore za delavnice in gradbena zemljišča za njihovo postavitev, vajenci pa so 

imeli celo možnost organiziranega izobraževanja, za katero je skrbel Inštitut za pospeševanje 

obrti.20 Kot obrtni dejavnosti se v Istri omenjata ob mlinarstvu21 tudi kamnoseštvo ter trgovina 

s kamnom, kiju lahko obravnavamo v povezavi z gradbeništvom. Arhivski viri povedo, da so 

ladje tovorile tudi kamenje, obdelan kamen in kamnite bloke,22 ki sojih potrebovali predvsem 

v gradbeništvu kot gradbeni material, lahko pa tudi zgolj kot element za okras.23 V različnih 

zgodovinskih obdobjih sta se v gradbeništvu menjala le način in oblika uporabe kamna. Do 

uveljavitve novih materialov so ga uporabljali za gradnjo stavb in palač v mestih in vaseh, 

gradnjo tovarn in delavnic ter drugih stavb in konstrukcij - npr. mestnih tlakov, pristaniških 

pomolov, nasipov, bitev, stopnišč, kamnometov za zaščito pomolov in obale, drobljen kamen 

so uporabljali kot balast na ladjah itd.24 * Kamenje so dobivali iz kamnolomov na obali 

Slovenske Istre in na Savudrijskem polotoku, kjer so še danes znani kamnolomi. Uporabljali 

so v glavnem krhek fliš iz Sive Istre in deloma tudi apnenčast kamen iz Bele Istre. Kamen 

so obdelovali kamnoseki, ki so se delili po svojem delu v običajne kamnoseke in kamnoseke 

za fino obdelavo.26 Poleg kamna so ladje prevažale tudi pesek, ki so ga pobirali na morskem 

dnu v bližini Gradeža in ob izlivu Soče ter ga razvažali tako v Trst kot v istrska obalna mesta. 

Tako je kot tovor na bracerah naveden tudi ročno obdelan kamen, peščenjak, pa morski pesek 

ali mivka, ki so ga uporabljali pri popravilu zvonika na piranski Punti.27

19
Zvona Ciglič, Način življenja, str. 125-142.
Tome Marinac Bogdana: Občina Izola, str. 104-111; Kramar Janez: Izola mesto ribičev in delavcev, Koper, 

U87, str. 307-310. Maserati navaja Inštitut za razvoj male industrije.
O mlinih v Istri je dr. Julij Titi napisal monografijo Vodni mlini in mlinarstvo v Slovenski Istri, Koper, Lipa, 

1988.
2 Terčon Nadja: Zelja mesta po napredku, str. 44—66.

Ciglič Zvona: Kamniti svet = Il mondo della pietra, Pokrajinski muzej Koper, Koper, 1993.
2 Ciglič, Kamniti svet.
26 Ciglič, Kamniti svet, str. 1.
2 Terčon Nadja: Želja mesta po napredku, str. 44—66.

PAK, Enota Piran, Fond občine Piran, avstrijsko obdobje, 1857, šk. 67; Rifabbrica del Campanile presso la
B.V. della Salute. Prospetto generale delle spese incontrate pella rifabbrica della Torre presso la B.V. della 
Salute in via dietro l'adottato Progetto, come segue. Spisek navaja količine materialov, točne stroške, plačnika 
stroškov, opravljeno delo. Poročilo o projektu je zelo bogato s podatki o popravilu tega zvonika. Projektantje bil 
Giuseppe Moso, kije tudi sicer projektiral in vodil veliko gradbenih del v Piranu. Npr. Benedetto Pettener je
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Blago na ladjah in glavah Šavrink

Iz Trsta pa so v Istro prihajali različni industrijski izdelki številnih tržaških tovarn in blago iz 

tujih dežel. Iz zaledja in prekomorskih dežel pridobljene surovine je tržaška industrija 

predelovala in iz njih izdelovala raznovrstne proizvode - od različnih zastav, konopljenih 

izdelkov, vrvi in drugih potrebščin za ladje, fizikalnih, kirurških ter navtičnih inštrumentov do 

hidravličnih strojev, kemičnih produktov, barv in čopičev. Tudi različni modni izdelki so v 

Istri našli ugodno tržišče. Po piranskih ulicah so se sprehajali ljudje v oblačilih iz Trsta, svetili 

so si s tržaškimi svečami, lase so si urejali s tržaškimi glavniki ter se pred soncem ali dežjem 

ščitili s tržaškimi klobuki, slamniki, sončniki in dežniki. Dišavili so se s kolonjskimi vodicami 

in parfumi iz tržaških drogerij, poročne bale so si dekleta iz istrskih vasi in obalnih mest 

obogatile in polepšale še s platnom in čipkami iz Trsta, trgovci pa so svoje blago odmerjali na 

tehtnicah iz Trsta. Zalagali so se tudi s knjigami in časopisi iz Trsta, tam je svoje knjige 

kupovala tudi stara piranska mestna knjižnica Biblioteca civica, katere fond hranijo danes v 

Pomorskem muzeju »Sergej Mašera« v Piranu. Zelo zanimiv je podatek, da so leta 1865 v

Piran na ladji pripeljali celo klavir, vseskozi pa so trgovali tudi z »merci di belle arti«, kot so
• 28označevali umetnine.

Kako je prihajalo blago iz istrskih agrarnih vasi do mest, kjer so ga potem natovarjali na 

ladje? Ker so bile cestne povezave med mesti in zaledjem slabe, je veliko pridelkov ostalo 

doma in niso prišli do trga ali pa so jih pokupili lokalni trgovci. Vino je bilo v domeni 

gostilničarjev pa tudi preprodajalcev, ki so si s posredništvom ustvarjali zaslužek. Ob koncu 

19. stoletja je cvetelo tudi tihotapstvo, pa ne samo z vinom. Ravno zato so si dobre trgovine 

željni podjetneži veliko obetali od pomorskega in prek tega tudi od železniškega prometa, ki 

jih je z odprtjem Južne železnice prek Trsta povezal z Dunajem in celotno državo. Pridelke so 

iz vasi v mesta tovorili na osličkih pa tudi z vozmi, veliko pa so ga prenosile ženske na glavah 

v jerbasih, plenjerjih. Pridelava kmetijskih pridelkov za prodajo v Trstu in drugih mestih je 

kmetom prinašala zaslužek, s katerim so lahko poravnavali davčne obveznosti in nakupili 

blago, ki ga sami niso mogli pridelati. “V Trst smo šli po d’nar, v Koper smo ga nesli za 

davke,” je dejal eden od informatorjev ekipi etnologov, kije raziskovala vinogradništvo v Istri

plačal tri tovore morskega peska, ki so ga pripeljali na mesto del. Accorsio Vatta je plačal v denarju za % m3
kamnitih ročno obdelanih blokov itd.
28

Terčon Nadja, Po propadu Beneške republike, v Piransko pristanišče, Piran, 1993, str. 34-35, citat;
Merci importate nel porto di Pirano durante gli anni sotto indicati (1865-1867), AST, Camera di commercio, 
b.n.prov. 223/6;
Merci esportate dal Porto di Pirano durante gli anni sotto indicati (1865-1867), AST, Camera di commercio, b. n. 
Prov. 223/6.
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takoj p° drugi svetovni vojni. Znane so seveda tudi Savrinke, ki jih je v svojem romanu za

obdobje med obema svetovnima vojnama najlepše opisal pisatelj Marjan Tomšič,29 30 * analogijo

pa jim lahko najdemo tudi v 2. polovici 19. stoletja. Ženske iz zalednih istrskih vasi so namreč

po celi Istri nabirale, kupovale jajca in jih na trgu menjavale za razno blago. Za različno

luksuzno blago iz tržaških trgovinic (»fačolič«, »žajfica«, tobak, sukanec za krpanje itd.) so

dobile določeno število jajc, ki so jih tovorile v plenjerjih na glavah ter v platnenih bisagah na

svojih osličih. Po vrnitvi v domačo vas jih je običajno že naslednji dan čakala dolga peš pot

do Trsta, kjer so jih na določenih mestih prodajale. Včasih pa so si privoščile tudi stroške za

vožnjo s parnikom iz Kopra do Trsta. Kot piše Tomšič v svojem romanu, so si Šavrinke 
••31udobje - udobno pot z ladjo (vaporom - parnikom) do Trsta privoščile le ob praznikih. Ko se 

v Kopru zbirale, »so kakor kakšna karavana hodile ena za drugo proti pristanišču«. Osle so 

pustile na kopnem. Že na ladji so z ženskami začeli barantati mestni trgovci, ki so ženskam 

poskušali prodati kakšen kos platna ali drugega blaga. V Trstu so jih na pristaniškem pomolu 

že čakali italijanski trgovci z vozički, ki so želeli čimprej odpeljati blago na trg in v trgovine, 

kjer so jih že čakali stalni kupci. Tudi raziskave dveh mladih etnologinj, Špele Ledinek in 

Nataše Rogelja, ki sta po intervjujih s Šavrinko Marijo Franca iz Gračišča, katera je 

informacije dajala tudi pisatelju, obnovili trgovsko pot te kmetice in trgovke iz rodne vasi v 

Trst, so vredne pozornosti in natančnega branja.32 Na podlagi terenskih raziskav Zore Žagar33 

je pojasnjen primer strunjanskih kmetic, ki so sadje, zelenjavo in olje nosile naprodaj na 

piransko tržnico. Pot jih je vodila prek Belega Križa. Med obema vojnama so najemale čoln in 

se proti večeru odpravile na pot. Noč so prespale na barki, dopoldan pa prodajale na tržnici ali 

po hišah. Olje so vozile prodajat tudi v tržaško okolico. Lastniku čolna so vožnjo plačale po 

teži tovora in številu potnic.

29
Dular Andrej: Vinogradništvo Slovenske Istre v arhivih Slovenskega etnografskega muzeja, Dežela refoška, 

1995, str. 218.
Tomšič Marjan: Šavrinke, Ljubljana, 1986.
Tomšič, Šavrinke, str. 214-220.
Ledinek Špela in Rogelja Nataša: Potepanje po poteh Šavrinke Marije, Ljubljana, Slovensko etnološko 

društvo, 2000.
Zagar Zora: Oljčni mlini in pridobivanje..., str. 90.
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Šavrinka prodaja svoje blago po mestnih ulicah. (Die Österreichisch = ungarische monarchie in Wort und Bild. Küstenland und Dalmatien. 
Lieferung 136, str. 217).

Turizem
Za posebno gospodarsko dejavnost, ki je še danes izrednega pomena, velja turizem.34 

Vsekakor je bil najbolj razvit zdraviliški turizem, saj so termalne izvire zdravilne vode na 

Slovenskem izkoriščali že v antiki. V 2. pol. 19. st. so potrebe industrijske dobe narekovale 

posodobitve nekaterih zdravilišč, ki so nastala že prej. Med najbolj znanimi so bile vsekakor 

toplice v Rogaški Slatini, Dobrni, Radencih, pa Dolenjske, Šmarješke, Rimske Toplice itd., ob 

koncu stoletja pa se jim je pridružil še Portorož. Število turističnih potovanj se je v tem 

obdobju zelo povečalo, povezano pa je bilo z izgradnjo železniškega omrežja, izboljšavo cest

34 Razvoj turizma v Sloveniji, zbornik referatov na 28. zborovanju slovenskih zgodovinarjev. Bled, 1996;
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ter posodobitvijo prometa na sploh. Posebno v take kraje, kjer so si želeli počitka, zabave, 

okrevanja, kjer so želeli okusti blagodejni vpliv na počutje in zdravilne učinke termalnih in 

mineralnih vod, torej v toplice in slatine, so potovali le pripadniki bogatejših slojev 

prebivalstva. Velikokrat sta jih za potovanje navdušila tudi pustolovski duh ali raziskovalna 

žilica, omogočila pa jih je razmeroma polna denarnica. Nekateri pa so potovali iz poslovnih 

razlogov. Zagotovo lahko v to kategorijo uvrstimo tudi potovanja nekaterih Pirančanov v 

tujino, ki so se v tuje kraje in čez »veliko lužo« odpravljali že razmeroma zgodaj. Za leta 

1854-1856 je namreč ohranjenih več prošenj za izdajo potnega lista za tujino. V letu 1855 je 

za listino za potovanje zaprosilo 18 Pirančanov.35 V virih zasledimo tudi poslovna potovanja 

nekaterih Pirančanov. Za potovanja v tujino so potrebovali potne liste, za dolžino njegovega 

trajanja pa so potniki lahko sami zaprosili. Navesti so morali tudi kraj in namen potovanja. 

Tako je za leto 1853 ohranjena prošnja Giovannija Radiva fu Pietro iz Pirana, ki je krajevne 

oblasti prosil za izdajo potnega lista. Zaradi »zanimivih poslov trgovanja« je nameraval 

potovati v Severno in Južno Ameriko, Francijo in Anglijo.36 Giovanni Rosso fu Tommaso iz 

Pirana pa je istega leta ravno tako prosil za potni list za tri leta. Kot vzrok potovanj je navedel 

trgovske posle, želel pa je potovati iz Pirana po Avstrijski monarhiji, Grčiji, Turčiji, Piemontu 

in Franciji.37 Leta 1856 je potni list za v Trst pridobil Giovanni Veronese fu Pietro iz Pirana, 

kot vzrok za potovanje pa je zapisano le »per occuparsi«.38 Leta 1858 pa je Domenico Sbisa, 

ravno tako iz Pirana, zaradi trgovskih poslov želel potovati iz Pirana po avstrijskih deželah, 

vseh italijanskih deželah, Jonskih otokih, Grčiji, Turčiji, Franciji in Severni in Južni 

Ameriki.39 Leta 1855 je za list zaprosilo 18 oseb. Nekateri so potovali sami, drugi pa z 

družinami ali otroki. Giuseppe Petronio fu Pietro je nameraval potovati z ženo in sedmimi 

otroki, Anna Poiamari - žena Pietra Porasinija pa z dvema otrokoma itd.40 Velika večina

Apollonio Almerigo: Autogoverno comunale nell'Istria Absburgica, il caso di Pirano: Seconda fase 1888-1908, 
ATTI, vol. XXVI, 1996, str. 15-70.

PAK, fond občine Piran, avstrijsko obdobje, šk. 58-63. To velja za čas 1854-1856, za katerega mije uspalo 
pregledati arhivsko gradivo. O potnih listinah je več pisala dr. Eva Holz v Potovanje po slovenskih deželah v 
času propada Ilirskih provinc do uvedbe železnice, ko še niso izumili turizma. V Razvoj turizma v Sloveniji, str. 
49-52.

PAK, Enota Piran, fond občine Piran, avstrijsko obdobje, 1853, šk. 55. V letu 1853 je to ena izmed dveh, 
vendar dokaj obsežna prošnja za potni list. V kasnejših letih je bilo prošenj za list več.

PAK, Enota Piran, fond občine Piran, avstrijsko obdobje, 1853, šk. 55. Prošnja Giovannija Rossa, N. 1588, 
Pirano, 4.11.1853.

PAK, Enota Piran, fond občine Piran, avstrijsko obdobje, 1856, šk. 63, Reisepass-Passaporto, N. 274.
4o PAK, Enota Piran, fond občine Piran, avstrijsko obdobje, 1858, šk. 67.

PAK, Enota Piran, fond občine Piran, avstrijsko obdobje, 1855, šk. 60. Priimek je izredno težko čitljiv. Morda
ni pravilno prepisan. Zelo slabo berljiv dokument.
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r
prebivalcev, posebej kmečkih, pa še dolgo ni zapustila okolice kraja, kjer so se rodili in kjer 

so živeli, morda z izjemo romanj v božjepotne kraje.41

prve omembe turizma v krajih severozahodne Istre segajo daleč v preteklost, svoj razcvet pa 

je začel doživljati prav konec 19. stoletja. V šestdesetih letih je omenjeno termalno kopališče 

v Izoli na planjavi Viari blizu cerkvice sv. Petra, po odkupu tega zemljišča za potrebe ribje 

tovarne pa je turizem v tem mestu za dlje časa zamrl. Portorož42 je bil kot zdraviliški kraj 

znan že davno pred letom 1830, ko je bila v hotelske namene zgrajena Villa San Lorenzo 

(Vila Sv. Lovrenca, danes stojita tam Hotel Metropol in Casinò), ki je služila kot okrevališče 

avstro-ogrskim častnikom. Pod njo pa je nastalo prvo kopališče ob slovenski istrski obali. 

Leta 1879 je piranski zdravnik dr. Giovanni Lugnano začel poskusno zdraviti revmatske 

bolezni v solinah in bolnikom predpisoval slanico. Leta 1885 navajajo že prva zdravljenja, 

poročajo pa tudi že o organiziranih izletih, predelavah kavarn v turistične namene, leta 1890 

pa so zaradi ugodne sončne lege, ugodne klime itd. začeli resno razmišljati o uveljavljanju in 

širitvi turizma. Ustanovili so delniško družbo, sestavljeno iz skupine piranskih denamikov in 

izobražencev. Od piranskih solin je kupila zemljišče s stavbami (stavbo stare kemične 

tovarne) ter se leto kasneje odločila za gradnjo hotela Portorose. Leta 1894 je novo zdravilišče 

s kopališčem začelo delovati: gostje so prihajali iz istrskih mest, Dalmacije, Trsta, zalednih 

avstrijskih dežel, Italije. Ena najbolj znanih turističnih točk je bila Pupinijeva vila, imenovana 

tako po lastniku in zdravniku dr. Oraziu Pupiniju. V letih 1908-1912 so zgradili hotel Palace, 

postavljen v zdraviliško - turistične namene, imel pa je tudi že kabine z blatnimi kopelmi in 

bazen z morsko vodo; v tistem času je bil eden največjih in najlepših hotelov v vsej avstrijski 

državi. Vse do leta 1913, koje turizem v Portorožu doživel svoj višek, so zgradili veliko vil in 

drugih turističnih objektov ter igralnico.

Leta 1912 so skozi Portorož speljali najprej trolejbus, potem pa električni tramvaj, ki je 

povezoval lucijsko železniško postajo 123 km dolge in leta 1902 odprte ozkotirne železnice 

Trst - Poreč, t.i. Parenzane (ali Istrijanke), s Piranom, ter zgradili boljšo cesto ob obali med 

Piranom in Portorožem. Število gostov, ki so prihajali iz Primorja, Trsta, Kranjske, 

Dalmacije, Avstrije - Dunaja, Češke, Moravske, Galicije, Madžarske, Nemčije, Rusije, Italije, 

Francije, Egipta, Amerike itd., je iz leta v_lgto_raslo, zaradi turizma in vzporedno z njim so 

gospodarsko in kulturno napredovali tudi kraji v piranski komuni. Leta 1904 so uvedli plinsko

Studen Andrej: Iz avanturizma v turizem, Nekaj drobcev o potovanjih in začetkih turizma v 19. stoletju, str. 
96-104; France M. Dolinar, Romanja kot oblika verskega turizma, str. 32-37; France Kresal, Zdraviliški turizem, 
122-135. V Razvoj turizma v Sloveniji, Bled, 1996.

Pucer Albert: Portorož - 100 let organiziranega turizma, Sprehod skozi čas, Katalog k razstavi v Pokrajinskem 
arhivu Koper, 1985;
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razsvetljavo, 1910 pa uporabo električne energije in uvedli telefonijo; ob koncu prve svetovne 

vojne sta tudi v Piranu in Kopru še vedno delovali lokalni telefonski omrežji; med nekaterimi 

slovenskimi kraji (Ljubljana, Kranj, Škofja Loka, Kočevje) si je tudi Piran zgradil lastno 

elektrarno.43 Že leta 1858 so gradili vodovod med Piranom in Portorožem.44 Sodeč po teh 

podatkih o obstoječi infrastrukturi, pa se je piranska komuna uvrščala med razvitejše v 

jrinnarhiji: Leta 1893 je bilo z novim pomolom dograjeno in izpopolnjeno piransko 

pristanišče, leta 1894 je bil zasut piranski mandrač - staro mestno pristanišče, leta 1911 je bila 

tlakovana in urejena današnja obala na piranski Punti, leto poprej pa so Pirančani slovesno 

odprli novozgrajeno gledališče, poimenovano po slavnem piranskem rojaku Giuseppu 

Tartiniju, itd.

V Portorožu seje konec 19. stoletja začel razvijati množični turizem. V ozadju hotel Palace. PM«SM«P, inv. št. U 1410.

Brez kapitala nič ni

Celotni razvoj gospodarstva, obrti in industrije pa je bil odvisen od razvoja denarništva in 

raznih posojilnic, zastavljalnic, bank pa tudi dobrodelnih ustanov, ki so imele v obliki tujega

44
Fischer, str. 51.
PAK, Enota Piran, fond občine Piran, avstrijsko obdobje, 1858, šk. 67. Acquedotto Pirano-Portorose,

Preventivo sommario di spesa..
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Rapitala pomembno vlogo v procesu industrializacije. Hranilnice pa so pri vlaganju v obrt in 

industrijo omejevali tudi predpisi. Hranilnice so začeli ustanavljati leta 1820, prve delniške 

banke na Slovenskem pa so bile ustanovljene pred dunajskim borznim polomom. Na prelomu 

stoletij je bila v Ljubljani ob pomoči češkega kapitala ustanovljena Ljubljanska kreditna 

banka, leta 1905 pa v Trstu s slovanskim kapitalom Jadranska banka. Prav slednja je 

financirala mnoga pomorska podjetja. Tako na Slovenskem ugotavljajo ob koncu 19. st., to je 

v letih naj intenzivnejše kapitalske ekspanzije, tuji kapital (dunajski, berlinski in francoski), ki 
je od domačega 7-8-krat močnejši, v katerega prištevajo tako slovenskega kot nemškega.45 V 

primorskih mestih Gorici in Trstu se je poleg nemškega pojavljal tudi italijanski kapital. 

Tržaški kapital je bil na začetku močan, potem pa je tako kot drugod vse bolj prehajal v 

nemške roke, nemški podjetniški sloj pa je gospodarsko vse bolj prevladoval v slovenskih 

deželah. Tik pred prvo svetovno vojno je bila npr. tudi najmočnejša tržaška banka, Banca 

Commercile Triestina, že pod vplivom dunajskega kapitala. Prevlada tujega kapitala se je 

uveljavila tudi pri postavljanju industrije v Istri. Tako je npr. leta 1893 od ustanoviteljske 

francoske družbe Société générale fran^aise C. A. prvo izolsko ribjo tovarno prevzela v svoje 

roke tržaška podružnica Anglo-avstrijske banke z glavnim sedežem na Dunaju.46 To je bila 

akcijska družba, ustanovljena z dekretom avstrijskega notranjega ministrstva 30.8.1874, in od 

takrat dalje pa vse do konca prve svetovne vojne je ta tovarna uradno nosila ime Usines de 

l’ancienne Société générale fran^aise de conserves alimentaires della Filiale della Banca 

Anglo-Austriaca, z uradnim nazivom tudi v nemščini: Fabriken der ehemaligen Allgemeinen 

Conserven - Fabriks - Gesellschaft in Isola der Filiale der Anglo - Österreichischen Bank in 

Triest.47 Od leta 1895 pa je bil uradni naziv banke zaradi njenega poslovanja kar štirijezičen: 

nemški, italijanski, francoski in angleški. Leta 1889 sta bili ustanovljeni Koprska ljudska 

banka (Banca popolare Capodistriana) in Kmečka hranilnica in posojilnica (Cassa rurale di 

Prestiti e Risparmio), že od leta 1884 je na področju Kopra in Izole delovala Posojilnica in 

hranilnica s sedežem v Kopru, ki je s posojili in krediti izboljševala materialno stanje 

zadružnikov; v Izoli je bila registrirana kot zadruga z omejenim jamstvom leta 1913 

ustanovljena Ljudska posojilnica in hranilnica - zadruga za gradnjo delavskih hiš, v vseh 

mestih pa so delovale tudi razne dobrodelne ustanove, bolniške blagajne in podobno.

Fischer, str. 55-56.
Več o tem glej poglavje o ribji predelovalni industriji oz. Terčon Nadja, Ribja predelovalna industrija v 

Slovenski Istri (1867-1918), Aplikacija za postavitev muzeja morskega ribištva. Zbornik Kultura na narodnostno 
Mešanem ozemlju Slovenske Istre..., Ljubljana, 2002, str. 239-258.

Archivio di Stato di Trieste, Tribunale Commerciale Marittimo. Reg. 223/Soc. Vili; Reg. 22/Soc. VII. 
Francosko-italijansko mešanico zapisa imena tovarne navajajo viri - različna poročila, dopisi itd.
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Industrializacija

Industrializacija se je v južnoavstrijskih deželah začela po vzoru industrializacije Anglije z 

modernizacijo lahke oziroma predelovalne, to je tekstilne, živilske in papirne industrije že v 1. 

polovici 19. st. ter ob gradnji osnovnega železniškega prometnega omrežja. Brez večjih 

pretresov je prva doba industrializacije potekala vse do konca 70. let 19. stoletja, ko so se tudi 

na Slovenskem začutile, sicer z manjšo zamudo, posledice dunajskega borznega zloma leta 

1873.1 Najbolj so se razvile kovinska (železarna na Jesenicah, Dvoru pri Žužemberku itd., 

modeme ladjedelnice v Trstu in Tržiču), lesna (Verd, Pivka, Solkan itd.), papirna in usnjarska 

(tovarne celuloze in papirja v Vevčah, Goričanah, Radečah itd.), kemična (steklarna Zagorje, 

Hrastnik; tovarne v Ljubljani, Piranu, Rušah itd.), tekstilna (Ljubljana, Prebold, Litija) in 

prehrambena industrija (Ljubljana, Maribor, Ilirska Bistrica, Izola itd.). Zelo razvito in 

gospodarsko močno je bilo rudarstvo. Do preloma stoletij je bila industrija v rokah tujcev, 

potem pa so postali dejavnejši tudi domači podjetniki.2 Vsa industrija je temeljila predvsem 

na izkoriščanju naravnih bogastev, predelavi kmetijskih pridelkov in znanju delavstva, 

pridobljenem v več generacijah. Od devetdesetih let dalje seje začel spreminjati tudi proces 

proizvodnje, saj je elektrika začela izpodrivati parno silo, obrt pa se je vse bolj prilagajala 

industrijski proizvodnji. V tem kontekstu lahko že v začetku 19. stol. govorimo celo o 

industrijski revoluciji v pomorstvu. Prvo fazo te revolucije namreč pomeni prehod ladijskega 

pogona z jader na parni stroj, drugo fazo pa nekoliko kasneje zamenjava lesa kot 

ladjedelskega gradbenega materiala z železom in kasneje še z jeklom.3 Tudi razvoj industrije 

v Trstu je bil vezan predvsem na pomorstvo, povečal pa se je zlasti po letu 1891, ko je mesto 

izgubilo status svobodnega pristanišča in ko se je močni trgovski dejavnosti v veliko večji 

meri kot kdaj prej pridružila še industrija z večjim številom najrazličnejših tovarn. Že leta 

1825 je bila ustanovljena delavnica za izdelavo navtičnih inštrumentov, ki velja za 

predhodnico tovarne Fabbrica Macchine dei Cantieri Riuniti dell'Adriatico. Tega leta je 

namreč pomorski kapitan Giorgio Simeone Strudhoff (iz Bremna) skupaj z partnerjem 

ustanovil omenjeno dejavnost, ki se je po desetih letih najprej spremenila v livarno, potem pa 

v mehanično delavnico; obe sta imeli sedež pri Sv. Andreju. Tako je leta 1846 iz 

Strudthoffove stavbe nastalo podjetje, iz katerega je prišel prvi stabilni parni stroj, izdelan v 

Trstu. Po letu 1850 so izdelovali parne stroje za pomorski pogon, najprej v letu 1851 na

^Fischer, str. 33.
3 Lazarevič, str. 277.

Kojič Branko, Osnovne karakteristike razvoja brodarstva na istočnom Jadranu v XIX. stoljeću, str. 150. V Acta 
historico-oeconomica Iugoslaviae, Vol. V, Zagreb 1978.
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ladijsko pogonsko kolo, potem pa na ladijski vijak.4 Leta 1857 pa je bil ustanovljen 

gtabilimento tecnico Triestino (Tržaški tehnični zavod), na katerega je družina Strudthoff 

prenesla svoje aktivnosti, pri njegovem ustanavljanju pa so sodelovali tudi baron Pasquale 

Rivoltella, Reyer, Schlick in drugi.5 Najmočnejši sta postali železarska industrija v Skednju 

ter ladjedelska industrija v Trstu. Za razliko od ladjedelstva v istrskih mestih, ki je ostalo na 

ravni obrti, je tržaško ladjedelstvo kmalu doseglo raven industrije.

Prvi Lloydov parnik Arciduca Ludovico. Na svoje prvo potovanje v Konstantinopolis je odplul 16.5.1837. (Die Österreichisch - 
ungarische monarchie in Wort und Bild. Küstenland und Dalmatien. Lieferung 141, str. 315).

Tudi Istre industrializacija ni pustila ob strani, saj so v obalnih mestih kmalu začeli nastajati 

prvi industrijski obrati. Tako se v Izoli omenjajo pivovarna (omenja se leta 1862, zgrajena naj 

bi bila 1854, lastnik je bil Battista Benvenutti), parni mlin (zgradil ga je Tržačan Josip

5 Panjek G.: La storiografìa marittima, str. 213.
Panjek G: La storiografia marittima, str. 211, 214;
Šorn Jože: Obdobje grosističnih tvrdk (1820-1870), Kronika XII/1964, L zvezek, str. 21-22.

Zanimivo trditev je v svojem članku Slovensko zaledje v kooperaciji s pomorskim ladjedelništvom ( v Acta 
historico-oeconomica Iugoslaviae, Vol. 5, Zagreb 1978, str. 133-147) na str. 146 postavil Miroslav Pahor. Pravi
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gaUmgartner na kupljeni močvirnati parceli) in opekarna (delovati je začela leta 1904); v 
Piranu sta obratovali tovarna mila in stekla Furian in Salvetti (ustanovljena je bila 1882,6 

kasneje se omenja le kot tovarna Salvetti) in manjša tovarna kemijske predelave za 

industrijsko pridobivanje morske soli v Portorožu (1890 je bila prodana za turistične namene, 

velja pa za prvi pravi industrijski obrat v piranski komuni); V Kopru pa srečamo razne 

strojarne kož, predilnice, obrate za predelavo ruja in brina ter tkalske obrate. Del Bello navaja, 

da je industrija v Istri ostajala na ravni manufakturne proizvodnje. Kovinske in lesne 

industrije, ki sta bili v avstrijski državi najbolj razviti in kovinska tudi eden ključnih nosilcev 

industrializacije, v teh krajih ni bilo. Razvijala pa se je mala industrija, še posebej po letu 

1904, ko sta Istrski deženi zbor v Poreču in Trgovinska in industrijska zbornica v Rovinju 

skupaj s podobnimi tržaškimi ustanovami odločila, da ustanovijo skupen Inštitut za širjenje 

male industrije. Ta je že naslednje leto začel organizirati potujoče tečaje za poklicno 

izobraževanje mojstrov in delavcev, ki so potekali tako v Trstu kot tudi v različnih mestih po 

celotni Istri. Inštitut je med drugim podeljeval kredite in stroje družbam in zadrugam, 

ustanavljal urade za brezplačno tehnično svetovanje, prirejal razstave strojev, ki so jih 

uporabljali v lokalni produkciji itd.7 Posebno poglavje pa pomeni razvoj prehrambene 

industrije, ki je bila tudi v okviru avstrijske monarhije na pomembnem mestu. Tukaj so 

mišljeni predvsem začetki in razvoj ribje predelovalne industrije v Izoli, ki je v razvoju 

prerasla pokrajinsko povprečje, svojo proizvodnjo pa sta prvi dve izolski ribji tovarni, obenem 

tudi najmočnejši, ohranili vse do današnjih dni.8 Prav v tem primeru pa je jasno vidna tudi 

vloga tujega kapitala v domačem gospodarstvu.

namreč, »daje bil Tržaški tehnični zavod osnovan skoraj izključno na slovenskem kapitalu, ki seje v veliki meri 
naslanjal - kakor druge ladjedelnice - na kooperacijo slovenskega zaledja«.

AST, Tribunale commerciale Marittimo, Società, Reg. 223 (Soc. Vili), Stabilimento industriale Furian e 
Salvetti. Po prvem zapisu iz dne 20.6.1893 naj bi tovarna začela delovati 1. januarja leta 1885. Fischerjeva 
navaja letnico 1863, str. 53.

Maserati Enio, Promovimento della piccola industria e istruzione professionale in Istria tra fine '800 e primo 
'900, Atti, vol. XXV, Rovigno, 1995. Glej tudi op. 77. Marinačeva in Kramar omenjata v Izoli Inštitut za 
pospeševanje obrti. Najbrž gre v obeh primerih za isto institucijo.

Poglavje o ribji predelovalni industriji je povzeto po elaboratu: Terčon Nadja, Ribja predelovalna industrija v 
Slovenski Istri 1867-1918: Aplikacija za postavitev muzeja morskega ribištva, kije rezultat raziskovalnega dela 
v raziskovalnem projektu Kultura na narodnostno mešanem ozemlju Slovenske Istre - Varovanje naravne in 
kulturne dediščine na področju konservatorstva in muzeologije. Koordinirala gaje dr. Sonja Ana Hoyer prek 
Znanstvenega inštituta Filozofske fakultete in kjer je bil natisnjen v istoimenskem zborniku str. 239-258 (izšel 
2002 v Razpravah Filozofske fakultete).
Glej še: Terčon Nadja, Razvoj industrijskega ribištva na Slovenski obali v letih 1945-1959, diplomska naloga, 
Piran, 1987, tipkopis; Terčon Nadja, Razvoj industrijskega ribištva na Slovenski obali v letih 1945-1959,
Kronika 37, Ljubljana, 1989, Zveza zgodovinskih društev Slovenije - sekcija za krajevno zgodovino, str. 123-
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Ribja predelovalna industrija

razmeroma zgodaj po revolucionarnih odkritjih v znanosti (Appert, Durand, Pasteur, 
Perkins, Taylor, Colin)9 so na vzhodni jadranski obali najprej podjetni tujci in tuje družbe z 

bogatim kapitalom, kasneje pa tudi domačini začeli graditi tovarne za predelavo rib. To je na 

neki način istrsko gospodarstvo, zlasti izolsko, popeljalo v svetovne gospodarske in družbene 

procese, ki so bili v 2. polovici 19. st. med drugim tudi nasledek prepletanja znanosti in 

tehnike ter razvoja svobodne trgovine in gospodarskega liberalizma, kar je veljalo skoraj za 

vse evropske dežele, tudi avstrijske. Appertovo odkritje je pomenilo pravo revolucijo na 

področju predelave hrane; omogočilo je velik razvoj proizvodnje, širjenje surovinske baze, 

spremenilo način prehranjevanja ljudi in ne nazadnje močno povečalo zaposlovanje ljudi. 

Prve poskuse konzerviranja rib na avstrijski obali so izvedli na Reki in v Jelši na otoku Hvaru 

leta 1861. Ker pa niso dosegli pričakovanih uspehov, so kmalu prenehali razvijati dejavnost 

konzerviranja.10 Že šest let kasneje, to je leta 1867, pa so v Devinu pri Trstu zgradili prvo 

tovarno za predelavo rib na Jadranu. V 19. stoletju je ribolov močno napredoval in pojavili so 

se visoki tržni viški tako svežih kot klasično konzerviranih rib, tako da čas druge polovice 19. 

st. pomeni tudi začetek industrijske predelave rib na vzhodni obali Jadrana, ki je zelo zgodaj 

sprejela velika odkritja v znanosti o konzerviranju živil.

Velik pomen pri razvoju trgovine z ribami pa imajo tudi začetki proizvodnje novonastalih 

tovarn za predelavo rib v Izoli. Začetek delovanja tovarn je prinesel spremembo v razvoj 

trgovine in prometa z ribami. Ravno v tem obdobju (okoli 1865) je namreč začelo 

primanjkovati tržišč za izvoz slanih rib, predvsem v Italiji in Grčiji. Nove tovarne so začeli 

graditi v bližini glavnih lovišč male plave ribe, saj so predelovale v glavnem sardele in drugo 

malo plavo ribo. Na ta način so si zagotovile hitro in lažje sprejemanje svežih rib in 

konstanten proizvodni material. Imele pa so dvojni pomen: Zaradi rednega odkupa se ribičem

133; Terčon Nadja, Ribja predelovalna industrija, Zbornik Primorske - 50 let, Koper, 1997, Primorske novice, 
str. 140-143.

Francoski kuhar in slaščičar Nicolas Appert (1749-1841) je leta 1804 izdelal konzerve z različno hrano, ki so 
bile sterilizirane s toploto in hermetično zaprte. Appert, tovarnar konzerv in francoski izumitelj, seje ukvarjal s 
prekuhavanjem hrane in njenim nadevanjem v pločevinke. Leta 1810 sta Nizozemec Dutsch in Anglež Peter 
Durand izdelala pločevinasto škatlico, ki sojo začeli uporabljati za konzerviranje hrane. Leta 1812 je začela prva 
tovarna izdelovati belo pločevino za konzerve. Francoski znanstvenik Louis Pasteur (1822 - 1895) je znanstveno 
obdelal Appertovo metodo konzerviranja in ugotovil, da se v hermetično zaprtih pločevinkah s prekuhavanjem 
uničijo vsa živa bitja - mikroorganizmi in da hrana tako ohrani svoje prvotne lastnosti. Clarence Birdseye je bil 
Prvi, ki se mu je porodila misel o zamrznjeni hrani za gospodinjske potrebe. Leta 1834 je Jacob Perkins (1766 - 
1849) iznašel način, kako izdelati umetni led z raztezanjem izparljivih tekočin. L. W. Wright pa je patentiral 
manufakturno izdelovanje ledu s procesom zračnega stiskanja. Anglež Taylor je leta 1847 iznašel litografirano 
pločevinasto škatlico s pokrovom, ki jo, izpopolnjeno, uporabljajo še danes. Josephu Colinu (1785-1848) iz 
Nantesa je po Appertovih principih, vendar z drugačnimi postopki, uspelo izdelati in uvesti način konzerviranja 
sardin v olju.
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ni bilo treba ukvarjati s prodajanjem viškov rib in soljene zaloge na drugih tržiščih, zato so se 

lahko posvečali izključno ribolovu; v tovarnah so zaposlovali žensko delovno silo, kar je 

spremenilo družbeno in gospodarsko sliko v Izoli v tem obdobju.11 Tovarne pa so poleg rib 

odkupovale tudi sadje in zelenjavo, kar je godilo tudi okoliškim kmetom. Proizvode ribje 

predelovalne industrije: konzervirane ribe, konzervirano sadje in zelenjavo (po nekaterih 

podatkih skorajda polovico proizvodnje)12 so z ladjami razvažali tako rekoč po pristaniščih 

skorajda celotne Evrope in ta način tudi povezovali istrske kraje s svetom.

Začetek delovanja tovarn za predelavo rib prinaša pomembno prelomnico v razvoju trgovine 

in prometa z ribami na vzhodni jadranski obali. Do takrat so namreč poznali več načinov 

konzerviranja rib, ki so temeljili predvsem na izkušnjah in niso imeli znanstvene podlage: 

soljenje, sušenje, dimljenje ter mariniranje s kisom, oljem, soljo in začimbami.14 Tovarne, v 

katerih so v glavnem predelovali malo plavo ribo, prvenstveno sardele, so začele nastajati v 

bližini glavnih lovišč male plave ribe. Na ta način so si tovarne zagotovile hitro in lažje 

prejemanje svežih rib. V francoskem mestu Nantes je bila leta 1822 zgrajena prva tovarna, v 

kateri so konzervirali v pločevinastih škatlicah tudi sardele. Leta 1841 je, prav tako v Franciji, 

v bretonskem Port Louisu, začela delovati prva specializirana tovarna sardin. Dolgo časa je 

bilo to francosko mesto center predelovalne industrije sardin. Po tem francoskem načinu še 

danes nosi ime postopek konzerviranja rib, ki mu pravimo »Uso Nantes«.

Z nastankom ribjih tovarn in začetki proizvodnje seje zmanjšala skrb ribičev, kako spraviti na 

trg viške ulovljenih rib in že soljeno zalogo.15 K ustanavljanju tovarn in povečevanju 

proizvodnje pa sta spodbujala še naraščajoča splošna poraba in razpošiljanje proizvodov na 

tržišča z vedno bolj uveljavljajočimi se parniki ter na novo zgrajenimi železnicami. Nastanek 

tovarn je tudi omogočal in nadaljeval gotovost ribolova, saj so tovarne od ribičev kupovale ne 

samo sveže ribe, temveč tudi soljene, predvsem v dneh, ko ni bilo svežega ulova. Tovarne pa 

so poleg morskih rib predelovale tudi sadje in zelenjavo, ki so jo večinoma odkupovale od 

kmetov v svojem okolju, le slive so največkrat uvažale iz Bosne. Zaradi pomanjkanja 

surovine za embalažo so morale izolske tovarne uvažati pločevino iz Anglije, iz Avstrije pa 

svinec, cin in baker. Za izdelavo pločevinastih škatel se je v Izoli posebej specializirala

° Basidi Josip: Stoljeće, str. 185; Basioli Josip: Nastajanje, nestajanje i održanje tvornica za preradu ribe na 
istočnom Jadranu, Morsko ribarstvo št. 4, 1980, str. 164 (v nadaljevanju Nastajanje).

Terčon Nadja: Ribja predelovalna industrija v Istri (1867-1918): Aplikacija za postavitev muzeja morskega 
ribištva; elaborat raziskovalnega dela v projektu Kultura na narodnostno mešanem ozemlju Slovenske Istre - 
konservatorstvo in muzeologija.

Kramar Janez, Izola mesto ribičev in delavcev, Koper, 1987, str. 309-310.
Tudi konservacija. Iz latinščine conservare - ohraniti, obdržati. Postopek, s katerim za daljši ali krajši čas 

preprečimo kvarjenje blaga in zaščitimo kake snovi, npr. živila pred kvarjenjem ali razpadanjem.
Basioli, Stoljeće, str. 181-224.
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Warhanekova tovarna, kasnejši Arrigoni - Argo, v katerem je vse do konca leta 2000 deloval

obrat pločevinka. 16

Načrt tovarne ribje predelovalne industrije Warhanek, kasnejšega Arrigonija - Arga v Izoli. Načrt za izgradnjo novega skladišča v 
tovarni Warhanek, Izola, 8.7.1912. PAK, FOI, f. 70, št. 29/2032.

Glavni center ribje predelovalne industrije v Istri je postala Izola, mesto s pretežno ribiškim 

prebivalstvom, ki je s pridom izkoristilo prednosti, katere jim je ponujala narava. Posebne 

geomorfološke, hidrografske in biogeografske razmere ob istrski obali so ugodno vplivale na 

rast bogatih ribjih jat vseh glavnih vrst drobne plave ribe,17 kije postala glavni predmet ulova 

domačih ribičev in glavna surovina predelovalne industrije. Leta 1893 je bilo v Izoli na primer 

kar 350 družin, katerih edini vir preživljanja je bil ribolov.18 V ribjih tovarnah so zaposlovali 

predvsem žensko delovno silo, na ribiških ladjah pa so si kruh služili moški. Industrija je 

omogočala razvoj mesta, z zelo razširjenim izvozom izdelkov pa se ni omejevala le na lokalno 

tržišče, temveč je povezovala zahodnoistrski del morja s celotno Evropo. Prav nič se ni

Basioli, Nastajanje, str. 164.
Po izgradnji novih prostorov Droge d.d. in selitvi njenih obratov v industrijsko cono v Izolo, seje tja preselil 

atudi proizvodnja iz Arga in Pločevinke. Januarja 2001 smo delavci PM«SM«P v starih Pločevinkinih prostorih 
Prevzeli del arhivskega fonda Pločevinke ter ga februarja 2002 urejenega predali v PAK, kjer je hranjen arhivski 
fon ribje predelovalne industrije iz Izole v celoti.

Nemamik L: Morsko ribarstvo i industrija za preradu ribe na Zapadni Istri, 1972, str. 135-156.
Pismo izolske občine, ki gaje napisal podesta Degrassi, prikazuje hude gospodarske razmere v občini 

(filoksera, slab ulov), naslovljeno je bilo na L'I.R. Capitanato Distrettuale Capodistria, sola 19. Febbraio 
’893.PAK, FOI.
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razlikovala od tiste slabe tretjine podjetij, ki so izvažala svoje izdelke v evropske države in 

tudi prek morja v Ameriko, še največ ravno v sosednjo Italijo in tudi Španijo.19 V ostri 

konkurenci za surovino so tovarne, v Izoli na primer v letih pred 2. svetovno vojno, ustanovile 

lastno ribolovno floto, tovarna Arrigoni (nekdanji Warhanek) pa je imela celo lastno 

ladjedelnico.

po leta 1918 je bilo na jadranski obali, na ozemlju od Trsta do Kotora 43 tovarn za predelavo 

rib; matične tovarne so bile v Istri, podružnice pa v Dalmaciji. Izola je bila center ribje 

predelovalne industrije v Istri, Komiža pa v Dalmaciji. Tovarne v Dalmaciji so surovino za 

predelavo dobivale od matičnih tovarn v Istri; izvzete so le ribe, za katerih ulov so skrbeli 

dalmatinski ribiči. Prodaja končnih proizvodov pa je potekala prek Trsta. Jadranske sardine so 

izvažali v velike centre Avstro-Ogrske: Dunaj, Prago, Krakov, Budimpešto itd., konzervirane 

slive pa v Anglijo, skandinavske države in celo Ameriko. Tudi tukaj se pokaže kot uresničena 

trditev, ”da je bilo slovensko gospodarstvo ves ta čas usmerjeno na srednjeevropski prostor, 

od tod je prihajala tehnologija, industrijsko blago, investitorji in tuji kapital. Taisti trg je bil 

poglavitni odjemalec slovenskega blaga,”20 * tudi istrskega.

Leta 1879 je v Izoli na planjavi Viari blizu cerkve sv. Petra in Vascottovih termalnih kopališč 

ali na Skalah sv. Petra francoska družba Société Générale Frammise C.A. postavila prvo 

tovarno v mestu. Sedež družbe je bil v Parizu, prvotni sedež predstavništva za Avstrijo pa v 

Rovinju. Carlo Warhanek, dunajski podjetnik, je sklenil svojo dejavnost razširiti tudi v Istri. 

Leta 1882 je v Izoli začela obratovati njegova tovarna, ki je poleg ribjih konzerv izdelovala iz 

ribjih odpadkov še gnojilo za poljedelstvo. Poleg tovarne v Izoli je ta podjetnik imel še 

tovarne v Fažani (1884), Postirah (1907), Makarski, na Komiži, v Opuzenu (konec 19. st., 

konzervirali so največ jegulje), v Veli Luki (1898), na Korčuli (1898) ter v Trpnju (1898). 

Giovanni Degrassi, domačin iz Izole,22 seje leta 1882 tudi sam začel ukvarjati s predelavo rib 

v lastni tovarni. Leta 1881 je v Izoli postavila tovarno družba Troian & Co. (Giovanni Trojan 

e Giovanni Russignan).23 Tovarnam v Izoli se je leta 1884 pridružila še tržaška družba Ditta

19 Fischer, str. 57-58.
Lazarevič, str. 272.
Bruno Volpi Lisjak v svoji knjigi Delamaris 1879-1999: 120 let iz morja v konzervo, Izola 1999 in v razpravi 

Zenska delovna sila v ribjih tovarnah v Izoli in Koper: Konzerviranje in soljenje rib, Annales, Series historia et 
sociologia, letnik 11, št. 1=24, str. 135-150 zanika dosedanje veljavne ugotovitve zgodovinarjev in trdi, 
sklicujoč se na odkrite nove vire, da tovarne ni ustanovila omenjena družba, temveč Emile Louis Roullet (kije 
Po dosedanjih ugotovitvah veljal za njenega prvega direktorja) in daje šele leta 1883 avstrijsko notranje 
ministrstvo izdalo dovoljenje, da lahko tovarna deluje pod imenom omenjene družbe.
Arhivski viri, Vanda Bezek navajajo planjavo Viari, Janez Kramar pa planjavo Viario(Izola, str. 309). Po ustnih 
informacijah G. Panjeka se je drevored, ki je vodil k tovarni Delamaris imenoval Vier.

Josip Basioli ga povsod omenja kot D. Degrassija z Dunaja.
V virih je priimek Trojan različno zapisan. Trojan - podpis in žig, na drugih prepisih virov in drugih omembah 

Pa Troian.
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ß Noerdlinger e fratello da Trieste.24 Giovanni Depangher iz Kopra seje, predenje ustanovil 

tovarno, ukvarjal predvsem s prevozom rib in olja v Trst.25 Zapisi o pošiljanju ladij treh 

pepangherjev (Antonio, Nazario in Giovanni) s tovorom v Trst, pa tudi druga mesta, so iz let 

jg77-l879. V navedbah tovora so poleg olja in vina najpogosteje navedene prav slane ribe in 

sardele s pripombo, da so bile ribe ulovljene v »tem zalivu« (“... questo pesce è pescato in 

questo Golfo”). Njegova tovarna je začela delovati leta 1890. Leta 1890 je bila v Kopru 

postavljena še ena tovarna za predelavo rib; postavila jo je družba Semler in Gehört26 iz 

Barkovelj, kjer je imela tudi svojo tovarno.

Projekt za izgradnjo nove tovarne ribje predelovalne industrije lastnikov Giovannija Troiana in Giovannija Russignana v Simonovem 
zalivu v Izoli, 1905. Original v PAK, fond načrti.

Prošnja izolskemu županstvu za povečanje tovarne, priložen načrt, 21.6.1888. Tovarno je predstavljal 
vuacomo Liekenberger; Protocollo del sopraluogo... in ogetto di fabbrica... ad. N. 1025; PAK, fond občine 
z°la, f. 24, št. zapisa 8. Tukaj kot letnico začetka delovanja navajajo leto 1884, v drugih člankih (npr. Basioli)

Pa 1886.
26 arhivski viri, mapa družine Depangher za leta 1877-1879.

Volpi Lisjak Bruno jo v svoji knjigi Slovensko pomorsko ribištvo na str. 252 navaja kot tovarno Semler in 
erhardt. Drugi avtorji jo imenujejo Semler in Gehört. Arhivskih virov ni.
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Načrt tovarne Depangher v Kopru, kasnejše De langlade, ki seje morala umakniti gradnji koprske Luke. Leta 1959 seje z drugimi 
tovarnami združila v KKID Izola. Original v PAK, fond načrti.

Že leto dni pred začetkom prve svetovne vojne so se v avstrijskem gospodarstvu začeli kazati 

znaki krize z zmanjšano proizvodnjo, večjo brezposelnostjo, krajšanjem delavnika in 

nižanjem obrestnih mer. Kriza je bila tudi in predvsem posledica vpletenosti monarhije v 

napeto politično stanje na Balkanu vse od aneksije Bosne 1908 dalje. Začetek vojne pa je to 

slabo stanje še poglobil. Začelo je primanjkovati denarja zaradi bega kapitala, povečevalo se 

je odpuščanje delavcev, posvetili pa so se trem prednostnim nalogam: preoblikovanju 

gospodarstva v oboroževalno, preskrbi vojske in prebivalstva ter financiranju vojne.27 Kriza 

seje kazala tudi v obalnih mestih. Tako seje v Izoli nekaj časa ohranila samo še proizvodnja 

konzerv za izključno prehrambene namene vojske. V pritožbi tovarne Anglo - avstrijske 

banke z dne 21.8.1918 lahko preberemo, da so tovarno zasedli vojaki, in to brez kakršne koli 

pisne odločbe. Nastala situacija je onemogočala delo v tovarni, ki je zaradi tega stalo. Tovarna 

Pa je morala plačevati vse obveznosti, ne glede na svojo aktivnost. Poleg vojakov so škodo v 

tovarni delali tudi civilisti. Uprava se ni strinjala, da bi tovarna še naprej ostajala »odprta 

javnosti«. »In če morajo biti tiho in brez ugovora sprejemati, da jim iz njihove mesnice 

odvzemajo meso vojaki, pa ne morejo dopustiti, da tudi civilni mesarji odnašajo njihove

Fischer, str. 59.
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zaloge-<<28 Prva svetovna vojna je povzročila začasen zastoj morskega ribolova in s tem tudi 

ribje predelovalne industrije, saj je bil zaradi vojnih razmer ribolov večkrat prepovedan, 

pomorska komanda avstrijske vojne mornarice gaje večkrat omejevala samo na podnevni čas, 

zožila pa je tudi področje lova (npr. ob rovinjski obali samo podnevi in do treh morskih milj 

od obale; od Pirana do Nabrežine eno morsko miljo od obale itd.).28 29

Trgovinska in industrijska zbornica za Istro v Rovinju

Zbornice za trgovino in obrt so odigrale zanimivo vlogo v oblikovanju gospodarske politike 

države. Že leta 1850 so v Avstriji ustvarili mrežo trgovinsko-obrtnih zbornic, ki so bile 

sestavljene iz voljenih predstavnikov gospodarskih dejavnosti in so imele nalogo spremljati 

gospodarski razvoj svojega področja, sporočati vladi mnenja in želje gospodarskih krogov ter 

dajati pobude za gospodarsko politiko.30 Trgovinske in obrtne zbornice so organizirali na 

podlagi ministrske uredbe z dne 26. marca 1850.31 Zbornica za Kranjsko je delovala v 

Ljubljani, za Koroško v Celovcu, za graško in mariborsko okrožje v Gradcu, za okrožje Bruck 

na Muri v Leobnu, za Goriško in Gradiško v Gorici, za Trst v Trstu ter za Istro v Rovinju. 

Zbornici v Gradcu in Loebnu sta bili ustanovljeni leta 1850, v Celovcu, Ljubljani, Gorici in 

Rovinju leta 1851, v Trstu pa leta 1853. Na področju Avstrijskega primorja pa so bile poleg 

zbornice v Trstu še v Rovinju, Zadru, Splitu in Dubrovniku.32

Po odpravi trgovinske borze v Trstu in ustanovitvi trgovinske in industrijske zbornice z 

dekretom ministrstva za trgovino z dne 26.3.1850 (Deputazione di Borsa, potem Camera di 

commercio e industria di Trieste) je borzna deputacija postala izvršni organ zbornice in 

glavno orodje gospodarskega in političnega uveljavljanja nove trgovske elite. Prav v fondu 

tržaške zbornice je veliko dokumentov, ki zadevajo gospodarstvo Trsta ter njegovih povezav z 

notranjo Avstrijo in tujino, zlasti za trgovino, ki je potekala obojestransko z Grčijo, Španijo, 

Indijo, Kitajsko, Japonsko, Italijo, Francijo itd.33 Novonastajajoči sloj trgovskega meščanstva, 

ki je začel rasti v Trstu po razglasitvi svobodne plovbe leta 1717 in ustanovitvi svobodnega 

pristanišča leta 1719, je omejil moč mestnega plemstva, kije nasprotovalo cesarskemu načrtu 

po posodobitvi in jačanju državne oblasti. Deputacija trgovinske borze je bila

28
PAK, fond občine Izola, 21.8.1918, Poročilo Anglo - avstrijske banke o škodi, ki jo delajo vojaki in civilno 

prebivalstvo.
29

Dopis, Commissione Amministrativa Provinciale del Margraviato d’Istria, Parenzo 3.1.1917. PAK.
Zgodovina Slovencev, 1979, str. 460; Gestrin Ferdo, Melik Vasilij: Slovenska zgodovina od konca

osemnajstega stoletja do 1918, Ljubljana, 1966, str. 122-123 (v nadaljevanju Gestrin-Melik).
Dopis, Alla Spettabile Podesteria di Pirano dall I.R. Capitanato distrettuale di Capodistria li 27. Settembre

1850. V njem omenjajo, da se bo na podlagi provizoričnega zakona z dne 18. marca 1850 ustanovila tudi istrska 
trgovinska in industrijska zbornica, ki bo imela svoj sedež v Rovinju, štela pa bo 10 članov.
' AST, GM, b. 529, 4/4,, 1894, Prospetti statistici del commercio e della navigazione.
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naj pomembnejši organ, ki je izražal in ščitil trgovske in industrijske interese ter je kot 

privilegirani posrednik med osrednjo oblastjo in njenimi deželnimi organi izdajal mnenje, 

predlagal imenovanja in sprejemal odločitve, ki so tako ali drugače zadevale gospodarske 

interese. Člani deputacije so bili vključeni v vse lokalne in osrednje ustanove, vplivali so na 

politične odločitve, jih usmerjali in podobno. Gospodarska moč tega sloja je bila oblast v 

pravem smislu besede.33 34 Na podlagi zakona z dne 29. junija 1868 so trgovinske in obrtne 

zbornice preoblikovali.35 36

Za področje Istre je bila pristojna Trgovinska in industrijska zbornica za Istro (Camera di 

commercio e d'industria dellTstria in Rovigno), ki je imela svoj sedež v Rovinju. Kraj sedeža 

in število njenih članov (10) sta bila določena že s provizoričnim zakonom (18.3.1850) oz. 

ministrsko odredbo. Imela je tudi provizoričnega predsednika, ki je izdal sklep o prvih 

volitvah članov v zbornico 19. oktobra 1850. Za te volitve je bilo ustanovljenih 5 volilnih 

okrožij: Koper, Rovinj, Pazin, Motovun in Lošinj. V koprskem volilnem okrožju so bili 

upoštevani sodni okraji Koper, Piran in Buje. Zo to okrožje so bili imenovani 1 predstavnik 

trgovine, 1 industrije in 1 namestnik (sostituto). Oba člana sta bila lahko iz kateregakoli 

okrožja, namestnika pa so morali imenovati trgovci in industrialci iz Rovinja.

Istrska zbornica je bila razdeljena na dve sekciji: trgovinsko in industrijsko. V trgovinsko 

sekcijo so se lahko vključevali posamezniki in podjetja, ki so se ukvarjali s trgovino (bankirji, 

banke, menjalnice, trgovine na debelo in drobno, komercialni agenti, prevozniki, posredniki, 

preprodajalci brez stalne panoge, komisionarji, nepomorske zavarovalnice ter kopenski 

prevozniki) ali pomorstvom (lastniki ladij, kapitani dolge plovbe, direktorji plovbe, pomorske 

agencije ter pomorske zavarovalnice). Med svetniki zbornice je bil leta 1863 tudi Nicolò de 

Madonizza iz Kopra, čigar poročilo o gospodarstvu in trgovini v Istri je ohranjeno v tržaškem 

državnem arhivu. Člani industrijske sekcije pa so lahko bili dejavniki te panoge (tovarne, 

industrijski objekti, nosilci znanstvenih poklicev, kot so farmacevti, kemiki, inženirji, 

arhitekti, geometri itd., ladijski graditelji, ribiči, solilci in konzervatorji rib in mesa, 

konzervatorji osnovnih živil na splošno, rudniki, vse dejavnosti, ki so se ukvarjale s 

pridobivanjem različnega materiala, mesarji, hotelirji, gostilničarji, izdelovalci likerjev, 

kavarnarji, prodajalci pripravljenih pijač na splošno ter vse industrije, ki jih v pravilniku niso

33 Inventar Camere di commercio ed industria di Trieste, AST.
Tato Grazia: Prestigio e influenza politica del potere economico a Trieste nelle carte della Deputazione di 

borsa poi Camera di commercio, Acta Histriae VII, str. 609-618, citat iz povzetka v slovenščini.
" Priročnik za karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do leta 1918. 

Zgodovinsko-bibliografski vodnik, 1988, str. 104.
36 Dopis: dairi.R.Capitanato distrettuale di Capodistria li 27. Settembre 1850 alla spettabile Podesteria di Pirano. 
PAK nota Piran, fond Občina Piran, avstrijsko obdobje, leto 1850, šk. 45.
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37

Rovinju je bil leta 1863 dr. Lod.(ovico?) Gabrielli iz Pirana. O vseh pomembnih zadevah so 

se člani dogovarjali na rednih ali izrednih skupščinah.3

Prva stran volilnega pravilnika za volitve v Trgovsko in industrijsko zbornico za Istro v Rovinju. 
AST, I.R. Luogotenenza del Litorale, b. 288.

Regolamento interno della Camera di commercio e d'industria dell'Istria in Rovigno approvato nella Seduta del 
21 Dicembre 1889 ad Nr. 1152, Rovigno, 1889, str. 3, čl. 2,3, AST, I.R. Luogotenenza, Atti generali, b. 501.,
AM 1864 - Camera di commercio ed industria dell'Istria, in Rovigno, Stato personale.
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Gospodarske razstave

\j gospodarskem, družbenem in kulturnem življenju je leta 1910 zelo odmevala Prva istrska 

deželna razstava, ki je bila predvsem manifestacija italijanskih gospodarskih in političnih 

krogov in verjetno organizirana kot posnemanje velikih svetovnih razstav, ki so bile v tistem 

času kot izraz naraščajočega prepletanja svetovnega gospodarstva zelo pogoste. Organizirane 

so bile v različnih (svetovnih) gospodarskih centrih v različnih državah; včasih so 

predstavljale točno določeno gospodarsko temo s proizvodnjo in proizvodi, tudi pomorskimi, 

drugič pa so bile zelo splošne. Tako viri38 39 npr. obveščajo tržaško zbornico o svetovnih 

gospodarskih razstavah na Dunajul873 in 1876, v Filadelfiji 1876, v Parizu 1878, Trstu 1882, 

Amsterdamu 1883, Dunaju 1883, Budimpešti 1885, Melbournu 1889, Tasmaniji 1893-94, 

Bordeauxu 1895, Leedsu 1895, Londonu 1896, Kielu 1896, Berlinu 1896, Trstu 1897-98, 

Stockholmu 1900, Parizu 1900 itd. Konzorcij Piranskih solin je bil leta 1873 na svetovni 

razstavi na Dunaju odlikovan s priznanjem mednarodne žirije za uspešno delo. Annuario 

marittimo pa je leta 1878 celo objavil obširno poročilo o udeležbi na eni izmed takih 

svetovnih razstav. Inženir mehanike Carlo cav. de Jenny, zaposlen pri Pomorski vladi v Trstu, 

je namreč leta 1876 obiskal svetovno razstavo v Filadelfiji.40 Ogledal si je predvsem 

pomorske novosti, posebno tehnične zanimivosti. V poročilu je obširno opisal svetilnike 

(svetovno znane in pomembne objekte, luči, signalizacijo, signalizacijo v megli itd.), 

pristanišča (dela v pristaniščih, novosti pri pristaniških delih - predvsem v Ameriki in 

Marseillu itd.), rešilna plovila oz. čolne, tipe, gradnjo in popravilo različnih ladij itd. ter 

priložil zanimive tehnične risbe. Tudi to dokazuje, kako zelo pomembne so bile prireditve 

take vrste za gospodarski, tehnični in znanstveni razvoj v svetu, tudi v pomorstvu.

Sklepni stavki

Ob koncu prikaza istrskega gospodarstva v 2. pol. 19. st. lahko sklepamo, da obdobje 

avstrijske vladavine v slovenskoistrskih krajih lahko označimo kot čas modernizacije, tako na 

gospodarskem, kulturnem, socialnem kot tudi znanstvenem področju. To je bil čas narodnih 

preporodov oz. oblikovanja nacionalnih zavesti in uvajanja sprememb v odnosih med 

družbenimi sloji prebivalstva, ki so bile posledica gospodarskih in socialnih reform in razvoja, 

čeprav sta tudi zamujanje modernizacij skih procesov in krizni gospodarski dejavniki vplivali

38 Inventar Cammere di commercio ed industria di Trieste, AST. Podatki zbrani iz popisa posameznih
dokumentov.
39 Priznanje hranjeno v Pomorskem muzeju »Sergej Mašera« v Piranu.
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na odliv istrskega prebivalstva proti mestom. To je obdobje, ko se je tudi v Istri težišče 

gospodarstva prenašalo na neagrame dejavnosti, tako v industrijske kot obrtne. Vsekakor je ta 

raziskava potrdila, da je tudi istrsko gospodarstvo bilo del južnoavstrijskega gospodarskega 

prostora in da so se tudi v teh krajih in v tem gospodarskem gibanju kazale, seveda z 

marsikaterimi odstopanji, zamudami in posebnostmi, vse značilnosti in zakonitosti obdobja, 

ki pa so bile velikokrat odvisne prav od historičnih in geografskih dejavnikov. V primerjavi s 

Trstom je opazna neenakomernost gospodarskega razvoja treh obalnih mest, katerim je 

vtisnila poseben pečat večstoletna vladavina beneške republike. Rast števila vsega 

prebivalstva in tistega dela prebivalstva, ki se je ukvarjalo z obrtjo in industrijo, je bila na tem 

področju, vključno s Trstom, večja kot v drugih južnoavstrijskih deželah. K temu so 

pripomogli v začetku 20. st. tudi potujoči tečaji za poklicno izobraževanje mojstrov in 

delavcev v različnih istrskih mestih, poleg tistih v Trstu. Na področju Istre so se pospešeno 

oblikovale tako italijanska kot tudi hrvaška in slovenska narodna zavest, kar je bilo vidno tudi 

v razgibanem političnem dogajanju. Vse to je povečalo tudi zanimanje za zgodovino lastnega 

naroda kakor tudi za značilnosti ozemlja, kjer je živel. Tako je bilo tudi v obalnih mestih in 

zalednih vaseh. V tem času je bilo izdanih tudi veliko knjig z domoznansko tematiko, tako v 

veliki meri v italijanskem, kot tudi v manjši meri v slovenskem jeziku. Bogat fond take 

literature hranita v knjižničnem fondu “Istrica” tudi Pomorski muzej “Sergej Mašera” v 

Piranu ter Osrednja knjižnica Srečka Vilharja v Kopru. Prav vse, tako literatura kot tudi 

arhivski viri, pa kaže tudi na to, da je bila vloga Trsta kot emporija in glavnega pristanišča 

avstrijske države izredno velika in da je to mesto resnično bilo izredno pomembno 

gospodarsko, duhovno in publicistično središče ter da so bila obalna mesta s svojim 

podeželjem na vseh teh področjih le njegovo naravno zaledje. Čeprav poskušata italijansko in 

slovensko zgodovinopisje v zadnjem času pravilno analizirati in razložiti odnos med centrom 

(Trst) in njegovo periferijo (tudi zaledna obalna mesta) kot stvarnost, povezano s širšim 

zgodovinskim prostorom in dogajanjem in ne kot edinstven zgodovinski primer,41 pa 

nespornega dejstva, da je na različne načine Trst vezal nase ožjo in širšo, italijansko, 

slovensko in hrvaško okolico še celo 20. stoletje, ni mogoče prezreti.

40
AM 1878, str. 54-125 + 10 prilog risb. Notizie varie interessanti la marina / Relazione dell'ingegnere 

meccanico ed aggiunto edile presso l'i.r. Governo marittimo Carlo cav. de Jenny, intorno alla sua missione di 
visitare l'Esposizione mondiale di Filadelfia nel 1876.

Cattaruzza Marina: La formazione del proletariato urbano: Immigrati, operai di mestiere, donne a Trieste dalla 
metà del secolo XIX alla prima guerra mondiale, Torino 1979, str. 5-10;
Verginella Marta: Anna Millo, L’elite del potere a Trieste, Una biografia collettiva 1891-1938, Milano, 1989; 
Zgodovinski časopis 44, 1990, št. 2, str. 312-314;
Verginella Marta: Družina v Dolini pri Trstu v 19. stoletju, Zgodovinski časopis 44, 1990, št. 2, str. 180.
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V mestih severozahodne Istre je življenje teklo dalje, gospodarsko in družbeno so se 

razvijala, v njih so ustanavljali šole, gradili gledališča, pisali poezijo itd. Resda je 

modernizacija vanje prihajala počasi, pa vendarle je. Popolne stagnacije ali celo velikega 

nazadovanja v njihovem razvoju ni zaslediti. Trstu ne obalna mesta in ne drugo zaledje še 

zdaleč niso mogli konkurirati, z njim tekmovati ali se celo primerjati, saj je imel Trst 

specifični položaj. Zaradi državne politike, ki je sledila merkantilističnim idejam in je 

namenila glavno vlogo v bistvu samo dvema pomorskima in trgovskima centroma - Trstu in 

Reki, za to ni bilo nikakršnih možnosti. Prav zato sta edino ti pristanišči imeli temelje na 

celotni avstrijski obali, da sta lahko postali centra imperialnega pomorskega prometa. Na Trst 

se je vezalo avstrijsko ozemlje z ožjim zaledjem, na drugo pa ves madžarski del z 

dalmatinskim in vzhodnoistrskim prostorom Avstrijskega primorja. Kot pomorski vojaški 

center Avstrije pa je bil izbran Pulj.

Pogled na pristanišče v Trstu in živahen vrvež v njem. PM«SM«P, inv. št. U 1866.

Kljub temu je razvoj počasL^aieJ_tudLna -roh ckonomskih interesov umaknjene istrske kraje, 

posredno prav prek razvoja centrov. Pri tem je bila vsekakor zelo bogata in pestra trgovina, 

trgovali pa so z vsemi produkti, ki so jih pridobivali in pridelovali Istrani, proti koncu 19. st. 

tudi z industrijskimi izdelki. Trgovanje z njimi je bilo prek zahodnoistrskih obalnih mest
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usmerjeno v Trst, iz Trsta v zaledjejja predvsem trgovanje z življenjskimi potrebščinami, ki 

jih na lokalnem trgu ni bilo moč dobiti. Blago so v obe smeri tovorili v glavnem po morju z 

ladjami, saj so bile cestne povezave zelo slabe. Tudi kasnejša železniška povezava med 

porečem in Trstom, ki je potekala prek Buj, Lucije, Strunjana, Izole in Kopra, je prišla 

prepozno in s prevozom tovora ni najbolje uspevala in ni popolnoma prevzela ne tovornega in 

ne potniškega prometa in ne pomorskih poti. Tudi zato je bil razvit le mali obalni pomorski 

promet; najprej le tovorni, kasneje pa zaradi delovnih migracij in uvajanja turizma tudi 

potniški. S svojo dobro organizacijo je pomorski promet dosegel vrh tik pred prvo svetovno 

vojno.
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PO MORJU V TRST IN NAZAJ DOMOV 

Pomorske dejavnosti in pristaniški promet v Piranu, Izoli in Kopru

pretovor blaga in potnikov v pristaniščih

Že v prazgodovini je morje s svojimi naravnimi danostmi vplivalo na način življenja človeka, 

ki je prebival na njegovem obrežju. Kljub strahu pred neznanim je človek v boju za preživetje 

in iskanju hrane zelo zgodaj odplul z vame obale v Šimo prostranstvo morja. Arheološke 

najdbe na zahodnoistrski obali pričajo o zgodnjem sožitju človeka z morjem, o vplivih in 

medsebojnih stikih kultur in verovanj ter zelo nazorno kažejo vpliv drugih jadranskih kultur. 

Najbolj severni del Jadrana je bil tako nekoč kot je tudi danes veliko stičišče morskih in 

kopenskih poti. Severozahodni istrski zalivi so služili za pristanišča ladjam, ki so v te kraje 

prevažale dobrine iz ostalega sveta in od tod odvažale pridelke iz teh nekdaj bogatih krajev. 

Bogata pomorska trgovina je potekala v rimskem obdobju, o čemer pričajo rimski materialni 

ostanki iz številnih obmorskih rimskih vil rustik in rimskih pristanišč. Trgovski promet je 

tudi v teh krajih pojenjal šele v 6. in 7. stoletju, zamrl pa ni prav zaradi pomorskih poti.1

V večstoletnem obdobju beneške vladavine nad istrskim ozemljem (1267-1797) so bila 

zahodnoistrska mesta Koper, Izola in Piran pomembna trgovska in pristaniška središča. Na 

njihov gospodarski in družbeni položaj je pod okriljem Serenisime namreč najpomembneje 

vplivalo prav morje. Obmorska lega in strma konfiguracija okoliškega terena sta bila tista, ki 

sta mestom dala pečat, ki jih od celinskih naselij neprimerljivo loči še danes. Strmo flišno 

gričevje, ki se izteka v morje, je zelo omejevalo širitev strnjenega mestnega jedra Pirana, 

Koper in Izola pa sta v tem smislu občutila nekdanjo otoško omejitev. Zaradi ugodnih 

klimatskih razmer so na bližnjem gričevnatem zaledju in akumulacijskih ravnicah uspevale 

različne kulture in razvili so različne dejavnosti, ki so narekovale trgovino meščanov. 

Mediteranski položaj mest in ugodna obmorska lega so jim zato omogočale razvoj pomorske 

trgovine, ki je potekala v povezavi z drugimi pomorskimi dejavnostmi: ladjedelstvom, 

solinarstvom in ribištvom.

V piranskem mestnem pristanišču - mandraču so se ustavljale ladje, da so lahko natovorile ali 

raztovorile blago, ki so ga vozile. Natovorjeno blago so potem lesene jadrnice odpeljale v 

druga obmorska mesta ob Jadranskem in Sredozemskem morju, raztovorjeno blago pa so

1 Višja kustosinja za arheologijo Pomorskega muzeja »Sergej Mašera« Piran Snježana Karinja je pripravila 
stalno arheološko muzejsko razstavo z naslovom Med morjem in kopnim. Predmeti, arheološke najdbe, ki so v 
njej razstavljeni, govorijo o stiku prebivalstva z morjem že v najzgodnješih obdobjih - od neolita do srednjega 
veka. Citat iz teksta stalne razstave.
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prevzeli lokalni trgovci in različni prevozniki iz notranjosti in so ga pretovorili dalje do 

odjemalcev v notranjost dežel. V Piranu so ladjarji in trgovci tudi najemali ladje za obalno 

plovbo. Trg v Piranu je bil sestavni del trgovskega delovanja tako pod Beneško republiko kot 

tudi kasneje pod Avstro-Ogrsko. Med drugimi viri so npr. že iz 14. in 15. stoletja ohranjeni 

tudi prvi viri o slovenskih ladjarjih in trgovcih, ki so se ukvarjali z obalno plovbo.2 V času 

vladavine Beneške republike nad istrskimi mesti je bil pomorski promet, to je tovorni in 

potniški promet po morju, izredno razvit. Ladje so tovorile raznovrstno blago in zalagale 

prebivalce z manjkajočimi artikli. Glavni izvozni produkti Istre so bili v tem obdobju vino, 

sol, olje in les, kasneje tudi sveže in slane ribe, sadje, koruza, pšenica, obdelano kamenje za 

gradnjo, slanina, loj, lešniki, šiške itd.; iz Benetk so uvažali blago tujih dežel, jestvine, 

sočivje, steklo, modne izdelke, tekstil, kavo, sladkor, tobak, meso itd.3 Dolžinsko blago so 

merili ob dolžinskih merah, ki so v Piranu vklesane v steber za zastave,4 razsuti tovor pa z 

globinskimi merami v kamnu, kije danes vzidan v avlo piranske občinske palače.5

2 Gestrin Ferdo: Pregled pomorstva v Slovenskem Primorju (Pomorski zbornik povodom 20. godišnjice 
mornarice i pomorstva Jugoslavije 1942-1962), Zagreb, 1962, str. 1489-1513;.
Pahor Miroslav: Slovenska pomorska tradicija, v Dvajset let Splošne plovbe Piran, Piran 1974, str. 87-96;
Bonin Flavij: Piransko pristanišče v obdobju beneške oblasti, Piransko pristanišče, str. 10-43;
Terčon Nadja: Pomorski promet, zbornik Primorske - 50 let, Koper, 1997, str. 185-189; besedila za stalno zbirko 
v Pomorskem muzeju »Sergej Mašera« Piran in strokovni prispevki za oddajo TV Koper-Capodistria avtorja 
Srečka Kavčiča »Pomorstvo na Slovenskem«, 1992-1993.
3 Gestrin Ferdo: Pregled pomorstva v Slovenskem Primorju (Pomorski zbornik povodom 20. godišnjice 
mornarice i pomorstva Jugoslavije 1942-1962), Zagreb, 1962, str. 1489-1513;
Bonin Flavij, Čeh Leo: Slovenci in pomorstvo od najstarejših časov do 20. stoletja, Zbornik Kultura narodnostno 
mešanega ozemlja slovenske Istre, Ljubljana, 1993, str. 41-83.
Bonin Flavij, Ladje iz beneške ladjedelnice, tipkopis, 1992, kopija v dokumentaciji PM«SM«P.
4 Na Tartinijevem trgu v Piranu stojita dva kamnita stebra za zastave. Na tistem, kjer je na čelu upodobljen krilati 
beneški lev z odprto knjigo in kjer so dolga stoletja izobešali zastavo Beneške republike, je na levi strani pod 
piranskim mestnim grbom, Jurijevim križem, vklesanih 5 dolžinskih mer z imeni: PER, PAS, BRAZ, MAZ in 
STRO. Ob njih so beneški, piranski in drugi trgovci, tako tisti, ki so v to obmorsko mesto prihajali po kopnem iz 
zaledja, kot tisti, ki so s svojimi ladjami pristajali v mestnem mandraču, notranjem pristanišču, merili blago, ki 
so se ga namenili v tem istrskem mestu ali prodati ali pa kupiti. Najdaljša izmed vklesanih mer je pertika (PER, 
pertica - ok. 232 cm), najkrajša pa brač ali vatel (BRAZ, brazza - ok. 68 cm). Paš ali passus (PAS, passo - korak) 
meri 190 cm, MAZ (mazza ali palica) ok. 158 cm, stropa (STRO, stroppa) pa okoli 120 cm. Na desni strani 
stebra je nad grbom družine Segredovih letnica 1466;
Piransko pristanišče od starega mandrača do današnje podobe = Il porto di Pirano dall'antico mandracchio 
all'aspetto odierno, Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran, katalog št. 8, Piran, 1993, str. 6-8 (v nadaljevanju 
Piransko pristanišče);
Kovič Breda - Pahor Miroslav, O zgodovinskem in arhitektonskem razvoju Tartinijevega trga v Piranu, Kronika 
1960/1, str. 21-36;
terenske meritve Cirila Bratuža in Ilonke Hajnal, delavcev Pomorskega muzeja »Sergej Mašera«, leta 1993; risbe 
m maketo stebrov v naravni velikosti (lesena konstrukcija, plastična rekonstrukcija strani stebrov iz papirja) je 
izdelal Ciril Bratuž, 1993.
Makarovič Gorazd, Slovenski etnografski muzej, Ljubljana, 8.junija 1987. Dopis Ilonki Hajnal, restavratorki 
Pomorskega muzeja »Sergej Mašera« Piran. V njem so navedene točne mere dolžinskih in globinskih mer. Pri 
dolžinskih avtor navaja, da so možna odstopanja do pol centimetra, kar se popolnoma ujema tudi z meritvami C. 
Bratuža in I. Hajnal leta 1993.

V avli piranske občinske palače stoji kamen z votlimi globinskimi merami, ki je bil prav tako namenjen 
merjenju razsutega blaga - tovora. Na njem sta grb piranske družine Malipierovih z izklesano petelinjo nogo in 
mestni grb s križem. Med njima lahko opazimo letnico 1477. Leta 1987 je Gorazd Makarovič iz Slovenskega
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Kamen z votlimi globinskimi merami v avli piranske občinske palače. Na čelnem delu so vidni krilati beneški lev v sredini, levo je jurjev 
križ, desno pa petelinja noga - grb družine Malipierovih. Nad levom je letnica 1477. Vse tri mere so imele odtočne kanale.

Foto: S. Karinja, 2001.

Po propadu Benetk, političnih spremembah in po vzpostavitvi ter uveljavitvi avstrijske 

vladavine, je značaj obalnih mestih še naprej zaznamovala beneška kulturna in gospodarska 

dediščina, pogojena z naravno geografski okoljem. Morje je bilo njihova široka cesta, ki je 

mestne prebivalce vodila v ožji in širši mediteranski prostor. Še naprej so trgovali z artikli, ki 

sojih meščani in okoliški kmetje s trudom vzgajali in pridobivali iz specifičnega okolja. Tudi 

v obdobju 1850-1918 so še naprej trgovali z istim ali podobnim blagom, kot v preteklosti. 

Kapitani so na svoje ladje najraje natovarjali blago, ki je dobro zdržalo prevoz in ki so ga 

odjemalci, potrošniki, tako v Trstu kot Piranu in okoliških krajih, najpogosteje kupovali. Viri 

omenjajo v glavnem ribe, sol, vino, olje, pesek, kamen, tudi premog, žito, moko, zdrob, 

raznovrstna živila itd. Iz Istre in obalnih mest so v Trst vozili kmetijske pridelke, sol, ribe, 

vino, kamen itd., iz Trsta nazaj domov pa industrijske izdelke, blago iz daljnih dežel in blago, 

potrebno za vsakdanje življenje. Navedeno nam potrjujejo arhivski viri iz let 1865-1867 ter iz 

začetka 20. stoletja, ki natančno opisujejo tovor, katerega so ladje pripeljale v Piran ali pa ga

etnografskega muzeja opravil meritve ter jih izračunal v litrih. Največja mera - »luknja« meri 48,25 litra, srednja 
28,71 litra, najmanjša pa 6,26 litra.
Gorazd Makarovič je v svojem dopisu 8.6.1987 zapisal: »Te številke so seveda le orientacijske in metrološko 
neveljavne. Dobljene so z upoštevanjem stisljivosti lesne moke in geometrijskim izračunavanjem prostornine
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jZ Pirana odpeljale dalje v druga pristanišča. Ladje, ki so se privezovale v Piranu, so prevažale 

ribe (sveže in konzervirane, predvsem soljene), školjke, različna olja (oljčno, ribje, laneno, 

bombažno, mandljevo, ricinovo), sol, meso (sveže in soljeno), loj, mast, sladkor, kavo, kakav, 

sveže sadje in zelenjavo, cvetje in drevesne sadike, fižol, žito, koruzo, moko, kvas, različna 

semena, vino, žganje, tobak, volno, kožo, kamen, pesek, železo, cement, apno, les in lesne 

izdelke, premog, oglje, smolo, različne barve in barvno zemljo, porcelan, pohištvo, obrtne 

izdelke ter izdelke tovarne Salvetti iz Pirana (steklo, milo, soda, opeka, žveplo in žveplene 

spojine).6

Posamezni tipi plovil so bili namenjeni za posamezne tovore. Viri večkrat omenjajo, da so 

nekatere ladje namenjene izključno za ribarjenje in prevoz rib. Ribiške ladje so tako služile za 

ribolov in prevoz ulova v domače ribarnice, v Trst so vozili predvsem kvalitetno belo ribo, 

drobno plavo ribo pa so prodajali po letu 1879 tovarnam ribje predelovalne industrije. Tako so 

npr. koprske bracere v Trst vozile sveže in slane ribe ter olje, Mario Marzari pa poudarja, da 

predvsem sol. Olje in vino so vozili v lesenih sodih in kožnih mehovih, ki so bili lažji in 

primernejši za prevoz po kopnem. Viri za 2. pol. 19. stoletja navajajo kot embalažo predvsem 

lesene sode z ravnim dnom -t.i. »barrile« ter vreče. Klasična oblika amfore s špičastim dnom, 

ki jo poznamo kot davno pomorsko transportno embalažo, ni bila več v uporabi, čeprav so 

materialni ostanki najdeni tudi še iz obdobja 15. in 16. stoletja.

Za svoje pristanke in dejavnost, to je vkrcavanje in izkrcavanje potnikov, nakladanje in 

razkladanje tovora, odhajanje na ribolov in prihajanje z njega, pa so posadke na ladjah 

uporabljale obalna pristanišča. Pristanišče je po definiciji naravno ari umetno zaščiten morski 

bazen, kjer ladje lahko najdejo zavetje pred vsemi nevšečnostmi, zlasti vetrovi, kjer sta možna 

oskrba posadk in popravilo ladij. V bistvu pa so pristanišča ne samo omogočala vse našteto, 

temveč so bila tudi stičišča kopenskih in morskih poti, trgovskih in drugih dejavnosti, 

kulturnih in nacionalnih stikov in prepletanj ter ne nazadnje takšnih in drugačnih posameznih 

življenjskih usod. Severozahodna istrska mesta Koper, Izola, Piran so za pomorski promet 

gradila manjša, plitvejša pristanišča v mestnem jedru. T.i. mandrači so bili namenjeni 

majhnim ladjam. Z razvojem plovil in plovbe so se tudi pristanišča širila izven mandrača in 

sprejemala večje ladje. Do leta 1797 je med tremi severozahodnoistrskimi pristanišči 

prevladovalo koprsko, v 19. st. pa je v pomorski organizaciji vodilno vlogo prevzelo piransko.

lukenj; to izračunavanje pa upošteva le cilindrične prostore, ki jih je moč izmeriti, in ne tudi poglobitve v vsaki 
Posodi. Številke predstavljajo srednje vrednosti.«

Terčon Nadja, Po propadu Beneške republike, v katalogu Piransko pristanišče od starega mandrača do današnje 
Podobe, str. 34-35; Podatki povzeti iz dveh spiskov blaga, ki so ga z ladjami vozili v Piran v letih 1865-1867.
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Pretovarjanje tovora pred skladiščem soli v Fizinah pri Portorožu. 
Original v PM«SM«P, inv. št. P 581.

Izola je bila kot pristanišče manj pomembna, vendar je pomorski promet potekal tudi skozi to 

mesto, saj so morali pretovoriti izdelke ribje predelovalne industrije. Posebno se je promet 

povečal v obdobju med obema svetovnima vojnama, saj je takrat industrija v Izoli dosegla 

svoj višek. Prav o piranskem pristanišču pa je največ znanega, saj je Pomorski muzej »Sergej 

Mašera« leta 1993 pripravil odmevno razstavo o njegovem razvoju in ob pripravah nanjo so 

raziskovalci prišli do izredno zanimivih novih odkritij in rezultatov.7 Promet je zelo vplival na 

širjenje pristanišč oz. njegovo dograjevanje in urejanje. Prav zaradi povečevanja števila večjih 

jadrnic, katerih matično pristanišče je bilo piransko, in velikega števila pristankov v njem so

7 Piransko pristanišče od starega mandrača do današnje podobe = Il porto di Pirano dall'antico mandracchio 
all'aspetto odierno, Piran, 1993, Pomorski muzej “Sergej Mašera Piran. Razstava je bila na ogled od 13. oktobra 
do 15. novembra v Mestni galeriji Piran, leta 1994 pa je gostovala tudi v Dolenjskem muzeju v Novem Mestu, v 
Pokrajinskem muzeju v Slovenj Gradcu in v Muzeju novejše zgodovine v Celju.
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občinski možje v sodelovanju in pod nadzorom osrednje pomorske institucije - to je Pomorske 

vlade in njenega tehničnega osebja - uredili piransko pristanišče in ga dogradili oz. 

preoblikovali v današnjo podobo. Najprej so podaljšali stari pomol (1872), potem so zgradili 

Še novega (1893) in na ta način zaprli pristanišče, tako da je bilo varno pred vetrovi in 

morskimi valovi, ki so pred tem ob neurjih uničevali v pristanišču privezane ladje. Dokončno 

podobo pa je pristanišče dobilo še z zasutjem mandrača (1894) oz. notranjega pristanišča. Na 

njegovem mestu je nastal današnji Tartinijev trg.

»Pluli so tako, kot so krmarili v Trstu«

Pomorska vlada v Trstu

Pomorske zadeve, s katerimi so se srečevala obmorska mesta, so morali reševati pristojni
o

organi pomorske uprave. Delovali so popolnoma neodvisno od organov upravne ureditve, 

zlasti še neodvisno od matičnih občin oz. krajevnih upravnih organov. Občine so sicer pri 

posameznih pomorskih zadevah, ki so bile v interesu obeh uprav, to je pomorske in občinske, 

lahko sprožale pobude, nikakor pa niso mogle o njih suvereno odločati. Z zakonom o 

formiranju občin iz leta 1849, so bile občinam namreč dane samouprava glede uporabljanja 

občinskega premoženja, skrb za varnost oseb in lastnine, skrb za občinske ceste in poti, 

živilski nadzor, zdravstveni nadzor, osnovno šolstvo in podobne zadeve, ne pa tudi skrb za 

pomorstvo. Pomorstvo je bilo namreč državnega pomena in skrbi za njegov razvoj in 

organizacijo država ni želela prepustiti lokalnim oblastem. Že pred letom 1850 je pomorske 

zadeve reševala vlada Avstrijskega primorja v Trstu (Governo pel Litorale), s katero so bili v 

pisnih stikih tudi pristaniški uradi v Piranu, Izoli in Kopru.8 9 Po letu 1850 pa je bila pomorska 

uprava popolnoma ločena od političnih in upravnih organov. Za upravo zadev v zvezi s 

plovbo v vseh avstrijskih obalnih območjih je bila pristojna Pomorska vlada v Trstu. Leta 

1851 so bili v Avstriji pripravljeni osnutek za organizacijo pristaniške in pomorskosanitetne 

službe ter predlogi za celotno organiziranost pomorskega poslovanja. Nekdanji ravnatelj 

Avstrijskega Lloyda, v petdesetih letih pa minister za finance in trgovino, baron Karl Ludwig 

von Bruck, je pripravil ustrezno poročilo. Cesar Franc Jožef je, upoštevajoč mnenje 

ministrskega svetovalca, 15. maja 1851 izdal sklep, da soglaša s predloženim osnutkom in

8 Terčon Nadja : Organizacija pristaniške in pomorskosanitetne službe v avstrijski monarhiji, Annales 3/93, št. 3, 
str. 243-256, (v nadaljevanju Organizacija);
O organizaciji pomorske uprave je pisal tudi Fulvio Babudieri v knjigi I porti di Trieste e della Regione Giulia 
dal 1815 al 1918, Roma, 1965, (Archivio economico dell'unificazione Italiana, seriel, volume XIV, fascicolo 2), 
str. 13-42.
Po primerjavi avtoričinih rezultatov in dela Fulvia Babudieria je razvidno, da sta bili obe deli pripravljeni na 
podlagi istih arhivskih virov in se zato rezultati ujemajo.
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predlogi- Ministra za trgovino je pooblastil za izvedbo predloga, skupno s finančnim 

ministrom pa sta morala poskrbeti za zasedbo pristaniških in sanitetnih služb, ki naj bi bile 

združene s carinsko-poslovnimi uradi ali s posebnimi organi. Da ne bi prišlo do 

nesporazumov, sta se morala dogovoriti tudi z ministrom za notranje zadeve.10

’ AST, fond Governo pel Litorale (1814-1850), 4/2, b. 647 (do 1850), b. 654.
Organisation des Hafen-und See-Sanitätdienstes der Österreichischen Monarchie, 14. 6. 1851 (v nadaljevanju

Organisation 1851); Archivio di Stato Trieste (v nadaljevanju AST), fond Governo Marittimo (v nadaljevanju 
GM), 14/2, b. 968. Dokument opredeljuje organizacijo avstrijskih pomorskih služb.
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y veljavo je stopil predpis, na osnovi katerega so bile organizirane pomorska, pristaniška in 

pofliorskosanitetna dejavnost na celotni avstrijski oz. avstro-ogrski morski obali. Brez večjih 

sprememb je veljal vse do propada monarhije. Predpis, ki se časovno ujema s poskusi zaščite 

in urejanja varnosti človeških življenj in blaga med morskimi prevozi tudi v drugih, predvsem 

naj razvitejših evropskih državah,11 je izdalo ministrstvo za trgovino, obrt in javne gradnje, 

datiran pa je s 14. junijem 1852. Ze 1. maja leta 1851 pa so kmalu po njenem konstituiranju 

in začetku delovanja Pomorske vlade razposlali po državi oznanilo o njeni ustanovitvi in vseh 

njenih pristojnostih.11 * 13 Na čelu celotne organizacije je bila kot osrednja pomorska oblast 

Cesarsko-kraljeva pomorska vlada ali "I. r. Governo marittimo" oz. "K. k. Seebehörde",14 kot 

sta se glasila uradna naziva v italijanščini in nemščini. V teh dveh jezikih je uradovala tudi 

celotna pomorska organizacija. Sedež vlade je bil v Trstu, bila pa je neposredno podrejena 
trgovinskemu ministrstvu na Dunaju in pristojna za avstrijske pomorske zadeve.15 

Ustanovitev te državne oblasti je bila predpisana z najvišjim sklepom 30. 1. 1850.16 V bistvu 

je Pomorska vlada svoje naloge prevzela od namestništva v Benetkah, primorskega gubernija 

v Trstu, pomorske uprave na Reki, deželnega vojaškega poveljstva v Zagrebu in 

dalmatinskega gubernija.17 Z dualistično ureditvijo Habsburške monarhije 1867 je začela na 

Reki delovati še druga pomorska vlada, pristojna pa je bila za ogrski del države, tako daje 

do leta 1870 tržaška pomorska vlada izgubila pristojnosti nad madžarskim delom. Leta 1866 

se je zmanjšalo uradno območje osrednje vlade v Trstu, tudi zato, ker je Avstrija Benečijo 

odstopila Italiji in je vlada izgubila kompetence nad Venetom. Tako se je od leta 1870

11 1850 Mercantile Marine Act; 1854 Merchant shipping Act. Oboje je sprejel angleški parlament, kije poskušal 
v naglem razvoju pomorstva uzakoniti to dejavnost in določiti predpise, da se z zakonom regulira varnost 
človeških življenj in blaga med morskimi prevozi.
^Organisation 1851; AST, GM, 14/2, b. 968 ; predpis je bil izdan na Dunaju. V nemščini je uradni naziv 
ministrstva K.k. Ministerium fur Handel, Geverbe und öffentliche Bauten.

PAK, Enota Piran, fond občine Piran, avstrijsko obdobje, 1851, šk. 48. Nemško-italijansko obvestilo lokalnim 
oblastem o konstituiranju Pomorske vlade, ki bo pristojna za celotno Avstrijsko primorje: Notificazione 
deiri.R.Governo del Litorale austro-illirico sulla istituzione ed attivazione col 1. maggio 1850 di un Governo 
Centrale marittimo per tutto il Litorale dell'Impero Austriaco;
O delovanju vlade, njenih organih, pristojnostih - na področju pomorstva oz. navigacije in na področju pomorske 
sanitete, odnosih itd. najdemo tudi kasneje razna navodila, obvestila itd. Tako so npr. v AM 1872, str. 262-274 
objavljena navodila Istruzioni di servizio per l'i.r. Governo marittimo, approvato con dispaccio dell'i.r. Ministero 
di commercio 24 Novembre 1872 N. 30229-1757.
14

Ponekod se kot prevod uradnega naziva Governo marittimo ali Seebehorde uporabljajo izrazi pomorska vlada, 
osrednja pomorska oblast pa tudi pomorski gubernij. Slednji izrazje uporabil Aleksej Kalc v svojem prispevku 
"Prekooceansko izseljevanje skozi Trst 1903-1914", objavljenem v Zgodovinskem časopisu 46, 1992, št. 4, str. 
479-496. Sama sem se pri omenjanju naziva Governo marittimo odločila za uporabo izraza Pomorska vlada.
15 Kalc Aleksej, Prekooceansko izseljevanje skozi Trst 1903-1914, ZČ 46, 1992, št. 4, str. 479-496. Governo 
marittimo - per litorale Austro - illirico - dalmato.

Organisation 1851, Hauptstück I, Abschnitt I/l ; AST, GM, 14/2, b. 968.
Žontar J. et al.: Uprava Štajerske, Koroške, Kranjske in Primorja 1848 do 1918, str. 98; V Priročniki in karte o 

organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do leta 1918, Zgodovinsko- 
bibliografski vodnik, Redakcija Jože Žontar, Graz-Klagenfurt-Ljubljana-Gorizia-Trieste, 1988.
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območje delovanja Pomorske vlade v Trstu omejevalo na Avstrijsko-ilirsko primorje in 

palmacijo.

Pristojnosti Pomorske vlade

Vse tedaj obstoječe pristaniške urade, urade za pomorsko zdravstvo in lazarete so podredili 

novi oblasti. V pristojnosti Pomorske vlade so tako spadali zlasti vodstvo, nadzor in 

opravljanje pristaniške službe v vseh avstrijskih obalnih krajih, predpisovanje pravic in 

dolžnosti mornarjev, urejanje in nadzor pomorske sanitetne službe, preiskava in ocenitev 

uradnih služb in pravil za uspešen, tedanjim zahtevam ustrezen razvoj ter izpolnjevanje pravil, 

predpisov in ukrepov, ki so se nanašali na upravo.18 19 V pristaniških in sanitetno-uradnih 

zadevah pa je osrednja pomorska oblast v Trstu nadzorovala pomorsko ladjedelstvo in ga 

poskušala uspešno razvijati, tudi z nameščanjem usposobljenih gradbenih mojstrov v 

ladjedelstvu. Prevzela je vodilno skrb za vzpostavitev, izboljševanje in vzdrževanje vseh 

naprav, morskoplovbnih obratov in stavb ter poskušala vplivati na razvoj morskega ribolova. 

Nadzorovala je konstrukcijo ribiških ladij in njihove posadke, v prodajo rib in njihovo 

predelovanje pa se ni smela vmešavati. Za to so skrbele ustrezne politične oblasti in njihova 

administracija. Izdajala je pooblastila za morsko plovbo ter skrbela za izvajanje in 

nadzorovanje vseh zakonov in predpisov, vštevši odredbe luške policije, ki so se neposredno 

nanašale na področje morske plovbe. Ukvarjala se je s pravicami in dolžnostmi mornarjev ter 

predpisovala ukrepe pri pogostih zdravstvenih zaporah, ki so jih bili dolžni, ob pogostih in 

hudih nalezljivih boleznih, upoštevati vsi udeleženci morskega prometa.20 Ladje s kužnimi 

bolniki je usmerjala v pomorske lazarete. Sprejemala je predloge za pohvale in priznanja za 

zaslužna dejanja mornarjev ali drugih oseb, ki so se kakorkoli izkazali v trgovski mornarici, 

ter reševala personalne in disciplinske zadeve vseh uradov. Nastavljala je pristaniške in 

pomorsko sanitetne uradnike, pristaniške uslužbence ter pristaniške sluge in čuvaje. Načelnike 

centralnih uradov ter vse višje uslužbence, ki so za svoje delo prejemali plačo, višjo od 800

18 Istruzioni 1872, AM 1872, str. 266; Governo marittimo in Fiume - per litorale Austro - ungarico.
19 Pristojnosti Pomorske vlade zelo podrobno urejata zakona iz leta 1851 (Organisation 1851, Hauptstück I, 
Abschnitt I/1 ; AST, GM, 14/2, b. 968) in navodila iz leta 1872: Istruzioni di servizio per l'i. r. Governo 
marittimo, approvate con dispaccio dell'i. r. Ministero di commercio 24 Novembre 1872 N. 30229-1757, ki so 
objavljena v Annuariu Marittimu 1872, str. 263-274 (v nadaljevanju Istruzioni 1872).

Pomorska vladaje redno izdajala obvestila o ukrepih, zdravstvenih zaporah, prepovedih prevažanja živali na 
ladjah v primerih različnih živalskih epidemij... Ta obvestila, "CIRCOLARE", so bila najprej ciklostirana, potem 
pa tiskana. Ob najpomembnejših zadevah sojih celo tiskali v določeni nakladi. Obvestila so pisana v 
italijanskem ali nemškem jeziku, le najpomembnejša tudi v hrvaščini in slovenščini. Pokrajinski arhiv Koper - 
Enota Piran (v nadaljevanju PAK - Enota Piran), fond Luške kapitanije Piran (v nadaljevanju LKP), 1910 - 1914, 
šk.1-7; AST, GM, 11/4, b. 858.
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forintov, po letu 1872 pa višjo od 1000 forintov, je imenovalo Ministrstvo za trgovino. Ta 

razmejitev je veljala tudi za premestitev, začasno odstavitev, upokojitev ali odpustitev osebja, 

pripravljala je izpite za dokazovanje usposobljenosti različnih kadrov, ki so se potegovali za 

službo v pristaniških uradih vseh stopenj in trgovski mornarici nasploh. To potrjujejo različna 

v arhivih ohranjena potrdila o opravljenih izpitih in spričevala za vse vrste služb - od 

kapitanov dolge plovbe do svetilničarjev ter pristaniških pilotov in čuvajev.21 * Pomorska vlada 

je morala vpeljati in voditi splošno matično knjigo za pomorsko službo v avstrijski trgovski 

mornarici, s katero je bila povezana tudi ureditev mornariškega pokojninskega sklada. Po tem 

predpisu je morala osrednja pomorska oblast tudi zbirati, širiti in uporabljati informacije, 

pomembne za avstrijsko morsko plovbo in pomorskosanitetno službo ter zbirati in primerno 

uporabiti vsa periodična dokazila in poročila o gibanju ladij ter prometu avstrijskih in tujih 

trgovskih ladij, ki so jih pošiljali pristaniški in pomorskosanitetni uradi s celotne obale. Vsi 

zvezki glasila "Annuario marittimo", ki so izredno bogati, so rezultat takega zbiranja in 

obdelave podatkov. V njih so namreč med drugim zbrani tudi statistični podatki. Tako lahko v 

njih najdemo vsa imena ljudi, zaposlenih v Ministrstvu za trgovino, Pomorski vladi in vseh 

njima podrejenih pristaniških uradih, imena vseh pomorskih družb in ljudi, zaposlenih v njih, 

imena in vse podatke o ladjah, številu nesreč, škodi, nastali zaradi neviht na morju, 

svetilnikih, gradbenih delih v posameznih pristaniščih, statističnih podatkov, ki so jih 

vsakoletno zbirali od uradov na terenu, pomorskih predpisov in zakonov itd. "Annuario 

marittimo" je izhajal v Trstu v letih 1851 -1913.23

Delovanje Pomorske vlade in organiziranost pomorskih uradov

Na čelu Pomorske vlade v Trstu je bil predsednik, ki je vodil poslovanje, nadzoroval 

uslužbence njej podrejenih uradov, podpisoval njeno korespondenco in imenoval uslužbence

21 • •Potrdila o opravljenih izpitih in spričevala za vse vrste služb in kvalifikacij. Tako je npr. Giorgio Tamaro iz 
Pirana, Via Acquedotto 977, opravljal izpit za strojnika III. klase na sedežu Pomorske vlade; PAK - Enota Piran, 
LKP, šk. 5, 1912, št. 1452.; Organisation 1851, Hauptstück I, Abschnitt I; AST, GM, 14/2, b. 968.

V fondu Luške kapitanije Piran, ki ga od leta 1910 dalje hrani PAK - Enota Piran, so shranjena poročila 
piranske deputacije. V AST, v fondu GM, pa hranijo poročila vseh nižjestopenjskih uradov s celotne avstrijske
obale, od Trsta do Dubrovnika.
23Annuario marittimo per l'anno ... compilato per cura dell'I.R. Governo marittimo in Trieste... (v nadaljevanju 
Annuario marittimo ali AM). Annuario marittimo je izhajal redno, vsako leto vsaj do leta 1912, najverjetneje pa 
tudi leto dlje. Izdajal gaje Avstrijski Lloyd, izhajal pa je kot uradna objava Pomorske vlade. Pregledani so bili 
zvezki za leta od 1855 do 1913. Nepopolne serije s posameznimi manjkajočimi letniki hranijo v Državnem 
arhivu v Trstu, Bibliotechi civichi v Trstu in Pomorskem muzeju »Sergej Mašera« Piran. Ponekod ga citirajo v 
slovenskem prevodu kot Pomorski koledar. Od 1876 do 1918 so ga prodajali in uporabljali kot »Personalstatus 
der k.k.See-Behörde« (Personalni status c. kr. Pomorske uprave), kot je navedeno na str. 177 knjige Priročniki in 
karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do leta 1918, Zgodovinsko- 
bibliografski vodnik.
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na tista delovna mesta, katerih imenovanje ni bilo rezervirano za Ministrstvo za trgovino.24 

poleg njega so v Pomorski vladi delovali še podpredsednik, svetovalci, inšpektorji za 

Benetke, Hrvaško, Vojno krajino in Dalmacijo, konzularni pripravniki ter uradniki in 

strokovnjaki v različnih sekcijah in oddelkih ter dva višja inšpektorja - tehnični in navtični.25 

Tehnični inšpektor je bil svetovalni in nadzorni organ Pomorske vlade v gradbenih zadevah. 

Bil je v stikih z vsemi gradbenimi uradi obalnih kronskih dežel. Na podlagi poročil in 

predlogov gradbenih uradov ter obveznih periodičnih obhodov vzdolž obale si je sestavljal 

točen pregled stanja in poteka gradbenih del. Pregledovati in presojati je moral gradbene 

projekte in nadzirati njih izvedbo. Navtični inšpektor27 je sodeloval z deželnimi šolskimi 

oblastmi in je nadzoroval navtične šole. Pomembne naloge je imel tudi kot svetnik pri 

Pomorski vladi. Pri vseh znanstvenih in tehnično-navtičnih nalogah je moral podati svoje 

izvedeniško mnenje. Vodil ali nadzoroval je delo izpitnih komisij, s periodičnimi obhodi 

obale je ugotavljal stanje v pristaniščih in plovbi nasploh ter o tem redno obveščal osrednjo 

pomorsko vlado. Način izpeljave danih nalog obeh višjih inšpektorjev je bil določen z 

navodili, ki sta jih prejela od Ministrstva za trgovino, vendar se je lahko po potrebi 

spreminjal.

V Benetkah, na Reki in v Dubrovniku so bili uradni sedeži inšpektorjev, ki so za omenjene 

dežele predstavljali izvršilne organe Pomorske vlade ter tako izvrševali vse predpisane 

naloge. Inšpektorji so morali skrbno nadzorovati vse službe, ki so spadale v njihovo delovno 

področje. Med obveznimi periodičnimi obiski posameznih uradov so si morali pridobiti 

natančne vpoglede v poslovanj e. pristaniških in sanitetnih uradov, stanje gradbenih objektov 

ter v poslovanje z denarjem od pristojbin.28 Pomorski vladi v Trstu so bili podrejeni nižji 

uradi oziroma organi pristaniške in pomorskosanitetne uprave, ki pa so bili popolnoma 

neodvisni od politične in občinskih oblasti. Tako je zakon poskušal omejiti vpliv voditeljev 

politične uprave v posameznih kronskih deželah. Glede na pristaniške urade so se avstrijska 

morska obala in pripadajoči otoki razdelili na okraje, vsak okraj pa še na primerno število 

podokrajev. Sanitetni zdravstveni okraji so se pokrivali s pristaniškimi podokraji. Upoštevajoč 

politično razdelitev, lego krajev, obliko obrežja ter hitrejši in lažji dostop do njih, je meje teh 

74 Istruzioni 1872, AM 1872, str. 263.
^Organisation 1851, Hauptstück I, Abschnitt I/l ; AST, GM, 14/2, b. 968.

6 Organisation 1851, Hauptstück I, Abschnitt 1/2, AST, GM, 14/2, b. 968. L'l. R. Capitanato di porto e sanità 
marittima in Loco Informa sulle opere portuali nei porti di questo circondario marittimo - All'Eccelso I. R. 
Governo marittimo in Trieste, AST, GM, 5/2, b. 573, 15. Gennaio 1893, N. 7886, n. 62. V tem poročilu 
inšpekcije, kije obiskala pristanišča v Miljah, Sv. Soboti, Portorožu, Izoli, Cervignanu, Portobusu, Tržiču, 
Devinu in Štivanu, so navedene vse pomanjkljivosti, ki jih je inšpekcija opazila. Navedena so dela, ki jih je 
potrebno opraviti, da bodo pristanišča res lahko nudila varnost plovilom.

7 Organisation 1851, Hauptstück I, Abschnitt II/2; AST, GM, 14/2, b, 968.
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enot določalo ministrstvo za trgovino. Pristaniški uradi so bili postavljeni v važnih 

pristaniščih, deputacije in agencije pa v pomembnih obrežnih krajih pristaniškega podokraja 

oz. zdravstvenega okraja, vselej pa na takšnih mestih, od koder je bilo nadziranje obale 

najlažje. Prav tako kot za določanje meja je bilo za namestitev uradov zadolženo ministrstvo 

za trgovino, ki pa je moralo pri tem upoštevati mnenje carinskih uradov ter se vedno 

sporazumeti tudi z ministrstvom za finance. Po pomenu in vlogi posameznih krajev, kjer so 

bili pristaniški in pomorskosanitetni uradi nameščeni, so se le-ti delili na Osrednje pristaniške 

in pomorskosanitetne urade (Trst, Benetke, Reka, Dubrovnik), Pristaniške in 

pomorskosanitetne urade (Chioggia, Rovinj, Mali Lošinj, Bakar, Kraljevica, Senj, Zadar, 

Split, Megline), Pristaniške in pomorskosanitetne deputacije (Piran, Šibenik, Hvar, Vis, 

Korčula), Pristaniške in pomorskosanitetne agencije (teh je bilo več, v to skupino so spadali 

Izola, Koper in Milje), Pristaniška in pomorskosanitetna predstavništva (Portorož in drugi 

manjši kraji) in Pomorske lazarete (Sv. Jernej pri Miljah, Benetke, Martinščice in Megline).

Iz te sistemizacije je jasno razviden pomen posameznih krajev, ki so jih le ti imeli v 

avstrijskem pomorstvu.

Pomorska vlada je sodelovala tudi s trgovskimi in industrijskimi zbornicami, zlasti tržaško 

(Camera di commercio e d'industria di Trieste)28 * 30 ter Centralno statistično komisijo na Dunaju 

(K.K. Statistiche Central-Commision), za katero je zbirala vse mogoče statistične podatke iz 

vseh svojih podrejenih uradov in jih je izdajala v različnih publikacijah: Annuario marittimo 

/1848 - 1851-1913/, Commercio di Trieste /1880-1885/, Movimento commerciale di Trieste / 

1874-1885/ in Navigazione a Trieste /1881-1887/.31 V Trstu je delovalo tudi pomorsko 

sodišče (najprej Tribunale di cambio mercantile e consolato del mare in Trieste /1722-1781/, 

kasneje Tribunale commerciale e marittimo in Trieste /1781-1923/), ki se je ukvarjalo s 

komercialnimi, trgovskimi in pomorskimi zadevami; v njegove registre pa so bile vpisane tudi 

trgovske, pomorske in industrijske družbe, ki so delovale na področju Istre.32

28 Organisation 1851, Hauptstück I, Abschnitt 1/3; AST, GM, 1472, b, 968.
'9 Organisation 1851, Hauptstück II, Abschnitt 1/6,8; AST, GM, 14/2, b. 968.

a) Zentral-Hafen- und See-Sanitätsämter / Capitanato Centrale e Superiore;
b) Hafen - und See-Sanitätsämter / Capitanati di porto e Sanità marittima;
c) Hafen - und See-Sanitäts-Deputationen / Deputazioni di porto e Sanità marittima;
d) Hafen - und See-Sanitäts-Agentien / Agenzie di porto e Sanità marittima;
e) Hafen - und See-Sanitäts-Exposituren / Espositure di porto e Sanità marittima;
f) See - Lazarethe / Lazzaretti marittimi.

30 z
Sodelovanje med zbornico in Pomorsko vlado dokazujejo spisi, hranjeni v AST - tako v fondu GM kot tudi v 

inventarju Camere di commercio e d'industria di Trieste.
Vse omenjene publikacije hranijo v AST, AM pa tudi v Mestni knjižnici (Biblioteca civica) v Trstu in v 

PM«SM«P.
Vir: Inventar Državnega arhiva v Trstu, AST.
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Ladjedelstvo

gl<rb za ladjedelstvo je bila zaradi njegovega pomena, ki gaje imelo pri razvoju državnega 

pomorstva, ena izmed poglavitnih pristojnosti Pomorske vlade. Ladjedelstvo sodi med 

naj starejše gospodarske dejavnosti na vzhodno jadranskih obalah, tudi istrskih. Ljudje so pluli 

že v zgodnji dobi svojega razvoja. Zato je gotovo, da so že tedaj sekali les v bogatih istrskih 

in kraških gozdovih za potrebe ljudi, ki so izdelovali svoja primitivna plovila. Navaden hlod, 

ki je po naključju padel v vodo, je verjetno ustvaril človeku prvo zamisel o plovilu.2 Kasneje 

je človek razvil ladje na vesla in še kasneje jadrnice. Najstarejši pisani viri o obstoju 

ladjedelstva v teh krajih segajo vsaj v 14. stoletje, saj so iz leta 1322 ohranjeni prvi viri o 

ladjedelnici v Piranu. Omenjena je v mestnem statutu Pirana. Od tedaj dalje se stalno pojavlja 

v gospodarski dejavnosti Pirančanov. Miroslav Pahor3 trdi, da v srednjeveških statutih obalnih 

mest ladjedelstvo ni bilo navedeno med obdavčenimi dejavnostmi. Bilo je namreč pod 

skrbništvom beneške države in ne lokalnih mestnih oblasti, zato so tudi dajatve odhajale 

naravnost v državno blagajno. Za razliko od tržaških ladjedelnic, ki so se v 19. st. razvile v 

samostojno in specifično lesno in kasneje železarsko industrijo in so prevzele vse 

najpomembnejše, največje in finančno dobro pokrite gradnje ladij, so ladjedelnice v istrskih 

mestih vse do petdesetih let 20. st. ostale na obrtni ravni, oziroma vsaj na ravni povezave 

različnih obrti, katerih končni izdelek je bilo plovilo. Rezultat je bilo torej plovilo, ki ga je 

običajno želel naročnik iz domačega okolja in je zadovoljevalo domače lokalne potrebe. Le 

nekatere večje ladje iz koprskih ladjedelnic so v AM navedene kot večja plovila in so jih 

naročili ladjarji od drugod.4 Mario Marzari o ladjedelstvu, kjer so gradili lesene ladje, govori 

celo kot »umetnosti - vedi - veščini - znanju projektiranja in konstruiranja ladij«.5 V 

ladjedelski stroki je bilo tudi točno določeno, kaj je ladjedelnica in kaj škver.6 Po definiciji iz 

AM je bila ladjedelnica obrat, ki je zasedal prostor ob morju z najmanj 290 m2 površine in so

1 Terčon Nadja: Ladjedelstvo, Obrt v našem kraju, zbornik za učitelje zgodovinskih krožkov, ZPMS, Ljubljana,
1998, str. 55-60;
Pahor Miroslav: Ladjedelništvo v preteklosti Pirana, Informator, Piran, 1975, št. 2-3, str. 30-31; št. 4, str. 26-27; 
Gestrin Ferdo: Pregled pomorstva v slovenskem primorju, Pomorski zbornik 1962, str. 1497-1511; 
od februarja 2001 je v PM«SM«P na ogled tudi stalna muzejska zbirka o piranskem ladjedelstvu.

S. Karinja, stalna arheološka zbirka v PM«SM«P, tekst na razstavi. Med drugim je predstavljena tudi plovba v 
prazgodovini.

Pahor Miroslav: Ladjedelništvo v preteklosti Pirana, Informator, Piran, 1975, št. 2-3, str. 30-31; št. 4, str. 26-27.
Oziroma so bili dotičnega leta lastniki iz navedenih krajev (domicil): Trst, Mali Lošinj, Castelnuovo, Marigo, 

Sabioncelo, Rijeka, Ibraila, Split, Perzogno, Odessa itd.
Marzari Mario: L'arte della progettazione e della costruzione navale a Trieste tra il XVIII e il XIX secolo. V 

zborniku Navi di legno..., str. 181. Ta strokovnjak za zgodovino ladjedelstva in lesenih ladij je izdal številne 
temeljne knjige in publikacije na temo plovil v Istri in Dalmaciji.

AM 1878-79, 1880, str. CXVII. Prospetto sulla operosità dei cantieri nazionali per la costruzione navale 
mercantile durante l'anno 1879. Ob strani razpredelnice so opombe, ki so izredno pomembne, saj definirajo 
pojma ladjedelnica in škver ter nekatere najpomebnejše tipe plovil.
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v njeni lahko gradili plovila od 200 ton nosilnosti. To je bila po mnenju takratnih 

strokovnjakov tista najmanjša možna površina, ki sojo mojstri potrebovali za gradnjo takšnih 

ladij- Za škver pa so veljala tista obalna področja, kjer so gradili in popravljali manjše ladje in 

katerih delovna površina je merila manj kot 290 m2 * * * 6. Lahko pa so tam gradili tako »barche« 

(plovilo z nosilnostjo do 10 ton) kot »naviglio« (plovilo od 10-200 ton nosilnosti).

Za gradnjo lesene ladje so uporabljali dolgoletne tradicionalne tehnike, ki se do petdesetih let 

20. stoletja niso bistveno spreminjale in so bile na celotni vzhodni obali Jadrana zelo 

podobne.7 Za gradnjo lesenih plovil so potrebovali primeren, kvaliteten les. Vsak del čolna je 

namreč zahteval posebno vrsto lesa. Za kobilico je bil najboljši hrastov, za rebra murvov, 

borov ali brestov les; slednji je bil dober tudi za oplato. Pomembna je bila tudi oblika hlodov. 

Za večino delov ladje je boljše, če so le-ti krivi. Zato so iz krivo raščenih dreves iz gozdov 

Istre, Krasa in Furlanije pridobivali dele za ladje. V ta namen so tudi namensko pogozdovali 

te kraje in poskušali pridobiti čim več krivega lesa. Pri pogozdovanju je v dvajsetih letih 19. 
stol. pomembno vlogo odigral tudi izumitelj ladijskega vijaka Josef Ressel.8 Za naglo 

razvijajočo se trgovsko in vojno mornarico, ki sta predvsem v tržaških in drugih večjih 

ladjedelnicah gradili lesene jadrnice velike tonaže, je bilo namreč potrebno zagotoviti 

zadostne količine lesa, predvsem krivega, ki pa ga avstrijska država v 1. pol. 19. st v tako 

velikih količinah ni premogla. Zato se je Ressel zavzemal za ponovno pogozdovanje Istre in 

Krasa ter pri tem tudi sodeloval. Nasprotoval je gostemu sajenju dreves v gozdovih. Predlagal 

je sajenje v obliki šahovnice, da bi se drevesa lahko nagibala v smeri praznih vmesnih 

prostorov in se tako krivila. Ukrivljen les za posamezne dele ladij je bil namreč zelo cenjen, 

saj so se tako ladjedelci lahko izognili mehaničnemu krivljenju lesa. Drevesa so morali sekati 

v obdobju, ko niso vegetirala, ko niso vsebovala sokov, da ne bi odpadalo lubje. Les za 

izdelavo ladij, pa tudi že nekatere polizdelke (tramovi, klane in žagane deske), smrekove in

7 Filipi Goran: Kratek pregled zgodovine »lesenega« ladjedelstva na vzhodnih obalah Jadranskega morja;
Primorska srečanja 160-61/94;
Ustni viri ladjedelcev: Ante Šandrić, Piran; Mirko Karinja, Piran; David Filipas, Piran; David Škevin, Piran. 
Omenjeni piranski ladjedelci, po rodu iz Dalmacije, so se v Piran preselili po letu 1954, po odhodu italijanskih 
ladjedelcev v Italijo. So pravi mojstri svoje obrti. Zaposleni so bili v piranski in kasneje izolski ladjedelnici, 
danes pa so vsi že upokojeni. Še vedno pa se ukvarjajo z gradnjo in še posebej popravljanjem lesenih ladij.

Presi Igor: Ressel in pomorstvo = Ressel e la marineria, Katalog Pomorskega muzeja »Sergej Mašera« Piran št.
6, Piran, 1991. Katalog je bil izdan ob istoimenski razstavi, kije bila na ogled v PM«SM«P leta 1991;
Josef Ressel (1793-1857), gozdar in izumitelj, tesno povezan s slovenskim ozemljem. Kot gozdarje delal v 
Pleterju, Motovunu... Po letu 1838 je bil mdr. predstojnik mornariške gozdne agenture za Istro in Krk, kjer je 
skrbel za oskrbo mornarice z ladjedelniškim lesom. Delal je tudi v Arzenalu v Benetkah in v Trstu. Prispeval je 
do izboljšav v poljedelstvu, svilogojstvu, čebelarstvu, živinoreji itd. Bilje vsestranski izumitelj. Bilje prvi, kije 
javno prikazal lastni vijačni pogon na ladji lastne konstrukcije. To je bila znana Civetta, Trst, 1829. PM«SM«P 
razstavlja tudi njen model. Več v Enciklopedija Slovenije 10 (Pt-Savn), Ressel, Josef, str. 179-180.
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jesenove late, debla za jambore in včasih celo že izdelana vesla so tako tržaške kot istrske 

ladjedelnice dobivale v precejšnji meri tudi v slovenskem zaledju ter iz Istre in Furlanije,9 

jllode so pripeljali do ladjedelnice, jih najprej nekaj mesecev namakali v morskem bazenu, 

nato pa z žaganjem in tesanjem iz njih izdelali vse potrebne dele za ladjo: kobilico ali gredelj, 

rebra, platice, krovna rebra itd. Ressel je npr. nasprotoval konzerviranju lesa s potapljanjem v 

morsko vodo in se zavzemal, da bi posekana drevesa čimprej spravili v suhe prostore in jim 

odvzeli vsebovano vodo in preprečili nadaljnje vpijanje vlage.10 Ko so bili vsi deli primemo 

obdelani, so pripravili gred, na katero so pritrdili kobilico, ki so jo že poprej spojili z 

grodnicama, pokončnima podaljškoma na premcu in krmi. Večinoma mojstri niso uporabljali 

načrtov za svoje ladje, zato je prihajalo pri enakih tipih plovil do razlik, kar je v virih pri 

opisih plovil (mere, tonaža) jasno razvidno. Zato so toliko bolj dragoceni redki primerki 

ohranjenih ladijskih načrtov. Na gredelj so najprej postavili rebra za srednji del ladje, nato pa 

so se z delom premikali še proti krmi in premcu. Širina barke je morala biti enaka tretjini 

dolžine. Koje bilo ogrodje zgotovljeno, so začeli postavljati oplato. Najprej so postavili prvo, 

zgornjo vrsto, nato pa vse navzdol, vse do kobilice. Tako so dobili ladijsko korito, ki gaje 

bilo treba zatesniti s kodeljo, prepojeno s smolo. S posebnimi orodji so nabijali kodeljo med 

platnice. Temu postopku pravimo kalafatiranje. Nato so del korita pokrili in dobili palubo - 

krov. Na palubi so običajno naredili luknjo za jambor. Ladje so lahko imele kabine, klopi itd., 

lahko pa tudi ne, odvisno od želje naročnika. Vgraditi so morali tudi krmilo. Ob robu palube 

so morali predvideti mesta za vesla in vgraditi njihove nosilce. V dogovoru z naročnikom so 

izbrali tudi barvo za trup. Običajno so prevladovale črna, siva, rdeča, zelena in rumena barva. 

Velikokrat pa so posamezne družine imele svoje specifične in razpoznavne barve ter likovne 

elemente - znake. Ravno tako so bile barve z razpoznavnimi elementi pomembne tudi za 

jadra. Velikokrat so domačini že po jadrih ugotovili, od kod je ladja, ki pluje mimo mesta. V 

bližini ladjedelnic ali v ladjedelnici sami so delovali tudi izdelovalci vesel, jader in vrvi ter 

kovači, ki so izdelovali kovinske dele za ladje, popravljali in izdelovali ladjedelsko orodje, 

kovali žeblje idr. Vesla so lahko ladjedelci izdelovali sami, lahko pa sojih tudi nabavljali v za 

to posebej specializiranih delavnicah.

9
Gestrin: Pregled pomorstva, str. 1497;

Pahor Miroslav, Hajnal Ilonka: Po jambomi cesti v mesto na peklu.
10 Presi: Ressel, str. 27.
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Ribolov piranskih ribičev v Pacugu med Strunjanom in Fieso. V ospredju piranska bracera. Lepo so vidni likovni elementi na jadru. 
(Die Österreichisch = ungarische monarchie in Wort und Bild. Küstenland und Dalmatien. Lieferung 142, str. 339).

V teh manjših ladjedelnicah, pa tudi večjih tržaških in drugih ladjedelnicah na področju 

celotnega Avstrijskega primorja so se zaposlovali ljudje, ki jih uradni viri štejejo kot nosilce 

ladjedelskih poklicev:11 konstruktorji, delovodje, vodje obrti, ladjedelci in tesarski mojstri, 

izdelovalci lukenj, žagarji, mizarji, izdelovalci jamborov, izdelovalci jader, vrvarji, pomorski 

kovači, guemitori. 17 let dolga kriza v avstrijskem pomorstvu, kije trajala od 1873 do 1890, 

se je pokazala tudi v ladjedelstvu. Število gradenj lesenih ladij je padlo, kar je imelo za 

posledico, da je veliko ladjedelskih mojstrov in delavcev ostalo brez službe. Nekateri so se 

uspeli preseliti in najti novo zaposlitev v vojni mornarici, nekateri pa so odšli v tuje 

ladjedelnice, predvsem v Anglijo in Ameriko. Z razvojem parnikov se je spreminjala tudi 

sestava ladjedelskih delavcev. Mojstrom lesenih gradenj so se pridružili še kotlarji, mehaniki 11

11 AM 1872: costruttori, proti, carpentieri e maestri d'ascia, calafati, foratori, segatori, falegnami da sottile, 
albaranti, velaj, cordajuoli, fabbri marittimi, guernitori;
AM 1896: ingegneri e costrutori navali, proti, capid'arte, carpentieri e maestri d'ascia, calafati, foratori, segatori, 
falegnami da sottile, alboranti, velai, corduioli, fabbri marittimi, guemitori, meccannici, caldelai, personale 
sussidiario.
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jn pomožno osebje, med projektante pa ob koncu stoletja leta 1896 prištevajo ladijske 

inženirje in ladijske konstruktorje.

Zgoraj opisani način gradnje lesenih ladij so uporabljali v tržaških kot tudi v obalnih 

ladjedelnicah in škverih. Drugačen postopek ladjedelskih gradenj z uvajanjem uporabe 

parnega stroja namesto jader ter uporabe železa in kasneje jekla kot osnovnega 

konstrukcijskega materiala so že v prvi četrtini 19. st. začeli uporabljati v tržaških 

ladjedelnicah, v severozahodnoistrskih pa z veliko časovno zamudo in posameznimi 

osamljenimi poskusi šele proti koncu 19. st. Modemi trend svetovnega pomorstva o 

pridobivanju dobička s čim manjšimi ladjarskimi stroški ter gradnjo čim večjih ladij s čim 

večjo tonažo, se je v avstrijski in tržaški viziji razvoja pomorstva lepo uveljavil, ni ga pa 

zaslediti v manjših obalnih krajih, kjer se je gradnja lesenih ladij potegnila vse tja do sredine 

20 st., to je do konca druge svetovne vojne in velikih političnih in gospodarskih sprememb, 

ki so se takrat dogajale na istrskem teritoriju. Ravno zato se je na tem področju ohranila stara 

tradicionalna lesena plovila še daleč v čas, ko jih drugod že dolgo ni bilo več v masovni 

uporabi.

V Trstu je bila v 1. pol. 19. st. izredno močna že leta 1779 ustanovljena ladjedelnica 

Panfilli,12 od koder je bila npr. 2. novembra 1818 splovljena »Carolina«, drugi parnik na kolo, 

zgrajen na področju Mediterana, in prvi parnik, ki je kdaj zaplul po jadranskem morju; julija 

leta 1829 pa je zdrsnila v morje »Civetta«, prva ladja vseh časov, opremljena s centralnim 

vijačnim pogonom. Dejavnost družine Panfilli je dosegla višek leta 1845 s splavitvijo ladje 

Nuova Argentina, največje oceanske jadrnice, ki je bila kdaj zgrajena v tržaških 

ladjedelnicah.13 Leta 1839 je Gaspere Tonello, po rodu iz Benetk, v Trstu ustanovil škver Sv. 

Marko, ki so ga leta 1842 razdelili med Avstrijski Lloyd, kjer so gradili, popravljali in 

opremljali ladje, ter drugi del za vojaški arzenal. Kombinacija civilne in vojaške dejavnosti ni 

bila najbolj uspešna, zato je Lloyd leta 1853 zapustil ladjedelnico in ustanovil lastni arzenal.

Pomanjkanje delovne sile v l.pol. 18. st. je v Trst privedlo delovodje in ladjedelce (»proti« in »squeraroli«) iz 
Rovinja, ki so imeli na področju ladjedelstva že močno tradicijo. Leta 1749 je iz Rovinja v Trst prispel Iseppo 
Panfilli, po izvoru iz Benetk. V Trstu mu je bilo zaupano vodenje ladjedelnice »Squero S. Nicolò«. Z njim seje 
začela tržaška vejate družine, ki seje nato v mestu odlikovala po svojih ladjedelcih in pomorščakih. Koje 
ladjedelnico sv. Nikolaja začel oblegati urbanistični razmah Trsta, so Panfillovi odprli novo ladjedelnico 
»Squero Panfilli«. Dovoljenje zanjo je bilo izdano 22. septembra 1788. Višek je dosegla leta 1845, po 1847 pa se 
je postopno začelo propadanje. Leta 1853 je bila družina prisiljena zemljišče, na katerem je stala ladjedelnica, 
prepustiti občini. Začeli so namreč graditi cesto, ki naj bi povezovala pristanišče z železniško postajo. Iz Baker 
Keneth, Panfilli Antonella e Diana: I Panfilli - Storia di una famiglia Istriano-Triestina di costruttori navali e 
uomini di mare nei secoli XVIII-XIX, V ATTI, letnik XXII, 1992.

Panjek G.: La storiografia marittima, str. 212; Baker, Panfilli, I Panfilli...; 
v PAK Enota Piran, fond občine Piran, avstrijsko obdobje, 1851, šk. 48, so hranjena obvestila in nekatera 
poročila Komiteja za nakup parne fregate Radetzky (Comitato centrale pel naviglio a vapore Radetzky), v
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prav tako je ladjedelnico zapustila tudi avstrijska mornarica in se preselila v Pulj. 

Ladjedelnica pa je dobila nov zagon po letu 1861, ko jo je prevzel ustanoviteljev brat 

Giuseppe Tonello in začel graditi prve parnike, leta 1870 pa jo je prevzela družba Navale 

Adriatico per Costruzioni, la Navigazione ed il Commercio. Pri Miljah je bila ustanovljena 

ladjedelnica Sv. Roka, kjer so v šestdesetih začeli graditi ladje samo iz železa: železne parnike 

na en in dva vijaka, 1869 prvo vojaško ladjo - korveto za turško vojno mornarico, leta 1870 

prvo ladjo z dvojnim dnom itd.14 Arsenal Avstrijskega Lloyda je gradil izrecno tovorne in 

tovorno-potniške ladje za lastno firmo, redkokdaj za koga drugega. Izredno pomembno vlogo 

v tehnološkem razvoju pa je odigral s svojimi izdelki in inovacijami Tržaški tehnični zavod, 

poleg tržaških so v sedemdestih letih 19. stoletja med večje in pomembnejše ladjedelnice šteli 

ladjedelske obratev v Rovinju, na Malem Lošinju, v Splitu, Dubrovniku, Reki in Senju.15

Lloydov Arsenal v Trstu. (Die Österreichisch = ungarische monarchie in Wort und Bild. Küstenland und Dalmatien. Lieferung 142, str. 333).

katerem sta sedela tudi A. Panfilli, baron Revolttella in drugi. Ta fregata, kije bila kupljena leta 1855 v Angliji, 
velja za prvi avstrijski vojaški parnik na vijak.

Panjek G.: La striografia marittima, str. 213-214.
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V pomorskem okrožju Trsta je leta 1892 obstajalo 9 ladjedelnic in 9 škverov, torej domala 

polovica ladjedelnic in tretjina škverov celotnega avstrijskega obalnega prostora, kjer je tega 

leta bilo 19 ladjedelnic in 26 škverov. Na tržaškem področju so bili ladjedelski obrati v Trstu 

(g. Andrea pri Trstu, S. Rocco pri Miljah, S. Lorenzo pri Škednju), Kopru, Izoli, Piranu in 

Gradežu. Število ladjedelnic in škverov je nihalo. Leta 1894 je delovalo 21 ladejedelnic in 25 

škverov, leta 1897 17 ladjedelnic in 24 škverov.16 AM tako šele za leto 1896 med tržaškimi 

ladjedelnicami omenja Lloydov Arsenal in Tržaški tehnični zavod.

V Kopru je bilo več škverov na severni mestni obali, na področju najrevnejšega mestnega 

predela Bošedrage s pretežno ribiškim prebivalstvom. Eden izmed njih je bil škver bratov 

Martin, ki je obratoval tam, kjer je danes koprsko mestno kopališče.17 Poleg škverov pa je 

mesto premoglo še 3 ladjedelnice. V eni so izdelovali ladje za dolge proge, v drugi ladje za 

priobalno plovbo, v tretji pa trgovske ladje. V desetletjih pred I. svetovno vojno so kot 

lastnice manjših ladjedelnic znane družine D'Este, Grasso, Girotti, Depangher in še nekatere 

druge. Sicer pa so ladjedelci les, baker, železo in lepilo kupovali od prodajalcev v Kopru, ki 

so poleg ladjedelcev oskrbovali tudi gradbenike.18

Načrt predela Kopra sporaolom s svetilnikom, skladiščem soli in škverom bratov Martin. AST, GM, 5/7, b. 693.

“am , 1870.
AM 1892, str. LXXVII; AM 1894, str. LXXXVII; AM 1897, str. CL; AM 1898, str. XCIII. Operosità dei 

cantieri austriaci per la costruzione navale mercantili durante l'anno...
Piano di situazione indicante il sito di colocamento del faro in progetto nella Rada di Capodistria. Trieste li 8 

Gennajo859. N. 19.859. AST, 5/7, b. 693.
Cigliò Z.: Način življenja, str. 172; Žitko. S. Iz preteklosti mesta Koper, str. 66.
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Tudi statistični podatki iz AM kažejo na to, da so v Kopru gradili večje ladje. Zanimiv je 

rezultat, ki ga pokažejo zbrani podatki, vključeni v za to pripravljeno tabelo. Večje ladje dolge 

plovbe oz. večje jadrnice, kot brik, bark, škuner itd. so obalne ladjedelnice, v večji meri 

koprske in v veliko manjši meri piranske, izdelovale za naročnike iz takratnih pomembnejših 

pomorskih centrov, to je iz Trsta, Malega Lošinja, Kaštela, dalmatinskih mest oz. iz mest 

celotnega Avstrijskega primorja. Tako so v Kopru od 1846 do 189119 izdelali 3 nave, 35 

barkov, 2 bark škunerja, 10 brikov, 6 brik škunerjev, 10 brigantin, 6 škunerjev, 1 goleto, 2 

trabakoli, 1 polako, 3 lugerje in 7 parnikov. V Piranu dokumenti od 1858 do 1898 navajajo 

izgradnjo le 5 večjih ladij, in sicer: 1 trabakolo, 1 pelig, 1 škuner, 1 parnik in 1 jahto. Portorož 

pa se kot kraj izgradnje večjih ladij navaja v zadnjih dveh desetletjih stoletja; leta 1883 so na 

Bemardinu zgradili dva parnika. Iz podatkov v AM so bile zbrane le ladje dolge plovbe ter 

velike in male obalne plovbe (grande cabotaggio, piccolo cabotaggio), ki so bile zgrajene v 

Kopru, Izoli, ali Piranu ali pa so bili njihovi lastniki po kraju stalnega bivališča oz. domicilu 

doma iz teh krajev. Po teh pregledih je razvidno, da se v glavnem kot kraj konstrukcije 

navaja Koper, le petkrat Piran. To kaže na dejstvo, ki so ga zgodovinarji navajali vseskozi, da 

so v Izoli in Piranu, gradili pretežno manjše ladje ter ribiške ladje in čolne, redkokdaj pa tudi 

ladje za dolgo in veliko obalno plovbo. Izjema je le Koper, saj ga kot kraj konstrukcije nove 

ladje v pregledanih statističnih virih navajajo 88-krat. V primerjavi s pet-kratno omenitvijo 

Pirana je to veliko, v primerjavi z omembami drugih avstrijskih ladjedelskih centrov, pa malo. 

Poudariti velja, da po predvidevanjih manjših ladij v statističnih podatkih v AM ne posamič 

ne po kraju izdelave ne po matičnosti pristanišča ne po domicilu lastnika niso navajali, so pa 

vsekakor vštete v rubrike »barche da pesca« in »barche numerate e d'alibo«. Prav zaradi tega 

skupnega »državnega« seštevka manjših tovornih in ribiških plovil, ni bilo mogoče pridobiti 

toliko podatkov, da bi se dalo izračunati vsaj približen odstotek, ki bi opredelil število plovil, 

registriranih ali izgrajenih v Kopru, Izoli in Piranu in ga primerjati s celotno avstrijsko 

trgovsko mornarico. Te številke so navedene v TABELI 9, v njihovem skupnem seštevku pa 

se skriva dejansko številčno stanje obalnih mest. V kolikor pa upoštevamo zbrane podatke o 

obalnem ladjedelništvu ter govor Dinka Vitezića v dunajskem parlamentu 16. maja 1888, v 

katerem je obširno spregovoril o stanju avstrijske trgovske mornarice na sploh, lahko 

ugotovimo, da je v obalnih ladjedelnicah proizvodnja plovil tudi v teh kriznih letih potekala 

relativno normalno, brez kakšnih velikih nihanj. Vitezič je namreč izjavil, »daje bila v letu

19 AM 1855-1903, podatki povzeti iz rubrike avstrijske mornarice, osnovni kriterij za izbor je bil kraj izgradnje, 
pri čemer so bili upoštevani le Koper, Piran, Portorož, Izola.
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1887 v vseh avstrijskih ladjedelnicah izgrajena le ena sama samcata ladja dolge plovbe«, kar 

je zagotovo zanimanja vreden podatek.20 21 Ker pa je to obdobje že čas prodora parnikov, lahko 

tudi zaradi konteksta Vitezićevega govora sklepamo, da je pod to osamljeno ladjo dolge 

plovbe mislil jadrnico.

V 19. stoletju so v Piranu imeli 3 ladjedelnice; sredi stoletja so jih preselili pod samostan sv. 

Bernardina. Leta 1852 so že bile na tem prostoru. Tam je bilo namreč sredi stoletja podrto 

solno skladišče, kije do prihoda Francozov služilo samostanu. Tako sije na praznem prostoru 

v 2. polovici 19. stoletja družina Furegoni uredila manjšo, a za tedanje čase moderno 

ladjedelnico ter jo umaknila iz Pirana. Specializirali so se za gradnjo manjših transportnih in 

ribiških ladij. V devetdesetih letih 19. stoletja je enako storila še družina Apollonio,22 v 

začetku 20. stoletja pa se jima je pridružila še tretja piranska ladjedelnica, ki je prej delovala 

na piranski Punti.23 Viri že leta 1852 na Bemardinu omenjajo tri ladjedelce: Almeriga 

Apollonia, Lorenza Bontempa in Almeriga Dapreta.24 Tukaj25 so poslej izdelovali in 

popravljali lesene ladje, od najmanjših in najpreprostejših ribiških čolnov pa do večjih 

tovornih in ribiških ladij (batane, bracere, pelige, trabakole, bragoce...). Gradili so v glavnem 

za obalno plovbo in krajevne naročnike. Tako so v letu 1852 vsi trije ladjedelci na Bernardinu 

zgradili 11 ladij, in sicer 7 bracer, 2 batela in 2 barkina. Največ 5 jih je bilo izdelanih v 

ladjedelnici Almeriga Apollonia (3 bracere, 1 batel, 1 barkin), 2 sta bili delo Lorenza 

Bontempa (1 bracera, 1 batel) in 4 Almeriga Dapreta (3 bracere in 1 barkin). Za izdelavo 

enote so potrebovali dober mesec dni, saj je npr. Apollonio naročilo za bracero prejel

20 Kojič Branko: Propast brodarstva na jedra na istočnom Jadranu, Zagreb, 1968, str. 108-109.
21 PAK, Enota Piran, fond občine Piran, avstrijsko obdobje, 1853, šk. 55. Prospetto delle costruzioni,
ricostruzioni, dei radobbi e disfacimenti di Navigli avvenuti nel Circondario della deputazione di Porto in Pirano.
22 Potomec te ladjedelske družine je Almerigo Apollonio, sicer avtor večjega števila člankov, ki obravnavajo 
izključno na raziskanih arhivskih virih preteklost Pirana. Eno izmed njih v treh nadaljevanjih je npr.: 
Autogoverno comunale nell'Istria Absburgica, il caso di Pirano: Prima fase 1845-1888, Atti, vol. XXIV, 
Rovigno, 1994, str. 1-56 ; Seconda fase 1888-1908, Atti, vol. XXVI, Rovigno, 1996, str. 15-70; Terza fase 1908- 
1918, con un epilogo /1921-1926), Atti, vol. XXVII, Rovigno, 1997, str. 9-51; Bogataje tudi njegova knjiga z 
naslovom L'Istria veneta dal 1797 al 1813, kije izšla leta 1998 (izdajatelja Istituto Regionale per la Cultura 
istriana in libreria Editrice Goriziana) in ki obravnava obdobje v Istri od propada beneške republike pa do 
prehoda pod avstrijsko oblast.
' Pahor Miroslav: Ladjedelništvo v preteklosti Pirana, Informator, Piran, 1975, št. 2-3, str. 30-31; št. 4, str. 26- 

27.
24 PAK, Enota Piran, fond občine Piran, avstrijsko obdobje, 1853, šk. 55. Prospetto delle costruzioni,
ricostruzioni, dei radobbi e disfacimenti di Navigli avvenuti nel Circondario della deputazione di Porto in Pirano.

Tri ladjedelnice so svojo dejavnost gradnje lesenih ladij opravljale vse do leta 1951, ko so se preoblikovale v 
eno samo, ki je po nekaj preimenovanjih in reorganizacijah tam delovala do leta 1974. V tem obdobju se je 
podjetje preusmerilo na popravilo in izgradnjo kovinskih ladij. Tega leta seje namreč Ladjedelnica »2. oktober«
Piran preselila v Izolo. Od takrat se je podjetje specializiralo zlasti za popravila in rekonstrukcijo vseh vrst 
plovil, predvsem pa nadaljuje stoletja dolgo tradicijo ladjedelstva v teh krajih;
Marinac Bogdana: Ladjedelništvo, Zbornik Primorske - 50 let, Koper, Primorske novice, 1997, str. 136-139; 
Terčon Nadja: Ladjedelstvo, Obrt v našem kraju, Zbornik za učitelje zgodovinskih krožkov, ZPMS, Ljubljana, 
1998, str. 55-60.
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7.2.1852, končal pa jo je 8.3.1852. Almerigo Dapreto pa je za izdelavo bracere potreboval 

nekaj več časa (od 9. 2. 1852 do 30. 3.1852). Lorenzo Bontempo je začel graditi batel 8. 

februarja 1852, dokončal pa ga je 16. marca 1852. Med naročniki so bili tega leta 4 

Pirančani, 4 Miljčani in 3 Tržačani. V registre piranskega pristanišča so torej zavedli 4 ladje 

jz domačih ladjedelnic: 1 bracero, 1 batel in 2 barkina. Vsi trije naročniki iz Trsta so v 

piranskih ladjedelnicah naročili bracere, iz Milj pa 3 bracere in 1 batel.26 Arhivski viri večkrat 

povedo, da so manjše čolne, zlasti batane, batele in bateline, izdelovali ribiči kar sami, 

posebej še tisti najbolj ubožni, ki niso premogli denarja za plačilo ladjedelcev.27 Kupovali so 

jih tudi od drugod. Leta 1852 so Pirančani kupili od Koprčanov 1 bracero in 2 peliga, od 

Čožotov 2 peliga ter 3 pelige od prebivalcev Umaga, Korčule in Portobusa.

V Izoli je bilo do 2. svetovne vojne več manjših ladjedelnic in čolnarn ter majhnih 

popravljalnic ladij. V izolski mestni četrti Delle Pena ob robu mesta so že leta 1887 

popravljali stare in gradili nove barke. Leta 1905 je začel Josip Gorup28 iz Trsta, sicer poznan 

kot eden najvidnejših slovenskih ladjarjev 2. pol. 19 stol., pripravljati prostor na Skalah sv. 

Petra, namenjen ladjedelnici. Tam naj bi gradili manjše ladje, primerne za obalno plovbo. 

Leta 1913 se v Izoli omenjata dve manjši ladjedelnici, katerih lastnika sta bila Francesco in 

Giovanni D'Este.29 30 Škvera sta delovala na mestni obali t.i. »Riva La Perma« že od 1. januarja 

leta 1897 dalje. Zemljišče, na katerem sta bili manjši ladjedelnici, je bilo last občine Izola. 

29. junija leta 1897 sta namreč najemni pogodbi z izolsko komuno, ki so jo zastopali 

podestat Domenico Ravasini ter občinska svetnika Bortolo Marchetti in Mauro Pesaro, 

sklenila ladjedelska mojstra Antonio Deste fu Giovanni in Francesco Deste fu Francesco. 

Pogodbo za najem zemljišča so sklenili za dobo desetih let, to je do 31.12.1906, z možnostjo 

ponovnega desetletnega podaljšanja. Letna najemnina je znašala za vsako leto 5 forintov,
• • onnajemnika pa sta jo morala plačati vsako leto že takoj na začetku, to je meseca januarja. 

Tudi med obema svetovnima vojnama je v Izoli delovalo nekaj manjših ladjedelskih obratov, 

vsaka svojo ladjedelnico pa sta imeli v tem obdobju tudi tovarni ribje industrije Ampelea in 

Arrigoni, ki sta imeli tudi vsaka svojo ribiško floto.

26 Več o posameznih tipih plovil v nadaljevanju. PAK, enota Piran, fond občine Piran, avstrijsko obdobje, 1853, 
šk. 55. Prospetto delle costruzioni, ricostruzioni, dei radobbi e disfacimenti di Navigli avvenuti nel Circondario 
della deputauione di Porto in Pirano.

Prijave izdelovalcev ladij piranski deputaciji, PAK-Enota Piran, LKP, 1911-1914, šk. 1-11.
Sicer tudi naveden kot slovenski ladjar (gl. Pahor Miroslav, Sto let slovenskega ladjarstva) in kot delničar

ladjedelnice Sv. Marka tržaškega Tehničnega zavoda (Stabilimento Tecnico).
Marinac Tome Bogdana: Občina Izola, Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja - 20 stoletje.,

Izola, 1993, str. 106;
Kramar Janez: Izola mesto ribičev in delavcev, str. 307.
30 PAK, fond občine Izola, f. 34, št. 1, 1897. Snopič dokumentov o snovanju dveh škverov v Izoli. Priimek obeh 
ladjedelcev je napisan v dveh oblikah: Deste in D'Este. Slednjo obliko navaja dosedanja literatura.
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TABELA i31
Ladjevje dolge in velike obalne plovbe glede na kraj konstrukcije ladij 

(rubrike jadrnice, parniki, barke in tonaža)

■ NOVE KONSTRUKCIJE POPRAVILA
Kraj Leto jadrnice Parniki Barke Tonaža jadrnice Parniki Barke Tonaža
Koper 1872 4 - 2 968 7 - - 1740
Izola 1872 - - 4 20 - - - -
Piran 1872 2 - 10 116 1 - - 45
Koper 1873 2 - 4 19 - - - -
Izola 1873 - - 9 86 - - - -
Piran 1873 1 - 16 119 - - 2 53
Koper 1876 1 1 2 917 1 - - 386
Izola 1876
Piran 1876 - - 13 164 - - - -
Koper 1877 1 - 1 526 2 - 40 410
Izola 1877
Piran 1877 1 - 6 84 2 - - 63
Koper 1878 1 - 3 578 3 - 44 1688
Izola 1878
Piran 1878 - - 10 99 - - - -
Koper 1879 2 - 2 23 1 - 44 696
Izola 1879
Piran 1879 - - 15 107 2 - - 121
Koper 1882 4 1 1 160 25 - - 230
Izola 1882 - - 5 17 - - - -
Piran 1882 9 - 4 138 7 - - 204
Koper 1884 - 4 35 123 - 0 1186
Izola 1884 - 8 35 - - 1 4
Piran 1884 3 1/921 10 57 16 - 5 622
Koper 1887 3 - 5 55 28 4/138 t 24 586
Izola 1887 2 - 3 41 - -/- 10 48
Piran 1887 - - 3 12 2 -/- 9 112
Portar. 1887 6 - 8 254 5 2/83 t 5 237

’iz AM 1873, 1874, 1877, 1878, 1879, 1883, 1885, 1888, 1892. Izpisane številke veljajo za nove konstrukcije 
ladij in popravila. Prazna vrstica v tej in v vseh sledečih tabelah pomeni, da za tisto leto ni bilo podatkov. 
Tabela št. 1 je sestavljena izdveh tabel z različno zapisanimi kategorijami. Za leti 1979 in 1882 so sem vneseni 
Podatki iz sledeče tabele 2 in postavljeni v ustrezne rubrike. Ker pa so velikokrat statistični in drugi podatki 
drugače zapisani, drugače kategorizirani, želim na tem mestu še enkrat poudariti, daje bilo včasih zelo težko, 
včasih pa onemogočeno pravilno urediti podatke. Zgolj za primerjavo so navedeni še podatki v tabeli 2.
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TABELA 232

Ladjevje dolge in velike obalne plovbe glede na kraj konstrukcije ladij (drugačne kategorije)

NOVE KONSTRUKCIJE POPRAVILA
Kraj Leto Ladje Barke Tonaža Parniki Ladje Barke Tonaža Parniki
Koper 1884 - 4 35 123 0 1186 -
Izola 1884 - 8 27 - 1 4 -
Piran 1884 3 10 57 1/92 t 16 5 622 -
Koper 1887 3 5 55 - 28 24 586 4/138 t
Izola 1887 2 3 41 - - 10 48 -/-
Piran 1887 - 3 12 - 2 9 112 -/-
Portor. 1887 6 8 254 - 5 5 237 2/83 t

32 AM 1885, 1888. Tabela je pripravljena zaradi primerjave in razumevanja različnih kategorij, ki sojih 
objavljali uradni viri. V tabeli 1 je kategorija ladij uvrščena pod jadrnice. Predvidevamo lahko, daje bilo v viru 
mišljeno tako.
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Avstrijska trgovska mornarica

sredini 19 st., v obdobju 1850-1870, je prišlo do velikega vzpona v razvoju trgovske 

mornarice na vzhodni obali Jadrana. Zaradi ekonomskega napredka ter razvoja prometnih poti 

in trgovine je ladjarstvo zniževalo prevozne stroške in povečevalo konkurenčnost blaga. To je 

pripeljalo do vidnega napredka pomorstva na jadra, ne samo po številu in tonaži ladjevja, 

temveč tudi po njegovem dopolnjevanju in težnji k dovršenosti, boljši opremi itd.1 Vse to je 

bilo seveda v interesu ladjedelnic, ki so intenzivno povečevale svojo proizvodnjo. Osnovanih 

je bilo cel niz ladjarskih podjetij, kajti v pomorstvu se je jasno pokazala želja po dobičku. 

Uvozniki in izvozniki so bili zainteresirani za čim bolj svobodno trgovino, čim nižje vozarine 

in čim bolj reden in varen pomorski transport. Ladjarji so želeli doseči čim višje vozarine, čim 

cenejše ladje in čim manjše stroške. Ladjedelci pa so svoje izdelke, t.j. lesene ladje, želeli čim 

dražje prodati.2 Vse to je najbolj prišlo do izraza pri ladjah dolge plovbe, med katerimi so bili 

najznačilnejši barki, nave, polake, briki, brigantine, golete, škunerji, brik škunerji, lugerji, 

kuterji, leuti in gajete.3 Izdelani so bili v tržaških, reških, lošinjskih in drugih večjih 

ladjedelnicah v monarhiji, nekaj posameznih primerkov pa tudi v tujih evropskih 

ladjedelnicah, zlasti angleških. Že pri nakupih lesenih jadrnic, kot tudi kasneje pri nabavi 

parnikov, seje pojavljalo vprašanje, ali je pametneje in smotrneje kupovati nove ladje v tujini 

ali favorizirati domače ladjedelstvo, ali pa kombinirati oboje. Kot kažejo viri, so se odločili za 

drugo varianto, v manjši meri pa jim je v poštev prišla tudi tretja. Te ladje so pristajale v 

tržaškem pristanišču ter v vseh tistih krajih Avstrijskega primorja, od koder so bili doma 

njihovi lastniki. Njihovo številčno stanje je na podlagi predhodnih popisov in izračunov, ki so 

jih bili dolžni vsako leto posredovati ustrezni pomorski organi, objavljeno v razpredelnicah 

AM.4 Navedeno je v številkah, tako po njihovem številu, kot tudi po številu posadke in 

nosilnosti; seštevki so prikazani v TABELAH 3 in 4. Da pa bodo suhoparne številke v tabelah 

in omembe posameznih plovil v tekstu dobile tudi plastično predstavo in podobo in da bo laže 

razumeti porast ali padec njihovega števila, je potrebno navesti nekaj najosnovnejših 

značilnosti posameznih tipov. Velja opisati tako jadrnice, ki so v »zlati dobi« predstavljale 

glavnino avstrijske trgovske flote, kot tudi manjše ladje in čolne, t. i. tradicionalna plovila, ki 

so bila pomembna na lokalnem nivoju.

1 Kojič Branko: Propast brodarstva na jedra na istočnom Jadranu, Zagreb, 1968, str. 5.
Kojič: Propast brodarstva, str. 10.
Za vse opise jadrnic in tradicionalnih plovil veljajo naslednji viri in literatura: AM, tabela 3, izpisi podatkov, 

uvrščanje v tabele; Bonin, Čeh: Slovenci in pomorstvo, str. 64-76;
Pomorska enciklopedija in Pomorski leksikon pod posameznimi gesli;
AM 1878, 1883. Disegni di bastimenti, AM 1878 str. 200-211.
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Jadrnice5

Nave (navi) so bile največje in najvarnejše trgovske jadrnice vse od 15. do konca 19. stoletja.

Plule so po Sredozemlju in tudi po 

drugih svetovnih morjih. Imele so 

tri do štiri jambore. Ker so bile 

namenjene dolgim potovanjem, so 

bile tudi temu primemo 

opremljene. Imele so skladišča za 

tovor, prostore za posadko in salon 

za poveljniške kadre, ki je bil 

največkrat razkošno opremljen. K 

navi so sodili tudi pomožni oz. 

rešilni čolni, razen v zadnjem

obdobju svojega obstoja pa so bile nave oborožene z več topovi. Po podatkih Flavia Bonina je 

posadka štela od 11 do 16 članov, nekatere večje nave pa so potrebovale kar 23 članov

posadke. Nosilnost nave seje gibala med 260 in 1140 tonami.

Bark (bark) je veljal za najznačilnejšo in zelo varno trgovsko jadrnico 2. pol. 19. stol. na 

celotni vzhodnojadranski obali; po svoji konstrukciji je bil podoben navi. Domače 

ladjedelnice avstrijske obale so za razliko od 

drugih svetovnih ladjedelnic6 največkrat 

gradile barke s tremi jambori in nosilnostjo od 

250 do 1000 ton. Pluli so predvsem na 

relacijah med sredozemskimi pristanišči, na 

morski progi med Sredozemljem in Severnim 

morjem ter na liniji med evropskimi ter 

severno - in južnoameriškimi pristanišči. Po 

podatkih Miroslava Pahorja lahko prav med 

lastniki barkov najdemo največ Slovencev.

4 Podatki so povzeti iz AM, iz vsakoletnega statističnega poročila: Stato materiale della marina mercantile austro 
- ungarica alla fine del'anno...

Vse skice jadrnic, tradicionalnih plovil in parnikov, ki so kot ilustracije priložene opisom plovil, so iz AM, 
1878, str. 197-211. Disegni delle varie specie di bastimenti in uso nella marina mercantile Austro-Ungarica. Pod 
njimi so originalni napisi in opisi.

Drugod po svetu gradili barke z nosilnostjo od 1400 do 3500 ton in s po štirimi jambori; Bonin-Čeh, Slovenci 
in pomorstvo, str. 75.
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Polacca.
Bastimento a tre alberi natati a eroticità 0 con vele

Polake (polacche) so bile zelo 

razširjene v 18. in 19. stol. zlasti na 

področju vzhodnega Sredozemlja. 

Po tem morju so tudi večinoma 

plule, saj so le redkokdaj zašle do 

drugih pristanišč. Sodile so v 

kategorijo manjših oz. srednje 

velikih jadrnic (350 ton). Trup so 

imele podolgovat in ovalne oblike, 

oglata krma pa je bila opremljena z 

dvema ali tremi jambori. Imele so 

od 8 do 15 članov posadke.

Brick — Brigg — Brick — Brig. 
Bastimento a due alberi malati a coffe e con vele quadro.

Briku (brick) je po razširjenosti na področju Jadrana in cenjenosti med pomorci pripadalo 

mesto v družbi barkov in brigantin. Bilje tovorna jadrnica z dolžino do 32 m in nosilnostjo od 

100 do 370 ton. Imel 

je dva jambora, 

namenjen pa je bil 

hitrim prevozom. Imel 

je veliko križnih jader 

in koš na jamboru. 

Prav upravljanje 

velikega števila jader 

je narekovalo potrebo 

po velikem številu 

posadke, ki je štela od 

11 do 17 članov. Prav 

številnost posadke in s

tem povezani stroški so bili vzrok, da so brike počasi začeli opuščati in da so njihovo mesto 

prevzele druge jadrnice.

92





Brick — Brigg — Brick — Brig. 
Bastimento a due alberi matati a coffe o con vele quadro.

Brigantina (brigantina) je bila tovorna jadrnica s sposobnostjo izredno hitre plovbe inje bila 

razširjena predvsem v 1. pol. 19. stol. Konstrukcijsko je bila zelo izpopolnjena. Imela je dva 

jambora, največja pa 

lahko tudi tri. Njena 

nosilnost je znašala od 

150 do 300 ton. Zaradi 

svoje hitrosti so tovorile 

hitro pokvarljivo blago. 

Način plovbe je 

zahteval številno

posadko 13 do 16 ljudi, 

kar pa je zviševalo 

stroške obratovanja in 

pripomoglo k

razmeroma hitremu

koncu tega tipa ladje.

Scuncr o goletta — Scbuner — Godette — Schooner.

Bastimento a due alberi, con volo quadre soltanto all'albero di trinchetto. Le 
golette hanno talvolta gli alberi: sensibilmente inclinati verso poppa.

Goleta (goletta), dvo - ali večjambomica, je bila zelo podobna briku, le da je bila njena 

nosilnost od 50 do 200 ton manjša. Zaradi svoje majhnosti je bila namenjena predvsem za 

priobalno in veliko obalno plovbo. Imela pa je tudi svojo značilnost, in to je, da je zaradi 

svojih odličnih
Z navigacijskih sposobnosti

lahko plula tudi proti

vetru. Po podatkih

zgodovinarjev se tej ladji 

ni uspelo razširiti po 

Jadranu v tolikšni meri 

kot brigantinam, barkom 

in brikom. To kaže npr. že 

analiza plovil, zgrajenih v 

Kopru, kar sicer ni popoln 

vzorec, osnovo za to

trditev pa daje, kajti v Kopru je bilo zgrajenih 10 brigantin, 35 barkov in 16 brikov in brik 

škunerjev, a le 1 goleta.
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Škuner j e in lugerje (scuner e lugher) AM uvršča v isto skupino. Škuner je bil zelo podoben 

briku, le da se je od njega razlikoval po jadrih. Luger pa je bil tovorna jadrnica z dvema 

jamboroma za veliko priobalno in prekooceansko plovbo. Njegov trup je bil oble oblike, z 

ostrim premcem in polkrožno oglato krmo. Dolg je bil od 16 do 24 m, njegova nosilnost seje 

gibala od 60 do 220. Manjši lugerji so imeli po 1 skladišče, večji pa po dve ali tri. Posadka je 

štela od 5 do 6 članov.

Brik škuner (brick scuner) je bil po osnovni gradnji trupa zelo podoben briku, sicer nekoliko 

večji in z nosilnostjo 400 ton; med seboj sta se razlikovala le zaradi vrste in števila jader, kar 

je zahtevalo manjše število potrebne posadke.

Brick Scuner — Schunerbrigg - Brick goelette — Brigantine.

Bastimento a due alberi , dei quali l’albero di trinchetto è mutato a Brick, e quello 
ui maistra porta soltanto randa o controranda.
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Kuter (cotter - cutter) sodi v kategorijo manjših lesenih jadrnic s širokim trupom in enim 

jamborom in nosilnostjo 95 ton. Ima zelo dobre navigacijske sposobnosti. Uporabljali so ga za 

tovorjenje, ribarjenje, kasneje pa tudi v športne, carinske in druge potrebe.

Cotter — Cutter — Cutter — Cutter.
Naviglio ad un albero che porta una grande randa, una piccola gabbia, e due 

o tre flocchi.

Leuti in gajete (leuti e gaete) so po statističnih podatkih sodili v isto skupino. Leuti so bili 

največji ribiški čolni, ki pa so večkrat služili tudi kot tovorna jadrnica, uporabljali pa so jih po 

istrskih in dalmatinskih krajih. Trup dolžine 7 do 12 metrov je bil zelo nizek (1 do 2 m) in 

opremljen z enim jamborom. 

Ta specifičnost je pri plovbi 

omogočala večjo varnost. 

Posadka je štela 7 do 8 ljudi.

Leuti.
Barche ad uso di commercio, adoperato talvolta anche por la'pesca.

Gaeta.
Barca ad uso di trasporto passaggieri e merci.

Gajeta7 je bila ravno tako ribiški čoln zaobljenega trupa, 

dolžine od 6 do 9 m pri manjših primerkih ter 9 do 12 m 

pri večjih primerkih. Paluba je bila pri manjših delno 

pokrita, pri večjih pa v celoti. Opremljena je bila s 

snemljivim jamborom in s 4 do 6 vesli. Uporabljali so 

jo od 18 stol. za ribolov z mrežami potegavkami ter kot 

ladje svečarice pri ribolovu na malo plavo ribo.
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poleg omenjenih pa so posebej v TABELAH (3-7) navedena že opisana manjša plovila, kot so 

trabakole in podobna (trabacoli e simili), bracere in podobna (brazzere e simili), parniki 

(piroscafi), ribiške ladje (barche ad uso di pesca), »oštevilčene« ladje (barche numerate e 

d'alibo). Zanimivo pa je, da v podatkih AM ni kliperjev,7 8 zelo znanih jadrnic iz svetovne 

pomorske zgodovine, ki so bile grajene za hitre prevoze med Evropo in Ameriko. Ali to 

pomeni, da v Avstriji niso podlegli zlati mrzlici v Kaliforniji, ki je pritegnila toliko 

Evropejcev in so tja potovali s kliperji?

Tradicionalna plovila9

Blago so iz istrskih pristanišč v tržaško in nazaj v domače vozili predvsem na lesenih ladjah, 

jadrnicah, ki so bile izdelane v lokalnih ladjedelnicah. Ob koncu 19. st. so začeli za to 

uporabljali parnike, kasneje so jadrnice opremili z motorjem. Med jadrnicami so prevladovali 

peligi in bracere, mnogo, čeprav po arhivskih virih mnogo manj, je bilo trabakol, bragocev ter 

topov in gucev. Za ribarjenje so uporabljali predvsem batane oziroma ladje, ki so v virih 

posebej označene kot ribiške ladje.10 * Največje med njimi so bile trabakole in peligi, 

najštevilnejše bracere, najmanjši pa ribiški čolni. Gradili so jih v manjših ladjedelnicah 

oziroma škverih v Piranu, Izoli in Kopru.

Trabakolau (trabaccolo) je bila večja jadrnica za obalno plovbo z dvema jamboroma; njen 

trup je zelo podoben trupu bracere. Premec je zavihan proti krmi in se končuje v podolgovati 

okrogli obliki. Običajno je premec oblikovan v obliki glave. Na premcu soji običajno izdelali 

narobe obrnjene oči. Ravno tako je zanjo značilna ladijska polena v obliki skodrane glave t.i. 

»testa del moro« ali ovčjega runa.12 Polena je imela dvojno funkcijo: z ladjedelskega in 

uporabnega stališča je združevala obe polovici ladje, bila pa je tudi umetniški okras. Nastala 

je kot odraz praznoverja. Veliko krmilo pri trabakolah je bilo nameščeno tako, da so ga

7 Pomorski leksikon, Zagreb 1990, str. 234.
8 Kliperji so bili zelo dolge jadrnice z vitkim trupom in izrednim številom jader, kar jim je omogočalo zelo hitro 
plovbo. Na pogled so bila to izredno lepa plovila. Po koncu zlate mrzlice v Ameriki 1857 seje začel njihov 
konec, poslednji udarec zanje pa pomeni odprtje Sueškega prekopa 1869.
9 Splošne podatke o vseh plovilih najdemo zbrane v:
Piransko pristanišče, opisi in risbe plovil, str. 36-39;
Bonin, Čeh: Slovenci in pomorstvo, str. 64-76;
Pomorska enciklopedija pod posameznimi gesli;
AM 1878, 1883, Disegni di bastimenti delle varie specie di bastimenti in uso nella marina mercantile Austro- 
Ungarica; AM 1878 str. 200-211.
10 PAK, Enota Piran, Fond LKP, šk. 1-11, za leta 1910-1915, izpisi iz arhivskih dokumentov.
" Marzari Mario: Trabaccoli e pieleghi nella marineria tradizionale deli'Adriatico, Milano, 1988.
12 Eno tako ladijsko poleno hranimo v Pomorskem muzeju »Sergej mašera« Piran na stalni razstavi ladijskih 
polen. Glej Žitko Duška: Polene, katalog Pomorskega muzeja št. 9, Piran, 1997.
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mornarji v plitkih vodah lahko dvignili. V dolžino so namerile do 30 m, njihova nosilnost pa 

je znašala 60-200 ton.

Trabaccoli e pieleglii.
Navigli a due alberi portanti ciascuno una vela fiorita su d’un pennone ob- 

bliquo volante, tesa al basso sopra una mazza. Hanno un solo flocco.

Zelo sorodni so bili peligiu (pielego), lesene tovorne jadrnice z dvema jamboroma, dolžine 

11-28 m in nosilnosti 60-160 ton. Pelig je imel podobne konstrukcijske elemente kot 

trabakola, bracera in gajeta. Do polovice 19. st. je bil njegov trup zelo podoben trupu 

trabakole, kasneje pa je njegov premec dobil bolj šilasto obliko. Večji peligi so imeli tudi 

prostore za posadko na dvignjenem krmnem delu. Odvisno od velikosti plovila je posadka 

štela od 3 do 6 mornarjev.

Najbolj zastopan tip plovila pa je bila bracera (brazzera), ki velja za manjšo tovorno jadrnico. 

Ime je dobila po otoku Braču, od koder tudi izvira.

Brazzera di Capodistria.
Brazzera dell’Istria.

Ima en jambor, trup s širokim premcem in krmo ovalne oblike, dolga je do 17 m, nosilnost 

ima 50-70 ton. Poznamo več tipov bracer, kot npr. beneško, dalmatinsko, istrsko ali piransko, 

koprsko. Istrska bracera se od drugih razlikuje po jadrovju (latinska trikotna jadra in »vela al 

terzo« na krmi, da so lažje uporabljali krmilo), kije bilo nameščeno na dveh ali treh jamborih. 

Ker ima svoje korenine v Piranu, jo večkrat pojmujejo kot piransko. Koprsko, ki je imela za

97



i



tovor in navigacijo zelo sposoben trup in je bila opremljena z velikim latinskim jadrom, so 

uporabljali (po Marzariju) v glavnem za prevoz soli; po virih pa tudi za druge vrste tovora.

Pogost je bil tudi bragoc13 14 (bragozzo), ki je bil 

leseni tovorni in ribiški čoln z dvema 

jamboroma in ravnim dnom, z dolžino 8-13 m 

in nosilnostjo 8-20 ton. Najbolj je bil razširjen 

prav v Tržaškem zalivu. Bil je zelo nizek, saj je 

njegova višina merila le 1 m. Značilen je bil za 

ribiče iz Chioggie, za katere je ta tip plovila 

pravi simbol. Imel je dva ali tri člane posadke.

Za ribarjenje pa so ribiči uporabljali batane, batele, tope, guce in še nekatera manjša plovila. 

Topo (topo) je bil ribiški čoln na vesla in jadra s ploskim dnom. Uporabljali so ga tudi za 

prevoz tovora. Najbolj značilen, z dolžino 7 do 10 m, je bil prav na severnem Jadranu, s 

primarnim izvorom v beneških lagunah. Guc (gozzo) je bil lahek lesen čoln (velikost: mali do 

4,8 m, srednji do 7,5 m, veliki do 9,5 m), primeren predvsem za ribarjenje in jadranje.

Toppo Zoppolo
Barche da pesca.

Batanaxs je majhen ribiški čoln, dolg od 3 do 4,5 m; širok 1,5 m in globok okoli 0,5 m. Bila je 

sorazmerno poceni izdelave. Bila je razširjena v vseh slovenskih obmorskih krajih. Poleg 

dimenzij so njene glavne značilnosti še plosko dno, ravno in nagnjeno zrcalo na krmi ter 

ravna grodnica (gredelj) na premcu. Ravni in rahlo nagnjeni sta tudi njeni stranici. Batana ima 

lahko na stranicah po dva para palcev za vesla ali pa je preko čolna položena prečka (»trasto«) 

z ležišči za vesla. Je eden izmed čolnov, ki seje v podobni obliki, kot jo je imel v 19. stoletju, 

ohranil do danes. Še vedno jo najpogosteje uporabljajo za priobalni ribolov in trnkarjenje. V 

virih zasledimo različne zapise o čolnu batella. Bil je manjši kot batana, nikjer pa ni bilo

13 Marzari Mario: Trabaccoli e pieleghi nella marineria tradizionale dell'Adriatico, Milano, 1988.
14 Marzari Mario: Il bragozzo, Storia e tradizioni della tipica barca da pesca dell'Adriatico, Milano, Mursia, 
1982.
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zaslediti njegovega točnega opisa. Vpisan pa je kot battella, battella (battela) da pesca, 

battello da pesca, batel, batelo, battei, battelo, battellina.

V Piranskih vodah pa so pluli tudi barkini in maone. Bar kin (barchino) je bil čoln za prevoz 

soli. Uporabljali so ga solinarji. Kasneje so uporabljali tudi maone. Maone so bile lesene ali 

kasneje železne ladje brez motorja, ki so jih običjano privezovali na ladijski konvoj oz. na 

vlečno ladjo. Največ so jih uporabljali za prevoz soli iz Sečoveljskih solin do državnih 

skladišč v Portorož, pa tudi za druge tovore.15 16

15 Peter Čerče: Batana; priprava modela in besedilo; v publikaciji Pomorskega muzeja »Sergej Mašera« Piran, 
Piran, 2000. Na nekdanji slovenski obali med Trstom in Devinom batani pravijo BETJEU. Glej Bruno Volpi 
Lisjak: Slovensko pomorsko ribištvo skozi stoletja od Trsta do Timave, Trst, 1995.

Ko so septembra 1944 bombardirali parnik San Marco pri Savudriji, so zadeli tudi maono Rosa, ki jo je vlekel 
vlačilec (remorker - rimorchiatore). Vlačilec je vlekel dve maoni, polni tovora. Maona, kije tovorila boksit, seje 
potopila. Še danes leži na morskem dnu med rtoma Savudrije in piranske Punte in privablja ne samo ribiče, 
temveč tudi potapljače vsakršnih namenov.
Terčon Nadja: Ne samo Rex, tudi San Marco..., Primorska srečanja 185/86’96, Koper-Nova Gorica, 1996, 
str.672-675.
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Trgovska mornarica v številkah

Na podlagi podatkov iz Annuaria marittima so izdelane tudi statistične tabele. Podatki veljajo 

za Avstrijsko obalo, pri čemer so bili izpisani podatki iz tabel, kjer je bilo jasno in točno 

razvidno, da gre za področje Avstrijskega Primorja - to je iz rubrike Litorale Austriaco, 

podatki so večkrat in zelo različno razdeljeni na vedno nove in drugače zapisane rubrike, ki so 

določale upravno in včasih pomorsko razdelitev: npr. Litorale Austriaco ali Litorale Austro- 

Illirico, Litorale Dalmato in Litorale Ungaro-Croato ali Austro-illirico: Trieste e il suo 

territorio, Istria ed isole del Quamero, Contee principesche di Gorizia e Gradisca, Litorale 

Dalmato in Litorale Ungaro-Croato itd. Pripravljenih tabel je več: od tistih, kjer so prikazani 

skupni seštevki ladjevja, njihovih posadk in tonaž in veljajo za celotno državo, pa do tistih, 

kjer so podatki zelo podrobni in v tem trenutku1 nemogoče primerljivi: od konstrukcij v tujini, 

prodaje, pomorskih nesreč tujih plovil in domačih avstrijskih, do ločitve ladjevja na veliko 

plovbo, malo plovbo, kabotažo, ribiške ladje itd.1 2 Večkrat sta v originalnih tabelah v AM 

ločena avstrijski in dalmatinski administrativni del obale, pa mala in velika obalna plovba itd., 

včasih pa so bili podatki za posamezno leto združeni. Tudi rubrike same so med leti 

spreminjale, zato ni bilo mogoče pri vseh obravnavanih tematikah pripraviti celotnega in 

enotnega vzorca.3 Že same številke zbrane v posameznih rubrikah, ki iz leta v leto naraščajo 

ali pa padajo, nazorno povedo, kakšen je bil razvoj plovil; rezultati analiz posameznih tabel 

in ugotovitve, ki iz tega izhajajo, pa se navajajo v tekstu v celotnem poglavju o pomorskem 

prometu in pomorskih dejavnostih. Dolga leta zelo razširjene in uporabne jadrnice, npr. barki, 

polake, nave, so postopoma v 2. pol. 19. stoletja izginjale, iz neznatnega števila parnikov pa 

je nastala ob koncu stoletja že prava flota. Zelo podoben je bil razvoj tudi v obalnih mestih, 

vendar so tam prevladovala tipična tradicionalna lesena plovila, ki pa so se ohranila kar do 

konca 2. svetovne vojne. Prevoz s parniki je bil rezerviran za večje paroplovne družbe, ki so s 

svojimi pomorskimi linijami povezovale ta mesta s centroma; konkurirali pa so jim tudi 

dokaj številni posamezniki in manjše družbe. V tabelah sta vidna padanje števila starejših 

tipov ladij, kot so nave, polake, in naraščanje manjših ribiških čolnov, ladij ter parnikov. 

Upoštevati je potrebno dejstvo, da je na točnost zbiranja in posredovanja podatkov vplival 

tudi sam razvoj pristaniških služb, zahteve pomorske vlade po izboljšavi vodenja

1 Zbranih statističnih podatkov je v sledečem poglavju izredno veliko. Zaradi neprimerne programske 
računalniške opreme (npr. nedostop do excella) in s tem povezanih tehničnih težav, ni bilo mogoče do tega 
trenutka opraviti konkretne zamišljene primerjave, ki bi slonele na matematičnih izračunih. Vsekakor je ta 
analiza in primerjava dobljenih podatkov, morda z drugače zastavljeno in izdelano metodologijo obdelave 
podatkov, želja in zaveza za bodoče delo in nadaljevanje raziskave.
2 Plovbne kategorije so natančneje razložene v poglavju o Pomorski promet, prvi odstavek.
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administracije in boljši organizaciji v pomorskih službenih uradih ter izpopolnjevanje 

oziroma dodatno strokovno izobraževanje uslužbencev. Skladno z napredovanjem pomorskih 

služb je tako naraščala tudi verodostojnost zbranih statističnih podatkov.

Pri zbiranju številnih podatkov se je odpiralo veliko novih vprašanj in poskusov novih 

interpretacij zgodovinskih dejstev. Med njimi je bila zagotovo ena izmed primarnih želja 

poskus določitve točnega števila plovil, ki so spadala pod tri obalna mesta, ter v primerjavi s 

celotnim številčnim stanjem avstrijske mornarice določiti njihov odstotek. Ta odstotek naj bi 

pokazal njihov dejanski položaj v pomorstvu 2 polovice 19. stoletja. Vendar podatki iz AM 

tega niso omogočili. Teh številk statistike ne navajajo točno, zaradi že omenjenega 

»neobstoječega« arhivskega fonda piranske deputacije tudi druge možnosti pridobivanja 

podatkov ni bilo. Različne preglednice, razpredelnice in tabele v glavnem navajajo le večje 

ladje, katerih matična pristanišča so bila večja mesta. V fondu Pomorske vlade so gotovo 

shranjeni tudi ti podatki, saj soji morale podrejene pomorske institucije vsako leto pošiljati 

natančne statistične podatke. Pozorno je bilo treba spremljati tudi vpise plovil v »matični luki 

Trst«, saj obstaja možnost, da so plovila obalnih mest Pirana, Izole in Kopra vodena pod 

Trstom, kjer je deloval osrednji kapitanat. Težko pa je samo iz številk in brez vpisnih 

registrov iz njih izluščiti zaželene podatke.

Tabeli 3 in 4 pokažeta kompletno materialno stanje avstrijske trgovske mornarice, oziroma 

kompletno materialno stanje v avstro - ogrski monarhiji. Tabela 33 4 je nastala s seštevanjem 

podatkov iz preglednic, kjer so bili podatki razdrobljeni po posameznih kategorijah. Iz stanja 

lahko preberemo, koliko plovil je bilo v monarhiji: večjih in manjših, dolge in male plovbe, 

obalne plovbe, ribiških ladij in manjših registriranih čolnov, pa tudi parnikov. Pove tudi, 

kakšna je bila tonaža posameznih plovil - jadrnic, ribiških ladij in parnikov ter koliko ljudi je 

bilo zaposlenih z delom na morju. Za mala obalna mesta se navajajo le mala obalna plovba, 

ribiške ladje in oštevilčeni in vknjiženi (registrirani) čolni.

Številke povedo, da je glavnino trgovskega ladjevja leta 1854 sestavljalo 3515 jadrnic s 

skupno tonažo 274252 ton. Na jadrnicah je plulo 15955 članov posadke. Več ljudi je živelo od

3 Kot npr. tabela o novih gradnjah in popravilih ladij v koprskih, izolskih in piranskih ladjedelnicah, ki pa se jo je 
dalo poenotiti zaradi predvidevanja, da sta različni kategoriji Ladje in jadrnice mišljene kot ista kategorija.
4 Legenda:
Jadrnice skupaj - seštevek vseh jadrnic različnih tipov in plovbnih katergorij za celotno Avstrijsko primorje 
(nava, bark, polaka, brigantina, goleta, škuner in luger, brik škuner, kuter, trabakola, bracera, leut in gajeta; 
dolga plovba, velika in mala kabotaža). Enako velja za tonažo in številčnost posadk. Prav ta rubrika kaže na 
drastično upadanje jadrnic, sosednja pa rast števila parnikov.
Ribiške ladje - seštevek ribiških in oštevilčenih ladij, ki so v razpredelnici, razdeljene po tipih plovil, med 

seboj ločene.
Parniki - niso ločene plovbne kategorije, vendar se iz kasnejših zvezkov Annuaria marittima da sklepati, da so 
parniki pluli na že opisanih plovbnih relacijah.
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ribolova, saj je na 6303 plovilih s skupno tonažo 22709 ribarilo kar 17151 ribičev. Parnikov je 

bilo leta 1854 vsega 60, na njih pa je plulo 1676 pomorščakov, povprečno skoraj 56 na 

vsakem. Izredno veliko, če pogledamo leto 1912, koje povprečno na vsakem parniku plulo le 

17 članov posadke. V obdobju šestdesetih let je število parnikov naraslo od 30 na 394, njihova 

tonaža od 2824 ton na 422368 ton, število posadke pa se je v primerjavi z njihovim številom 

in tonažo povečalo veliko manj -1. j. od 1676 na 6667.

Skladno z naraščanjem števila parnikov, je padalo število jadrnic. Do leta 1912 se je število 

jadrnic več kot razpolovilo, saj se je njihovo število zmanjšalo od 3515 na 1448, število 

njihove posadke od 15955 na samo 3677, tonaža pa iz 274252 ton na samo 20217 ton. Brez 

velikih študij se tukaj jasno kaže v kakšno smer je šel razvoj pomorstva. Vidno je 

uveljavljanje nove ekonomije v pomorstvu, o čemer bo govora kasneje. Morda so še bolj 

nazorni izračuni v odstotkih. Jadrnice so na polovici stoletja leta 1854 po številu pomenile 

36% mornarice (če seveda upoštevamo, da so ribiške in oštevilčene ladje skupaj pomenile 

64% skupnega ladjevja in daje bil odstotek parnikov v tem obdobju neznaten), po nosilnosti 

kar 91%, po številu posadke pa 46%. Konec prvega desetletja 20. stoletja (leta 1912) je 

njihovo število padlo na vsega 9% celotne mornarice, pretovorile naj bi le še 4% tovora, 

zaposlitev na njih pa naj bi našlo le še 8 % ljudi. Obraten je razvoj parnikov. Iz leta 1854, ko 

so po številu predstavljali manj kot 1% , po tonaži le 8% in številu posadke kar 49% ljudi, se 

je položaj pol stoletja kasneje korenito spremenil. Leta 1912 je njihovo število predstavljalo 

sicer le 2% celotne flote, po tonaži pa kar 90% in po zaposlitvi le 15 %.

Ribiške ladje in čolni so bile najštevilčnejše. Njim so v tabeli št. 3 prištete še oštevilčene oz. 

registrirane ladje. Tabela 4 pa prikaže podatke za vsako posebej. Če upoštevamo to skupno 

kategorijo, vidimo, da so predstavljale glavnino: leta 1854 64%, leta 1912 89%. Leta 1854 so 

dajale kruh skorajda polovici vseh avstrijskih mornarjev - 49%, leta 1912 pa kar 77% vseh, 

ki so živeli od morja. Po tonaži pa so leta 1854 pomenila vsega 8% vse avstrijske tonaže, 58 

let kasneje pa 6 %. Tukaj gre za majhna plovila, ki so bila pomembna predvsem na lokalnem 

nivoju. Ta kategorija jev primerjavi z ostalima dvema (večje jadrnice in parniki) doživela 

najmanj pretresov, najmanj kriz in najmanj razvoja in se v dokaj nespremenjeni obliki 

ohranila še daleč v 20 stoletje.
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TABELA 35

Kompletno materialno stanje avstrijske trgovske mornarice 1853-1912

jadrnice
skupaj

Tonaža Posadka Ribiške
ladje

Tonaža Posadka Parniki Tonaža Posadka Plovila
skupaj

Tonaža
skupaj

Posadka
skupaj

3099- 259543 45726 6334 23194 17429
3515 274252 15955 6303 22709 17151 60 2824 1676 9878 325201 34782

“3237 286729 15332 6542 23501 17115 59 21338 1701 9838 331568 34148
3243 284296 15696 5758 21674 16446 59 21368 1699 9060 327338 33841
3188 284076 15594 5684 21242 14809 63 24065 1799 8935 329383 32202
3145 275226 15130 5714 21520 14856 63 26386 1817 8922 323132 31983
3168 281667 15348 5692 21302 14849 65 29262 1900 8925 332231 32097
3078 259367 11978 4091 13370 9495 71 33634 2034 7240 306371 23507
3224 270479 13620 4088 12890 10809 74 34263 2072 7386 317639 26501
3148 287652 15975 4733 12110 11382 82 39804 2196 7963 339566 29553
3062 308385 13610 4813 12366 11557 84 47304 2357 7959 368055 27524
3040 317095 13626 4831 12093 11645 91 49977 2329 7962 379165 27663
2978 330119 13688 4819 12380 11855 92 48562 2330 7889 391061 27873
2692 288176 12443 4415 11878 12953 97 52965 2502 7204 353019 27898
2531 272835 11648 4573 12293 13323 103 56339 2593 7207 341467 27564
2374 260884 11280 4624 12417 12953 105 58704 2623 7103 332005 26856
2451 259638 11037 4889 13311 14029 100 56271 2440 7440 329220 27506
2433 259650 11008 5007 13689 14289 98 56959 2353 7538 330298 27650
2042 187539 8649 4968 13463 14241 95 56698 2333 7105 257700 25223
2037 185903 8476 5253 14215 15504 91 57534 2317 7381 257652 26297
1992 186295 8276 5637 14601 14334 101 60139 2432 7370 261035 25042
1958 183441 7864 5650 14290 14577 107 63789 2555 7715 261520 24976
1935 178488 7410 5894 14475 14985 106 66678 2527 7935 259641 24922
1911 169166 7161 6255 14936 15962 112 73503 2655 8278 257605 25778
1865 162395 6900 6709 15802 16954 117 72114 2721 8691 250342 26575
1854 161340 6764 6735 17555 17504 118 74632 2680 8725 253527 26948
1795 148417 6439 6973 16620 17380 120 77572 2664 8888 242609 26411
2051 195570 7808 7532 1754 1902 153 92296 3111 9736 306406 29939
1740 119786 5857 7364 17239 18481 135 85952 2835 9239 222977 27173
1910 150238 6780 7819 19539 19303 163 94371 3146 9892 383641 29229
1641 93303 5192 7773 19591 18932 141 84664 2869 9555 197558 26993
1613 88568 5053 8165 19860 19684 135 87474 2857 9913 112387 27594
1588 83615 4890 8389 20449 20070 135 90161 2877 10112 194225 27837
1576 78405 4780 8575 20744 20371 141 89219 2939 10292 114743 28090
1576 68627 4661 9311 21766 21566 144 97407 3071 11031 187800 29298
1535 62164 4463 9605 22496 22407 139 95782 2902 11279 180442 29772
1545 58089 4445 9922 22955 23260 148 107461 3126 11615 188505 30831
1546 52747 4372 10112 22012 24067 162 121846 3337 11820 196605 31776
1526 46868 4235 10332 22323 24237 179 142876 3600 12037 212067 32072
1481 39524 4007 10653 22796 24676 178 146399 3518 12312 208719 32201

5 Za obraložitev kategorije Ribiške ladje v tabeli 3 glej naslednjo opombo, ki se nanaša tudi na tabelo 4.
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1464 35007 3899 10954 23090 25036 187 161924 3595 12605 220021 32530
1442 31355 3797 10998 22326 25787 199 190620 3919 12639 244301 33503
"1456 30866 3821 11257 22706 26475 215 226713 4252 12928 280285 34538
1484 35636 3919 11308 22560 26668 226 243492 4485 13018 301688 35072
1458 31880 3605 11459 22852 27123 232 253361 4579 13149 308093 35307
1478 28365 3558 11826 23359 28025 250 262409 4789 13554 305085 36372
1461 27467 3524 12181 23753 28679 266 276379 4935 13908 313629 37138
1447 27299 3506 12233 23975 29343 278 28408 5067 13958 327653 37916
1447 25334 3505 12536 24177 29903 296 310217 5186 14279 359728 38594
1423 21816 3371 12766 24796 30649 316 334989 5412 14505 381601 39432
1427 19113 3359 13202 25714 31467 357 342710 5785 14986 387537 40611
1448 19607 3477 13666 26787 32646 359 367904 5989 15473 414298 42112
1455 19324 3571 14391 27812 33996 382 390487 6234 16228 437423 43801
1448 20217 3677 14922 28667 35223 394 422368 6667 16764 471252 45567

TABELA 46

Ribiške in oštevilčene ladje (v okviru kompletnega stanja avstrijske trgovske mornarice)

Leto Ribiške ladje Tonaža Posadka Oštevilčene
ladje

Tonaža Posadka

1865 2316 9912 7895 3376 11390 6954
1866 1296 3892 2571 2795 9478 6924
1867 1372 3570 2970 2716 9320 7839
1868 1269 3799 4049 3464 8311 7333
1869 1859 4967 5228 2954 7399 6329
1870 1880 4992 5322 2951 7101 6323
1871 1349 3802 4303 3470 8578 7552
1872 1874 5433 7017 2541 6445 5936
1873 1952 5670 7196 2621 6623 6127
1874 1959 5688 7264 2665 6729 6214
1875 1966 5787 7341 2933 7524 6688
1876 1990 6056 7400 3017 7633 6889
1877 2004 5877 7489 3106 7873 7060
1878 2184 6397 8544 3213 8109 7272
1879 2000 5686 7309 3781 9206 7337
1880 2052 5755 7448 3742 8826 7441
1881 2111 5855 7575 3928 8918 7728
1882 2218 6137 8173 4182 9126 8107
1883 2293 6442 8530 4560 9683 8736
1884 2494 6838 9207 4396 11017 8632
1885 2249 5789 8799 4924 11214 9061
1886 2526 6347 9716 5006 11193 9304
1887 2539 6366 9778 5037 11238 9275

6 Podatki o ribiških in oštevilčenih ladjah (vsaka rubrika posebej), veljajo za celotno Avstrijsko primorje. 
Podatke sem izpisala v celoti zaradi morebitne kasnejše primerjave z obalnimi mesti in Trstom. V tabeli 3 pa 
so številke iz tabele 4 seštete in nastopajo kot enotna kategorija. Kategorija oštevilčenih ladij (barche numerate e 
d'alibo) nima nikjer nobenega pojasnila. Predvidevam, da gre tukaj tudi za tradicionalna plovila, ki pa so bila 
registrirana in so na svojem kljunu že imela svojo registrsko številko.
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1888 2474 6171 9380 5130 13495 9345
1889 2483 6159 9482 5290 13432 9450
1890 2572 6221 9644 5593 13639 10041
1891 2618 6406 9926 5771 14043 10144
1892 2731 6563 10137 5844 14181 10234
1893 2862 6908 10547 6449 14858 11019
1894 2997 7174 11010 6608 15322 11397
1895 3119 7396 11504 6803 15596 11756
1896
1897 3265 7849 12032 7067 14474 12205
1898 3363 8069 12266 7290 14727 12400
1899 3571 8408 12774 7383 14682 12292
1900 3673 8606 13401 7325 13720 12386
1901 3765 8760 13621 7492 13946 12854
1902 3918 8962 14118 7390 13598 12550
1903 4040 9234 14407 7419 13618 12716
1904 4188 9422 15004 7638 13937 13021
1905 4327 9588 15396 7854 14165 13283
1906 4392 9616 15665 7841 14359 13678
1907 4620 9847 16405 7895 14218 13444
1908 4749 10040 16691 8017 14756 13958
1909 5037 10537 17547 8165 15177 13920
1910 5448 11129 18487 8218 15658 14159
1911 5842 11813 19540 8549 15999 14456

Naslednja tabela v bistvu po posameznih kategorija razdela število jadrnic, katerih skupni 

seštevek je bil prikazan v tabeli 1. Z branjem in opazovanjem golih številk se ponovno 

potrdijo že nekajkrat omenjena dejstva o težki situaciji v avstrijskem pomorstvu, predvsem 

tistem delu, kjer so glavnino predstavljale jadrnice. Najprej so iz morskih površin vzhodnega 

Jadrana izginile polake. V letih 1878 in 1879 je po avstrijskem morju plula zadnja polaka, že 

leta 1882 pa v pomorskih registrih ni bilo zavedene nobene več. Sledile so jim brigantine. 

Zadnjič so bile v sklopu trgovske mornarice zapisane leta 1892, 1895 pa je v registrih prvič 

zavedena ničla. Prvič se prazno polje za brike pojavi v letu 1899. Leta 1895 je po 

jadranskih gladinah plul en sam, poslednji brik. Najdlje so se obdržali barki, nave in brik 

škunerji. Zadnjo navo so iz plovbe potegnili leta 1909, zadnji trije brik škunerji so pluli leta 

1908.

Zadnji bark je na Jadranu plul do leta 1910. To je bil bark z imenom »Beechdale«. Njegov 

lastnik je bil ladjar slovenskega rodu Henrik Angel Jazbec z domicilom v Trstu. Od leta 1977, 

ko je bil iz lesa in železa ter s pogonom na jadra zgrajen v Liverpoolu, je z običajno 14. ah 15. 

člani posadke plul na relacijah dolge plovbe. Dolg je bil 60,71 m, širok 9,36 m in visok 5,85 

m. Razdeljen je bil na 18 karatov. Njegova nosilnost je bila 815/792 ton. Jazbec ga je kupil
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leta 1892, prodal pa leta 1911.7 Po prodaji ni več podatkov o njegovi usodi. Najverjetneje so 

ga umaknili iz aktivne plovbe.

Tabela 5 / Materialno stanje avstrijske trgovske mornarice v letih 1851-1918 glede na število 

posameznih tipov plovil, ki so plule na relacijah dolge plovbe ter male in velike kabotaže. 8

Nava Bark Polaka Brik Brigan
tina

Goleta Škuner

in

luger

Brik
Škuner

Kuter Trabak
ole

Bracer
e

Leuti
in
gajete

Ribišk 
e ladje

Oštevil
cene
ladje

Parniki

60

68

63

65

28 233 9 137 119 2 46 26 7 710 759 1072 1269 3464 82

27 256 10 135 116 2 47 31 7 699 730 1002 1859 2954 84

23 271 6 130 114 2 48 38 7 685 713 1003 1880 2951 91

92

15 304 5 128 91 5 47 45 7 705 527 813 1874 2541 97

11 289 5 118 78 3 50 44 5 689 543 696 1952 2621 103

8 287 6 103 64 3 50 50 6 684 557 556 1959 2665 105

10 293 4 96 49 1 45 53 9 673 591 609 1990 3017 98

7 Pahor: Sto let slovenskega ladjarstva, str. 20; V PM«SM«P je hranjen model barka Beechdale, inv. št. 5175/P 
2754. Več o karatnem sistemu v poglavju o lastništvu lesenih jadrnic.
8 Annuario marittimo 1854-1911, rubrika »Stato materiale della marina mercantile austro - ungarica alla fine 
del'anno...« Podatki so navedeni za preteklo leto. Podatki v AM vsebujejo število ladij na celotni avstrijski 
jadranski obali, skupno nosilnost za posamezne tipe plovil in število posadk. Podatki so zbrani v tri 
razpredelnice glede ne število, na tonažo in število posadke. V začetnih letnikih AM ni podrobne razdelitve na 
točno določene tipe plovil, ampak samo na jadrnice oz. širše določene skupine. Za kasnejša leta so podatki ločeni 
na posamezne tipe jadrnic, ki so bili opisani že v osrednjem poglavju.
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To 291 3 85 48 3 49 47 8 674 580 600 2004 3106 99

To 297 1 80 41 3 50 56 9 674 581 593 2184 3213 95

Ti 295 1 74 39 3 45 57 10 686 565 555 2000 3718 104

107
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Ti 279 0 51 24 3 35 60 10 671 633 453 2218 4182 126

Ì3 272 0 45 19 2 32 54 10 671 623 446 2293 4560 134

18 261 0 42 15 3 32 48 13 667 629 450 2494 4396 138

13 224 0 28 13 5 30 43 20 659 612 404 2526 5006 153

9 204 0 23 12 5 30 39 22 647 622 380 2539 5037 159

7 171 0 17 11 5 32 35 25 628 617 362 2520 5299 163

3 89 0 5 2 5 27 30 18 568 536 330 2572 5593 135

4 75 0 3 1 5 28 34 20 558 521 327 2731 5844 141

5 48 0 1 0 5 23 30 23 537 504 369 3119 6803 148

4 17 0 0 0 9 23 12 29 517 491 362 3571 7383 187

2 14 0 0 0 8 23 6 30 510 489 360 3673 7325 199

3 11 0 0 0 8 23 5 29 506 497 374 3765 7492 215

3 10 0 0 0 5 23 5 28 507 500 377 4040 7419 232

3 6 0 0 0 5 24 2 37 504 510 387 4188 7638 250

3 5 0 0 0 4 25 5 40 496 498 385 4327 7854 266

2 5 0 0 0 5 27 5 39 480 492 392 4392 7841 278

2 4 0 0 0 5 28 5 44 479 489 391 4625 7911 296

1 2 0 0 0 5 30 3 48 487 479 368 4749 8017 316

0 1 0 0 0 6 36 0 50 483 494 357 5037 8165 357

0 1 0 0 0 6 40 0 51 496 497 357 5448 8218 359

0 0 0 0 0 10 42 0 53 500 494 356 5842 8549 382
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Tabela 6 / Materialno stanje avstrijske trgovske mornarice v letih 1851-1918 glede na tonažo 
posameznih tipov plovil9

Nava Bark Polaka Brik Brigan
tina

Goleta Škuner

in

luger

Brik
Škuner

Kuter Trabak
ole

Bracer
e

Leuti
in
gajete

Ribišk 
e ladje

Oštevil
čene
ladje

Parniki

?

?

?

19971 11832
8

3464 55028 37948 104 7098 5678 170 25930 13572 3825 3799 8311 39804

19233 13479
2

3934 54440 37188 104 7770 8205 170 25448 13559 3542 4967 7399 47304

16681 14687
4

2455 53750 36500 104 8517 10491 170 24671 13393 3489 4992 7101 49977

10552 15095
6

1678 46951 27928 984 7459 11736 104 21146 5258 3424 5433 6445 52965

7733 15057
3

1515 42750 22860 334 6934 10695 54 21428 5216 2743 5670 6623 56339

5645 15053
4

1916 36209 18741 327 7025 11706 49 21003 5225 2504 5688 6729 58704

8251 15445
4

1199 34044 13995 146 6439 13604 116 19449 5567 2386 6056 7633 56959

9367 15303
7

860 29999 13713 266 7142 12228
4

109 19656 5481 2369 5877 7873 56865

9163 15629
1

253 28495 12009 266 7318 14823 115 19108 5346 2335 6397 8109 57701

9 Annuario marittimo 1854-1911, rubrika »Stato materiale della marina mercantile austro - ungarica alla fine 
del'anno...« Podatki so navedeni za preteklo leto. Podatki o nosilnosti se nanašajo na ladje na celotni avstrijski 
jadranski obali, in so v povezavi s predhodno in sledečo tabelo. Podatki so namreč zbrani in razporejeni v tri 
razpredelnice glede ne število, na tonažo in število posadke. V začetnih letnikih AM ni podrobne razdelitve na 
točno določene tipe plovil, ampak samo na jadrnice oz. širše določene skupine. Za kasnejša leta so podatki ločeni 
na posamezne tipe jadrnic.
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r

1
10412 15878

2
253 26965 11545 266 6902 14339 124 18785 4957 2169 5686 9206 61281

10996” 15249
7

0 18875 7214 172 5019 14084 135 17588 5076 1691 6137 9126 79615

13687 15037
9

0 16500 5478 133 4154 12375 135 17490 5005 1662 6442 9683 78279

19417 14680
1

0 15775 4447 283 3700 10940 162 17394 5056 1710 6838 11017 80918

14596 12850
8

0 11114 3746 460 3233 9938 254 17022 5025 1674 6347 11193 92296

9882 11633
7

0 8665 3589 460 3092 8873 280 16952 5031 1592 6366 11238 95510

7416 98878 0 6700 3367 460 2890 7388 329 16259 5051 1500 6262 132770 94371

3214 54391 0 1818 575 460 2472 5635 251 13908 4446 1398 6221 13639 87474

4236 45359 0 1057 256 465 2247 6408 244 12376 4335 1422 6563 14181 89219

4998 27621 0 357 0 564 1607 5626 273 11359 4081 1603 7396 155596 107461

4312 10149 0 0 0 669 1228 2469 351 10398 3923 1508 8408 14682 161924

2536 9718 0 0 0 446 1189 1619 356 10092 3889 1510 8606 13720 190620

3973 8091 0 0 0 446 1149 1116 346 10206 3972 1567 8760 13946 226713

4648 8422 0 0 0 286 1120 1388 337 10161 3909 1609 9234 13618 253361

4648 5406 0 0 0 286 1369 480 401 9820 4498 1457 9422 13937 262409

,4629 4402 0 0 0 224 1363 1037 412 9619 4290 1551 9588 14165 276379

3192 5496 0 0 0 367 1511 1037 402 9410 4208 1676 9616 14359 284081

3192 3822 0 0 0 367 1514 1037 442 9300 4080 1580 9885 14292 310217

1382 2190 0 0 0 329 1619 801 485 9621 3796 1593 10040 14756 334989

0 743 0 0 0 302 2038 0 513 9715 4055 1747 10537 15177 342710

0 743 0 0 0 302 2253 0 525 9941 4085 1758 11129 15658 367904

0 0 0 0 0 659 2224 0 549 10076 4125 1691 11813 15999 390487
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Posadka

Iz številk posameznih tipov ladij in skupnega števila posadke iz tabele 7 je bilo možno 

izračunati povprečno število posadke za posamezni tip ladje. Kljub temu, da so to lahko le 

približni izračuni in ne popolnoma točno število, ki ni bilo nikjer točno navedeno, rezultati 

potrjujejo predhodne navedbe o številčnosti posadk. Število posadke se je namreč ob 

posameznih priložnostih, različnih potovanjih in potrebah spreminjalo. Bilo pa je zanimivo 

preverjati, ali se ti izračuni ujemajo s podatki, navedenimi v že objavljenih strokovnih 

prispevkih ali ne.10 11 Tako je npr. na navah plulo po navedbah iz literature od 11 do 16 članov 

posadke; izračun povprečja se s tem popolnoma ujema, saj če bi popolnoma enakomerno 

razporedili 418 članov med 28 nav v letu 1868, bi jih na vsaki navi plulo točno 15. Na 9 

polakah si je v istem letu služilo kruh 88 mornarjev, kar pomeni povprečno 10 ali 11 na vsaki 

(povprečje 10,3). Tudi to število se ujema z uradnimi, (od 8 do 15 članov). Število se ujema 

tudi pri brikih (11-17, povprečje 9,3) ter škunerjih in lugerjih ( 5-6, povprečje 5,8), malce 

manjše pa je pri brigantinah (13-16, povprečje 9,3) ter leutih in gajetah (7-8 ljudi, povprečje 

2,4).

Na ladjah so bili zaposleni mornarji, tako domačini, ki jim je bil pomorski poklic namenjen že 

ob rojstvu, kot tudi ljudje, ki jih je na ladjo napotil boj za preživetje, pa tudi avanturistični 

duh. Na ladji je bilo zelo različno število posadke, odvisno od njenega tipa, velikosti, potreb, 

tovora itd. Poleg poveljnika so se na ladjah zaposlovali še vodja palube, ladijski pisar, tesar, 

krmar, kadeti in navadni mornarji.11 Kot poklice avstrijske trgovske mornarice uradni viri12 

navajajo: kapitane dolge plovbe, poročnike, direktorje velike obalne plovbe z razširjeno ali 

ožjo omejitvijo, direktorje male obalne plovbe z ožjo omejitvijo, kadete, krmarje in nostrome 

(prvi mornarji oz. vodje palube), mornarje (upravljavce krmila, ladjedelce in ekonome), mlade 

mornarje oziroma začetnike, mornariške učence, sobarje in služabnike, kuharje, zdravnike, 

strojnike, kurjače in nakladače premoga.

Zanimivo je opazovati številko, ki pove, koliko ljudi je bilo zaposlenih v celotni avstrijski 

trgovski mornarici, in iz nje približno predvideti, koliko ljudi (pomorščaki, ribiči in njihovi 

družinski člani) je dejansko živelo od morja. V letu 1854 so v celotni avstrijski mornarici 

zabeležili 34782 oseb, ki jih lahko uvrščamo med »pomorce«, oziroma ljudi, katerih delo je 

bilo vezano na morje. Sem moramo obvezno prištevati tudi kategorijo ribičev. Nato je njihovo

10 Kot npr. v Bonin, Čeh, str. 73-76.
11 Bonin, Čeh, str. 73.
12 AM, 1872: capitani a lungo corso, tenenti, direttori al grande cabotaggio esteso limete, direttori al grande 
cabotaggio ristretto limite, direttori al piccolo cabotaggio esteso limite, cadetti, nocchieri e nostromi, marinai
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število z nihanji padalo in naraščalo vse do leta 1902, ko je prvič preseglo število 35000 - in 

sicer 35072. Po letu 1902 je število naraščalo vse do leta 1912, ko so viri zabeležili najvišjo 

število 45567. Če se lahko ponovno poigramo s hipotetičnim izračunom in če spet lahko samo 

predvidevamo, daje vsak mornar vzdrževal vsaj še tri osebe, potem zvemo, daje leta 1881, 

ko je zabeleženo najnižje število 24922 mornarjev, živelo od morja skoraj 100000 ljudi 

(natančno 99688); v letu 1912 pa kar 180000 (182268). Seveda so resda povsem nerealni 

izračuni, neko sliko in podobo pa nam le dajejo.

Tabela 7 / Materialno stanje avstrijske trgovske mornarice v letih 1851-1918 glede na 
številčnost posadk na posameznih tipih plovil* 13

Nava Bark Polaka Brik Brigan
tina

Goleta Škuner

in

luger

Brik
Škuner

Kuter Trabak
ole

Bracer
e

Leuti
in
gajete

Ribišk 
e ladje

Oštevil
cene
ladje

Parniki

418 2655 88 1414 1108 9 271 172 24 2881 2166 2603 4049 7333 2196

395 2908 99 1360 918 9 283 213 24 2814 2132 2455 5228 6329 2357

341 3063 60 1287 994 10 291 262 25 2705 2083 2505 5322 6323 2392

221 3412 36 1239 798 24 271 304 24 2651 1509 1954 7017 5936 2502

158 3211 43 1143 673 14 284 296 14 2635 1509 1668 7196 6127 2593

106 3194 51 990 550 15 286 340 17 2657 1555 1519 7264 6214 2623

138 3229 34 904 407 6 258 364 22 2527 1812 1307 7400 6889 2353

153 3194 24 785 398 14 285 328 20 2520 1774 1240 7489 7060 2360

144 3246 8 741 339 15 290 391 22 2482 1557 1357 8544 7272 2344

159 3182 8 677 321 15 263 386 25 2522 1508 1260 7309 7377 2454

156 2963 0 450 199 13 184 385 26 2233 1495 935 8173 8107 2841

186 2893 0 395 155 9 164 347 26 2206 1478 928 8530 8736 2918

259 2660 0 372 118 14 162 305 33 2177 1490 930 9207 8632 2894

193 2356 0 250 101 24 152 268 48 2121 1449 846 9716 9304 3111

(compresi timonieri, carpentieri e dispensieri), giovanni (novizzi), mozzi, cameratti e camerieri, cuochi, medici, 
macchinisti, fuochisti e carbonisti.
13 Annuario marittimo 1854-1911, rubrika »Stato materiale della marina mercantile austro - ungarica alla fine 
del'anno...« Podatki so navedeni za preteklo leto. Podatki vsebujejo število posadke na celotni avstrijski 
jadranski obali, in so v povezavi s številom plovil in tonažo.
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127 2132 0 196 95 24 150 245 53 2094 1454 787 9778 9275 3176

S91

97 1797 0 148 89 24 153 213 62 2014 1448 735 9612 9691 3146

41 929 0 39 15 24 125 176 40 1764 1249 651 9643 10041 2857

55 787 0 23 8 25 126 205 44 1722 1184 631 10137 10234 2939

75 495 0 8 0 25 100 178 52 1666 1146 700 11504 11756 3126

7 181 0 0 0 38 96 73 69 1650 1131 654 12774 12292 3595

38 158 0 0 0 33 98 40 70 1576 1124 660 13401 12386 3919

58 128 0 0 0 33 95 32 68 1576 1147 684 13621 12854 4252

62 126 0 0 0 21 98 35 68 1474 1093 628 14407 12716 4579

62 78 0 0 0 21 104 13 79 1451 1102 648 15004 13021 4789

62 64 0 0 0 14 107 31 92 1423 1099 632 15396 13283 4935

43 76 0 0 0 22 118 31 89 1406 1087 634 15665 13678 5067

43 58 0 0 0 22 120 31 94 1393 1112 632 16421 13482 5186

17 29 0 0 0 21 127 20 98 1390 1060 609 16691 13958 5412

0 12 0 0 0 21 128 0 98 1355 1121 624 17547 13920 5785

0 12 0 0 0 21 141 0 103 1389 1189 622 18487 14159 5989

0 0 0 0 0 38 147 0 111 1446 1133 696 19540 14456 6234

112





Materialno stanje v Trstu, Kopru, Izoli in Piranu

Naslednje štiri tabele poskušajo prikazati stanje pomorstva v obravnavanih mestih. 

Upoštevajoč kategoriji ladij dolge in velike obalne plovbe, lahko ugotovimo, da sta ti 

kategoriji pripadali Trstu, saj razen za leto 1879 obalna mesta Koper, Izola, Piran niso imela 

takih velikih plovil. Proti koncu stoletja se v Kopru in Piranu pojavljajo parniki, ki so pluli na 

relacijah male obalne plovbe. Te podatke je bilo mogoče primerjati s celotnim materialnim 

stanjem številčnosti ladij, njihove tonaže in posadk v monarhiji, pa tudi delno z zbranimi 

podatki za Tržaško pristanišče, kjer so seveda prednjačile druge kategorije. Ponovno lahko z 

gotovostjo zatrdimo, da je bil Trst matična luka za jadrnice dolge, velike obalne in male 

obalne plovbe ter parnikov, manj pa je bilo tam registriranih ribiških ladij in manjših ladij in 

manjših registriranih čolnov (tradicionalnih plovil), ki so bila značilna za istrska mesta. To 

nazorno kažejo primerjave v številkah.

Primerjava materialnega stanja, t. j. števila plovil, tonaže in posadke, med celotno avstrijsko 

mornarico, Trstom, Koprom, Izolo in Piranom za leti 1887 in 1902, za kateri obstajajo 

podatki za vse kategorije in obravnavana mesta, nam zaradi izračuna v odstotkih lahko 

pokaže, kakšen je bil dejanski delež posameznih obravnavanih mest (tabeli 9D). Upoštevati 

velja vse kategorije, vsekakor pa je najbolj reprezentativna kategorija nosilnosti. Trst je z 

okoli 5% ladjevja ustvaril leta 1887 kar 50 % tovora, leta 1902 pa celo nekaj več kot 65 %. 

Vsa tri obalna mesta (Koper, Izola in Piran) skupaj so pomenila le nekaj več kot 1% vse 

avstrijske pomorske tonaže (leta 1887 - 1,29% in leta 1902 -1,16%). V primerjavi med 

obalnimi mesti tudi te številke kažejo najpomembnejše mesto Pirana. Če pa Piran primerjamo 

s Trstom, ugotovimo, da je po številu zavzemal leta 1887 2,79 %, leta 1902 pa 3,54 % 

avstrijskega ladjevja; po tonaži pa ni dosegel niti 1 % (0,82 % in 0,70%). Izračun pokaže, da 

je bil čez 15 let kljub povečanju števila plovil, odstotek nosilnosti v tem mestu celo manjši 

kot prej. To jasno kaže, na kakšnem nivoju se je večala avstrijska, tržaška in piranska /beri 

obalna/ mornarica. Ponovno dokazuje v Trstu obratovanje manjšega števila ladij /parnikov/, 

vendar velikih dimenzij in nosilnosti ter v obalnih mestih kljub posameznim poskusom 

vztrajanje na majhnih lesenih tradicionalnih in zlasti ribiških plovilih. Take velike razlike kot 

pri nosilnosti pa ni čutiti v primerjavi s številom posadke na ladjah. Z domicilom v obalnih 

mestih jih je bilo le dva do dvainpolkrat manj kot v Trstu. Če so piranski, izolski in koprski 

ladjarji in mornarji dosegli leta 1902 skupaj kar 6,55% celotne avstrijske posadke, kaže 

resnično na velik del populacije, ki se je preživljal z morjem.
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TABELA 8 / MATERIALNO STANJE V TRSTU14

Leto Ladje
dolge
plovbe

Tonaža posadka Ladje
velike
kabotaže

Tonaža posadka Ladje male 
kabotaže

tonaža posadka

1887 44 24685 434 8 1066 41 22 664 69
58 71356 2048 33 12694 589 30 7257 175

1891
—'
1892-
1893 22 11378 213 10 1418 54 12 323 41

68 84438 2331 22 7912 399 20 805 116

1894

1895-
1896 20 10903 206 5 73 27 15 378 51

76 102595 2508 18 6057 326 -
1897
1898 15 10043 174 3 320 14 17 448 59

78 119525 2552 10 3361 175 22 2666 27/
1899
1900
1901
1902 7 5423 91 3 531 17 18 522 76

94 179742 3052 6 2309 93 36 5502 333

Leto Ribiške
ladje

Tonaža posadka Oštevilčen 
e ladje

tonaža posadka Skupaj
ladje

tonaža posadka

1887 3 3 7 251 719 294 328 27137 845
- - - - - - /27 85337 2572

1891
1892
1893 8 25 21 628 3024 660 680 16168 308

- - - - - 770 93155 2846

1894
1895
1896 9 26 23 650 3070 692 699 15107 999

- 114 109398 2943

1897
1898 11 29 27 654 3061 692 700 13901 966

7 32 10 4 22 70 7/5 125606 2958

1899
1900
1901
1902 8 22 20 460 2091 438 496 8589 642

- - - 3 20 7 139 187573 3485

14 AM, 1887-1902, rubrika »Prospetto sullo stato della marina mercantile austriaca alla fine di...... , secondo
porti di appartenenza e categorie di navigazione«. Tabela primerja podatke tržaškega pristaniča (brez okoliških 
pristanišč) s podatki o celotnem materialnem stanju v monarhiji in v Kopru, Izoli in Piranu.
Legenda:
123 - pokončno število - plovila na jadra
123...poševno število - plovila na paro /parnik
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TABELE 9 / Materialno stanje v obalnih mestih - Izola, Koper in Piran15

TABELA 9 A/ IZOLA

Jadrnice
skupaj

Tonaža Posadka Ribiške
ladje

Tonaža Posadka Oštevilč 
ene ladje

Tonaža Posadka Plovila
skupaj

Tonaža
skupaj

Posadke
skupaj

19 145 57 64 263 350 - - - 83 48 407

21 155 63 79 268 342 - - - 100 423 405
7 35 6 7 35 6

19 132 59 89 297 376 - - - 108 429 435
20 134 60 96 300 380 - - - 116 434 440

19 151 57 71 323 270 25 40 42 115 514 369

16 137 48 88 339 331 39 46 49 143 512 428

20 150 60 95 351 359 29 29 43 144 530 462
23 173 69 95 350 358 30 30 40 148 553 467

24 182 72 111 381 390 43 43 69 178 606 531
24 177 72 111 374 407 42 42 68 177 593 547
22 150 64 124 445 712 58 54 96 204 649 872
22 150 64 124 445 707 61 57 102 207 652 873
22 150 64 119 430 695 59 54 96 200 634 855
22 150 64 123 439 711 60 55 97 205 644 872
23 158 67 125 447 720 62 56 99 210 661 886
7 102 74 7 102 74
23 158 67 128 451 730 62 56 99 213 665 896
7 702 14 7 102 14

19 135 55 118 417 676 60 53 95 197 605 826
7 702 14 7 102 14

20 145 58 116 405 669 62 52 97 198 602 824
7 702 14 7 102 14

24 196 71 117 408 672 60 49 95 201 653 838
7 702 73 7 102 13

24 196 72 114 393 663 63 54 99 201 643 838
7 702 72 7 102 12

24 196 71 137 460 685 67 73 114 228 729 870
7 702 72 7 102 72
26 214 75 139 493 692 68 75 116 233 782 883
7 7 3 7 4 3 7 8 6

29 240 83 146 491 699 78 175 186 253 906 968
7 4 5 7 4 3 7 8 6

15 AM 1879-1912, rubrika »Prospetto sullo stato materiale della marina mecantile austriaca alla fine di ........
secondo i porti e categorie di navigazione«.
Legenda:
Jadrnice skupaj - seštevek jadrnic male obalne plovbe oz male kabotaže.
123 - pokončno števil - plovila na jadra
123 - poševno število- plovila na paro
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TABELA 9 B / KOPER

Jadrnice
skupaj

Tonaža Posadka Ribiške
ladje

Tonaža Posadka Oštevilč 
ene ladje

Tonaža Posadka Plovila
skupaj

Tonaža
skupaj

Posadke
skupaj

24 264 73 43 226 183 2 20 6 69 510 262

33 295 99 46 233 210 7 20 14 86 548 323
/ 67 7 / 67 7

33 295 99 47 237 216 7 20 14 87 552 329
/ 54 1 / 54 7

32 287 96 53 245 22 5 11 10 90 543 326
/ 54 1 / 54 7

32 297 96 43 178 204 11 21 35 86 496 335
/ 54 7 / 54 7

34 342 96 67 252 240 100 132 185 201 726 521
5 219 30 5 219 30

29 403 90 72 250 271 102 134 18 203 787 548
3 153 19 3 153 19

31 420 96 78 264 285 98 109 178 207 793 559
3 /53 19 J 153 19

34 440 105 77 261 276 97 108 176 208 809 557
2 99 12 2 99 12

32 302 96 79 265 84 98 110 179 209 677 559
2 99 12 7 99 12

33 308 99 82 271 295 99 111 180 214 690 574
2 99 12 2 99 12

34 318 102 80 262 286 101 113 182 215 693 570
2 99 12 7 PP 12

34 319 105 81 264 290 101 113 182 216 696 577
2 99 12 2 99 12

35 329 108 75 248 269 96 107 176 206 684 553
3 122 18 3 122 18

33 308 102 76 245 164 94 106 172 203 659 538
3 122 18 \T~ 122 18

32 288 99 78 253 270 93 104 169 203 659 538
4 231 28 4 231 28

30 269 93 79 255 270 95 106 171 204 630 534
6' 316 41 6 316 41

30 269 93 62 238 232 79 103 150 171 610 475
6 316 39 6 316 39

31 279 96 62 244 23 79 103 150 172 626 476
6 316 39 6 316 39

32 287 98 64 241 238 109 163 150 205 691 486
6 316 37 5 10 8 11 326 45
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148 1519 454 56 117 160 146 418 244 350 2054 858
157 1573 479 59 134 169 141 407 238 357 2114 886
160 1607 487 68 134 223 159 412 251 387 2153 961
166 1694 499 67 137 221 165 420 260 398 2251 980

4 7/ 4 4 // 4

178 1879 502 68 143 215 179 445 275 425 2467 992
2 43 10 4 9 8 6 52 18

TABELI 9D - Primerjava materialnega stanja

leto 1887 plovila % plovil tonaža % tonaže posadka % posadke

AVSTRIJA 9239 100% 222977 100 % 27173 100%

TRST 449 4,86 % 112474 50,44 % 3657 13,47%

KOPER 86 0,93 % 540 0,24 % 342 1,25 %

IZOLA 115 1,24 % 514 0,23 % 369 1,37%

PIRAN 258 2,79 % 1836 0,82 % 757 2,78 %

leto 1902 plovila % plovil tonaža % tonaže posadka % posadke

AVSTRIJA 13018 100% 301688 100% 35072 100%

TRST 635 4,87 % 196162 65,02 % 4127 11,76%

KOPER 211 1,6% 776 0,25 % 571 1,62 %

IZOLA 200 1,5% 634 0,21 % 855 2,43 %

PIRAN 462 3,54 % 2127 0,70 % 879 2,50 %

leto 1887

% plovil

1902

% plovil

1887

% tonaže

1902

% tonaže

1887

% posadke

1902

% posadke

TRST 4,86 % 4,87 % 50,44 % 65,02 % 13,47% 11,76%

KOPER
IZOLA
PIRAN

4,96 % 6,64 % 1,29% 1,16% 5,30 % 6,55 %
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Lastništvo lesenih jadrnic

Lastniki ladij so večkrat dajali ladje v najem,1 ali pa je zanje v njihovem interesu v celoti 

skrbela na njej zaposlena posadka. Med lastniki lesenih jadrnic najdemo posameznike, 

skupine posameznikov in družbe. Velikokrat posameznik ali družba nista bila lastnika celotne 

ladje, temveč samo njenega določenega dela, t.i. karata. Zato govorimo o karatnem sistemu, 

t.j. o posebni vrsti skupnega ali zadružnega lastništva plovila, ki je bilo značilno zlasti za 

večje ladje oz. ladje v Trstu, na Reki in dalmatinski obali. Celotna kupna vrednost ladje se je 

delila na 24 delov - karatov, idealnih delov v lastništvu. Ena oseba je imela lahko več karatov 

na posamezni ladji, vendar pa je bil odnos med njimi normiran in točno določen v 

medsebojnem dogovoru oz. pogodbi.1 2 Običajno je sistem funkcioniral tako, da je eden od 

lastnikov karatov vodil administracijo ladje. Po ustaljenem običaju, ki pa je bil zelo trden, je 

ta karatist naredil obračun dobitka po vsakem potovanju. Za to svojo nalogo je bil 

administrator plačan posebej, običajno z 1% bruto prihodka. Ostali del prihodka so razdelili 

med seboj glede na število karatov, ki so jih lastniki posedovali. V Trstu in na Reki so 

delovali slovenski ladjarji. Nekateri med njimi so bili lastniki celotnih plovil, drugi pa samo 

določenega števila karatov. Matej Gasser in Franc Jelovšek sta bila tako npr. solastnika barka 

Laibach, zgrajenega na Reki 1842, kupljenega 1842 in prodanega 1857. Gasser je imel v 

lastništvu 8 karatov, Jelovšek pa 6. Leta 1854 je Jelovšek odkupil še 3 karate. Anton Šterbenk 

iz Trsta je imel v obdobju 1860-1870 v lasti 20 karatov trabakole Beppino, njegova solastnica 

Dormia Karolina, roj. Šterbenk, pa 4 karate. Tako je bil Nikolaj Valušnik z Reke v obdobju 

1853-1857 lastnik vseh 24 karatov na barku Marghiza. Anton Porenta iz Trsta je posedoval 24 

karatov brig škunerja Fabio Severo, Bernard Ignac Eržen iz Trsta 24 karatov brigantine Argo 

itd.3

Na slovenskoistrski obali tega karatnega sistema po arhivskih virih ni bilo moč zaslediti, vsaj 

ne tako, da bi bilo to v viru jasrto zapisano. Obstajalo pa je veliko primerov, ko je bilo več 

posameznikov solastnikov ladje. Edini primer jasnega karatnega lastništva, povzet iz AM, je 

iz Kopra. Poli Luigi iz Kopra je bil v letih 1883 in 1884 lastnik 4 karatov na barku Attivo in 4 

karatov na barku Catterina. Očitno je karatni sistem veljal samo za večje ladje, pri manjših 

ladjah pa viri navajajo običajno le po enega lastnika, le včasih še v družbi solastnika.

1 Med drugimi dokumenti je (v PAK, Enota Piran, fond občine Piran, avstrijsko obdobje, 1857, šk. 65) ohranjen 
tudi dopis piranske deputacije piranski komuni, kjer jo obvešča, da bi Pomorska vlada v Trstu rada vedela, 
kakšna je najemnina za eno ladjo od Trsta do Izole ter za voz od Izole do Strunjana.
2 Caratus, fr. quirat, it. carato, angl. share, nem. Schiffspart; na mediteranskem področju seje ladja delila na 24 
delov, v Angliji na 64, Skandinaviji 100, v Nemčiji pa po dogovoru.
Kojič: Propast brodarstva, str. 133;
Brajković V: Karat, Pomorska enciklopedija, zv. 4, str. 254.
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primerov družabniškega lastništva nad manjšimi ladjami pa je manj. Tako so bili v letih 1876 

- 1894 Chierego Lorenzi, Venier Francesca in Varini Caterina iz Pirana lastniki barka 

Filadelfia s 390 tonami nosilnosti. Isti lastniki, ki se jim je pridružila še Bubba Giovanna iz 

Pirana, so posedovali še bark Francesa s 1169 tonami nosilnosti.3 4 Med lastniki peliga Pietro 

so v letu 1912 navedeni Plocher Carlo, Maddalena Plocher, Luigi Parenzan in Ruzzier,5 kuter 

Marco je bil leta 1914 v lasti Giovannija Tranija fu Giovarmi in Pietra Predonzanija fu Pietro.6 

Manjše tradicionalne ladje so posedovali posamezni meščani, domačini. Viri jih omenjajo kot 

padrone. Takih primerov je največ. Iz številnih arhivskih listin iz obdobja 1850-1915 je 

izpisanih veliko podatkov. Do tega trenutka je kot vzorec pripravljenih 527 zapisov, ki, 

računalniško že obdelani, čakajo na natančno analizo lastništva in tipov plovil, matičnih 

pristanišč, trgovskih smeri in dejavnosti, posameznih imen plovil in pomenljivosti le-teh itd. 

Ker ni mogoče navesti vseh teh izpisov in podatkov, jih je iz različnih obravnavanih kategorij 

dobro omeniti vsaj nekaj. Zanimiva so bila lastna imena ladij, pod katerimi so plula. Tako je 

bracera, ki je bila v lasti Domenica Pettenerja, verjetno sina znanega piranskega fotografa 

Alfreda Pettenerja, nosila ime Vienna (Dunaj). Za razliko od drugih »domoljubnih« ali 

domoznanskih imen ta po imenu kar nekoliko izstopa. Mogoče lahko v to skupino uvrstimo še 

ime ladje Imperatore lastnika Andrea Petronia fu Girolama. Veliko piranskih plovil je nosilo 

ime Istria, Istriano, Italia. Veliko jih je imelo na svojem kljunu napisana imena svetnikov, 

religioznih pojmov in praznovanj (S. Giorgio, S. Pietro, S. Nicolo, San Giovanni, Dio vede, 

Dio provede, Salvatore, Pasqua, Madonna itd.), mitoloških bitij, pojmov in božanstev (Jupiter, 

Olimpia, Nettuno, Tritone, Sirena itd.), oseb (Maria, Caterina, Julian, Andrea, Fiora, Iris, 

Elisabetta, Stella, Margheritta, Vincenzo itd.), pojmov iz sorodstvenih, družinskih in 

medčloveških vezi (Primogenito, Figlia, Due fratelli), krajev, otokov, morij (Adria, Tirreno, 

Lissa, Oltra, Capodistria, Portorose, Roma, Egida, Venezia, Pola, Sali itd.), pozitivnih 

človeških vrednot (Speranza, Salute, Fortuna, Liberta itd.), živali (Delfino), vetrov (Bora) itd. 

V spisku izstopa ime ladje Val, slovanskega izvora, lastnika Giovannija Ruzziera. Prav imeni, 

kot sta Sali (mesto na Dugem otoku v Dalmaciji) in Val, vsekakor nakazujeta na prvotno 

provenienco teh dveh plovil, ki sta bili ali zgrajeni na slovansko govorečem področju ali pa so 

od tam izhajali njuni lastniki.

3 Pahor Miroslav: Sto let slovenskega ladjarstva 1841-1941, Piran, 1969.
4 AM 1876, 1879, 1883, 1884, 1888, 1892, 1894.
5 PAK, Enota Piran, LKP, 1912, šk. 4.
6 PAK, Enota Piran, LKP, 1914, šk. 8. Viri običajno ob imenih navajajo tudi ime očeta. Pred njim je pripona fu 
(za pokojnega očeta) ali di (še živečega očeta). Zapisa matere posameznega lastnika med navedbami imen ni bilo 
zaslediti.
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Zanimiv je tudi prenos lastništva, ki se ga iz posameznih dokumentov da razbrati. Lastništvo

seje pogosto spreminjalo - ali s prodajo ali z dedovanjem. Posebno kupoprodaj je bilo veliko.

Ker jim je ladja pomenila delovno orodje in možnost preživetja, so tudi lokalni ladjarji

stremeli po vedno boljšem ali novem plovilu in zato sta bila ponudba in povpraševanje na

trgu s plovečimi premičninami velika. Pri dednih prenosih najdemo med dediči pokojnih

lastnikov poleg sinov tudi njihove žene oziroma vdove. Med lastnicami so tako zapisane tudi

ženske - večinoma vdove. Takšne drobne podatke je moč razbrati iz raznih obvestil, prijav o

prekrških, prepisov lastništva, prijav novih konstrukcij, prošenj in drugih dokumentov. Tako

je bila Francesca, vdova Bortola Ruzziera (Ruzzier Francesca di Bortolo), lastnica bracere

Nettuno. Med lastniki bracere Sirena sta zabeležena Bortoie Giorgio di Giovanni in Osvalda 
. . 2Trani vedova di Francesco. Solastnica guca Flora je bila leta 1914 tudi vdova Flora 

Fragiacomo z enim deležem, medtem ko sta dva deleža pripadala Viezzoli Giovanniju di 

Pietro. Zanimivo bi bilo vedeti, koliko so ženske lastnice dejansko upravljale svoje plovno 

premoženje in koliko so to skrb prepuščale moškim družabnikom.7 8 9 Prav tako bi bilo zanimivo 

spoznati vlogo, ki so jo ženske odigrale v pomorstvu. Ne samo ženske kot podjetnice, 

pomorščakinje ali ladijske potnice,10 11 temveč zlasti kot žene, matere, hčere, sestre ali dekleta 

pomorščakov. Na kakšen načinje konstantna odsotnost moža pomorščaka vplivala na njihovo 

življenje in življenje družine ter kakšen je bil njihov položaj v družbi? Na ta vprašanja bi bilo 

vredno odgovoriti, žal pa tega pregledani viri za obravnavano obdobje11 ne povedo oziroma bi 

jih bilo potrebno zbirati in analizirati z drugega vidika.

Prav tako viri ne povedo točnega poklica lastnikov ali najemnikov. Čeprav bi pričakovali, da 

so bili vsi pomorščaki ali ladjarji ali ljudje, ki so živeli od morja, pa včasih zasledimo tudi še 

kaj drugega. Največkrat so v virih le bili navedeni momar/marinaio, pomorščak/marittimo, 

ribič/pescatore, velikokrat v družbi kmetovalca/agricoltore itd.12 Tudi nacionalnost piranskih, 

izolskih in koprskih morjeplovcev ni vprašljiva. Bili so večinoma italijanske narodnosti, le

7 PAK, Enota Piran, LKP, 1911, šk. 2; 1912, šk. 4, spis. 53.
8 PAK, Enota Piran, LKP, 1912, šk. 4, certifikat.
9 Podobno vprašanje o lastnini in premoženju v ženskih rokah na tržaškem podeželju sije zastavila tudi Marta 
Verginella in ga na izredno zanimiv način predstavila v svoji objavljeni doktorski disertaciji »Ekonomija 
oderešenja in preživetja, odnos do življenja in smrti na tržaškem podeželju«, Koper, 1996, str. 221-246.
10 Viri celo govorijo o rojstvih na morju, o administrativnih postopkih pri porodih na ladjah in krstih, kaj storiti v 
primeru smrti itd. (Ordinanza de'Ministeri dell'Intemo, delle Finanze e del Culto, nonché del Comando superiore 
della Marina ddta. 25 agosto 1860, risguardante la registrazione de'casi di nascita e di morte di persone civili a 
bordo dei bastimenti nazionali mercantili e da guerra; AM, 1869, str. 55-59). Vedno bolj se tudi pri raznih 
študijah in razstavah o izseljenstvu in potovanju z ladjami omenja tudi vloga ženske.
11 Ustna pričevanja žensk - žen pomorščakov, predvsem za novejša obdobja 20 st. Terenski vir. Dokumentacija 
PM«SM«P.
12 Različni arhivski viri: od spiska piranskih nabornikov, do seznama uslužbencev v raznih uradih in spiska 
oskrbovancev v domu onemoglih v Piranu, mrtvih itd.
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včasih se da iz imen oziroma italijansko zapisanih priimkov razbrati njihovo slovensko ali 
slovansko poreklo.

Kriza pomorstva na jadra in uveljavljanje parnikov

Okoli let 1869-1870 seje začelo kazati upadanje števila jadrnic dolge plovbe, torej glavnine 

avstrijskega pomorstva. Z odprtjem Sueškega kanala leta 1869, pri katerem je npr. sodeloval 

tudi eden najpomembnejših tržaških kapitalistov, baron Pasquale Rivoltella, se je odprla 

neposredna pot iz Sredozemlja k Daljnemu vzhodu. Ker jadrnice na tej poti niso mogle slediti 

parnikom, je njegovo odprtje in obratovanje še bolj utrdilo premoč parnikov. Kriza jadrnic 

dolge plovbe in vedno večje prevladovanje parnikov, s katerimi so se ukvarjali tudi nekateri 

dunajski poslanci, glavnega avstrijskega trgovskega pristanišča ni posebej prizadela. Morda 

ravno nasprotno. Država Trsta tudi ob tej krizi ni pustila vnemar, ampak gaje podprla. Plovba 

in pomorski promet sta se namreč še bolj usmerila v velika pristanišča, ki jih je bilo po številu 

znatno manj kot manjših lokalnih pristanišč, kjer je potekala v glavnem le maloobalna plovba. 

Pokazalo pa se je, da parnega pomorstva ne Trst in ne Reka v svoji »nerazvitosti«, kljub 

prednostim, ki sta jima jih dajala tako ugoden geografski položaj kot državni status, nista 

izkoristila v zadostni meri. Seveda velja ta trditev samo v primerjavi s svetovno 

pomembnimi pristanišči, ne pa tudi v primerjavi z drugimi avstrijskimi obalnimi kraji. 

Čeprav sta bila potencirana kot izhoda na morje, Trst za Avstrijo in Reka za Ogrsko, sta le v 

notranjegospodarskem in notranjepolitičnem smislu izrabila svoje možnosti razvoja, v 

svetovnogospodarskem smislu pa tega ni mogoče trditi. To je najbolj pokazalo, ko ne Trst in 

ne Reka nista izkoristila ugodnega geografskega položaja v smislu večje bližine, ki sta ga 

imela pred deželami Srednje Evrope do Sueškega prekopa po njegovem odprtju. V primerjavi 

s srednjeevropskimi pristanišči sta bili veliko bližje in že zaradi te krajše razdalje, je 

marsikatera država raje uporabljala njune usluge, kot usluge dalnjih krajev. Preko njiju so 

marsikatere dežele opravljale pomorske posle z bližnjim in daljnim vzhodom vendar pa ti 

posli nikakor niso bili takšni in takih količinah, kot bi z drugačno organizacijo in 

poslovanjem lahko bili.13 14 Morda je tudi to posledica ekonomskih, pravnih, finančnih in 

tehničnih problemov, do katerih je prišlo po spremembi pogonske sile v pomorstvu, ki jih je 

morala vsaka pomorska država reševati sama glede na lastni specifični položaj.

13 Kojič: Propast brodarstva, str. 40; v tem kontekstu je mišljen trditev, zakaj svojega položaja Reka in Trst nista 
izkoristili v zadostni meri.

Kojič: Propast brodarstva, str. 40.
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Ker skupno število plovil med letom 1854, koje bilo v monarhiji registriranih 9878 plovil s 

skupno tonažo 325.201 ton, in letom 1912, ko je bilo registriranih 16.764 plovil s 471.252 

tonami nosilnosti, kaže na rast pomorstva, je treba v zvezi s tem ugotoviti, da gre povečanje 

na račun upadanja pomorstva in ladjarstva na jadra in naraščanja števila parnikov. Tudi 

število znotraj posameznih posadk je naraslo, vendar v manjši meri. Leta 1854 je bila na vseh 

ladjah 34.782 članov posadke, leta 1912 pa 45.567 članov (TABELA 3), torej je vidna rast, 

vendar v veliko manjši meri kot pri številu plovil. Pomorstvo proti koncu 19. stoletja že ni več 

ponujalo konstantnega vira zaslužka. Zaradi pomanjkanja potrebnega kapitala in ustreznih 

ladjedelnic za gradnjo parnikov, nizkih vozarin jadrnic, ki so komajda pokrivale stroške 

plovbe, visokih taks in carin, uveljavljanja parnikov in manjšega števila potrebnih mož 

posadke, se je ponekod začelo preusmerjanje podjetij, družin in posameznikov v druge veje 

gospodarstva.13 Tudi TABELE št. 3, 5 in 6, ki so izdelane na podlagi izpisov vsakoletnih 

podatkov iz AM, lepo kažejo število posameznih tipov ladij, upadanje njihovega števila 

vzporedno s propadanjem pomorstva na jadra oz. propadanjem jadrnic; lepo pa je iz njih 

vidno tudi naraščanje števila parnikov, ki je sovpadalo s svetovnim napredkom pomorske 

tehnike, tehnologije in razvoja. Omenjene padajoče številke so v literaturi poznane kot druga 

kriza jadrnic,15 16 do katere je prišlo okoli leta 1870, sovpadajo pa s splošno depresijo v 

avstrijski monarhiji. V primerjavi s prvo takšno krizo, do katere je prišlo v začetku 19 st. 

zaradi posledic Napoleonovih vojn, je bila druga veliko večja, globlja in glede na posledice 

veliko bolj »udarna«. Nastala je s sprejetjem in začetkom uporabe parnega stroja v 

pomorskem ladjarstvu, razvijala pa se je z rastjo števila uveljavljanjem parnikov, kar 

potrjujejo tudi viri, katerih rezultati so v številkah zbrani v TABELAH 1-13. Lesena plovila 

so počasi spodrivali leseni in železni parniki ter večje tovorne ladje, izdelane v tržaških in 

drugih večjih avstrijskih in evropskih ladjedelnicah. O samem procesu sprememb v 

pomorstvu je razpravljal tudi dunajski parlament. Glavne splošne vzroke za nastali težak 

položaj v pomorstvu ter propadanju in izginjaju jadrnic je istrski poslanec Dinko Vitezić 

videl v hitro napredujoči in prodorni konkurenci parnikov, razvijajoči se železnici, odprtju 

Sueškega kanala in uvoznih carinah nekaterih držav. Železnice so sicer resda nekako izničilile 

pomen pomorskih poti, lahko pa jih razumemo tudi kot nekakšen podaljšek pomorskih poti v 

notranjost. Med specialne razloge krize je Vitezić prišteval velikost jadrnic in njihov 

gradbeni material (les) ter poudaril, kako v razvitejših pomorskih državah gradijo vedno

15 Kojič: Propast brodarstva, str. 67.
16 Kojič: Propast brodarstva, str. 67.
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večje jadrnice, s čimer se zmanjšujejo režijski stroški. Spoznal pa je tudi prednost železa kot 
gradbenega materiala.

plovbodolgoletno krizo so propadale družbe in ladjarji. Med njimi je bila tudi Istrska družba za 

plovbo na jadra, ki je prav zaradi krize plovbe na jadra in uvajanja parnikov neslavno 

zamrla. K temu je pripomogla tudi država sama z visokimi davki, taksami ter carinskimi 

preprekami. Tako je bilo že razmeroma zelo zgodaj - 17.3.1850 izdano obvestilo c. kr. 

Namestništva, da morajo vsa plovila, tako avstrijska kot tudi tuja, ki pristanejo ob pomolu v 

tržaškem pristanišču ali pa zaplujejo v Tržaški zaliv, plačati takso. Takso so morala plačati 

tudi tista plovila, ki so jih k pristanku prisilile neugodne razmere. Uporabili so jo za 

vzdrževanje pristaniške službe oz. plačevanje pilotov in čuvajev tržaškega pristanišča.17 18 V 

tem obdobju splošne krize so npr. druge evropske države subvencionirale posamezna 

pomorska podjetja in ladjarje, medtem ko Avstro-Ogrska razen tržaškemu Lloydu in reški 

Adrii ni dajala prav nobene finančne pomoči. Ladjarji so bili v dobi depresije prepuščeni sami 

sebi. K večanju krize pa so pripomogli tudi poskusi zagotovitve dovoljšnjega števila ladijske 

posadke s stalnim povečevanjem plač in poskusi preprečevanja odhajanja mornarjev v tujih 

lukah. Daje bil problem dezerterstev resnično pereč, pričajo razna pisna obvestila Pomorske 

vlade matičnim pristaniškim uradom, v katerih jih obvešča, da je npr. »v tem in tem 

pristanišču« dezertiral »ta in ta« mornar. Tudi izpitna vprašanja, ki so jih postavljali 

izpraševalci na strokovnih izpitih kandidatom za pristaniška delovna mesta, pričajo enako. 

Vprašanje kot: «Kaj bi vi storili, če bi v Vašem pristanišču dezertiral mornar?«, se v 

vprašalnih polah kar nekajkrat ponovi.19 20

»Sparo gre hitreje«
20Parnike viri opisujejo kot plovila na paro (bastimenti a vapore). Zgrajeni so bili lahko iz lesa 

s pogonom na kolo ali na ladijski vijak, ali pa so bili že železne konstrukcije, ravno tako na

17 Kojič: Propast brodarstva, str. 67.
18 PAK, Enota Piran, fond občine Piran, leto 1850, šk. 45. Tiskani dokument Nr. 1405-315, N. 325 Pirano 850, 
VIII/2, nemško italijanski izvod. Taksa seje določala po ukazu Trgovskega ministrstva z dne 1. 6. 1850.
19 Kojič: Propast brodarstva, str. 38-39. O dezertiranju mornarjev pa poročajo tudi arhivski viri iz fonda LKP ter 
izpitni zapisniki, Protocollo d'esame..., parte portuale, parte contabile, parte sanitaria..., AST, GM, 14/7, b.
1067.
20 Poluradna zgodovina parnega pomorstva se začenja z Robertom Fultonom (1765-1815, Pennsylvania, ZDA, 
zlatar in urar) in njegovo parno ladjo Clermont leta 1807. Leta 1787 je odpotoval v Anglijo, kjer je spoznal 
Jamesa Watta, kije bil v tem času pri koncu izpopolnitve parnega stroja. Od tedaj dalje seje Fulton posvečal 
ladijski mehaniki. Potem seje preselil v Pariz, kjer je 1801 ponudil Napoleonu, da bi mu pri njegovem osvajanju 
Anglije pomagal s prevažanjem vojske prek kanala na splavih, ki bi jih poganjali stroji. 1803 je izvedel prvi 
poskus na Seni, ki pa ni uspel. Ladja na parni pogon seje takrat prepolovila in potonila. Kojič: Propast 
brodarstva, str. 16, op. 16.
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Kolo ali ladijski vijak. Bili so zelo različnih dimenzij, ter večjih in manjših nosilnosti. Manjše 

ladjedelnice, tudi istrske ob SV jadranski obali, so še dolgo časa po uveljavitvi parnega stroja 

prisegale na leseno gradnjo. To je bil še vedno čas, ko se železo ni uveljavilo inje bilo zaradi 

tega potrebno dokazovati, da ima železo kot gradbeni material prednost pred lesom. Prav tako 

ne naročniki in ne izvajalci še niso bili prepričani, da je to »tisto pravo«, saj se kljub 

zgodnjemu poskusu leta 1829 še vedno ni uveljavil ladijski vijak; viri še vedno ob koncu 

stoletja navajajo tudi parnike na kolo oz. na dve kolesi na bokih.

Biroscalo ad elica.

Piroscafo a ruote.

Pravzaprav seje ideja o izkoriščanju moči parnega stroja za pogon ladje rodila veliko pred Fultonovim uspešnim 
poskusom 1807. Njegov uspeh je v bistvu samo nekakšna zaključna faza niza eksperimentov različnih 
raziskovalcev in izumiteljev ter nekakšna odskočna deska za vse nadaljnje eksperimente in velike gradnje velikih 
parnikov.
Med Fultonovimi predhodniki so v zgodovinskih kjigah zapisani Anglež Edward Somerset Marquis of 
Worcester (1663), Anglež Thomas Savery (1699), Denis Papin (1707), Thomas Newcomen (1705), Jonathan 
Hulls (1736), James Watt (1765-1776), Američan John Fith (1786), Francozi Comte Joseph d'Auxiron (1774), 
Chevalier Charles Monnin de Follenay (1770-1772) in še nekateri drugi. Vsekakor sta bila najbolj poznana 
graditelja parnih strojev na svetu v tem obdobju James Watt in Matthew Boulton. Watt je bil konstruktor in 
izdelovalec, Boulton pa bogat industrij alec, kije finaciral tudi prvi parni stroj, katerega je Watt uspešno končal 
1766. V Fultonovo ladjo je bil tako vgrajen stroj, ki ga izdelalo prav Boultonovo podjetje. Kojič: Propast 
brodarstva, str. 17, op. 17.
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Vendar je nagli napredek tehnike v svetovnem merilu povzročil, da so parniki hitro zastarali 

in so stalno gradili novejše in bolj izpopolnjene. Pri tem so prednjačili Angleži, ki so bili 

najboljši in najhitrejši pri tehničnem izboljševanju in izpopolnjevanju ladjedelskih gradenj. 

Istočasno so tudi zmanjševali stroške gradenj in skrajševali čas, kije bil potreben za izgradnjo 

parnikov. Da bi lahko zmanjševali stroške plovbe, so povečevali tonažo. Ta trend je kasneje 

postal zakonitost v ekonomiji ladjarstva,21 22 tudi avstrijskega.

Med lastniki parnikov so bile tako družbe, kot posamezniki. Leta 1894 je v spisku v AM 

navedenih 16 lastnikov, ki so imeli po 2 ali več parnikov, vpisani pa so bili v pomorske 

registre. Največji med njimi je bil seveda Avstrijski Lloyd, ki je leto poprej posedoval 78 

parnikov, od tega 58 za dolgo plovbo, 16 za veliko obalno plovbo in 4 za malo obalno plovbo, 

inje imel monopol. Čeprav je število različnih lastnikov parnikov iz leta v leto raslo, kar kaže 

na širjenje te dejavnosti in poskuse osamosvajanja manjših družb in posameznikov, pa vse 

kaže, da so še naprej ostajali v nekakšnem podrejenem odnosu do »največjega« - t.j. 

Avstrijskega Lloyda. To je še bolj povečevalo dejstvo, daje Lloyd svoje manjše, zastarele in 

odslužene parnike preusmerjal v malo obalno plovbo in tako še dodatno povečeval 

konkurenco, ki je bila na tem področju že tako ali tako velika. Leta 1896 je zabeleženih 19 

različnih lastnikov parnikov (družbe in posamezniki), 1898 18 lastnikov, leta 1903 pa kar 27. 

V Kopru je imela svoj sedež družba Società cittadina di navigazione a vapore Capodistria, 

včasih imenovana La Capodistriana, ki je imela leta 1894 2 parnika (Gianrinaldo Carli in 

Santorio), 1896 že 3 (pridružil seje še Vergerio), 1898 pa 5 parnikov s skupno 776 tonami 

nosilnost (Gianrinaldo Carli, S. Giusto, S. Nazario, Santorio, Vergerio). Leta 1903 so na 

seznamu te družbe parniki Capodistria, S. Giusto, S. Nazario in Santorio. S prvima dvema 

parnikoma je družba dnevno opravljala prevoze med Koprom in Trstom z obveznim 

istodnevnim povratkom. V Izoli pa naj bi v letih 1904-1905 družba Navigazione Isolana 

opravljala prevoze z dvema parnikoma, Besenghi in Isolano.

Leta 1886 ustanovljena Società di navigazione a vapore »Istria-Trieste« s sedežem v Trstu je 

imela 11 parnikov z 2190 tonami nosilnosti. To so bili parniki Adriana (100 ton), Risano 

(139), Leme (38 ton), Quieto in drugi. Kapitan parnika Risano je bil Fonda Appolonio iz 

Pirana. Parniki lokalnih družb in lokalnih lastnikov so v glavnem pluli na relacijah male

21 Kojič: Propast brodarstva, str. 19.
22 AM 1894, 1896, 1898, 1903. Elenco delle Società ed armatori iscritti come proprietari di due o più piroscafi 
mercantili austriaci;
Verzeichnis der im Küstenlande in ... Verkehrs Erleichterungen der Cabotage Dampher, 1894, AST, GM, B. 
529
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obalne plovbe (picolo cabotaggio), včasih s pripisom, daje njihov delokrog celotni Jadran. V 

zapisu registracije omenjene družbe na pomorskem trgovskem sodišču v Trstu iz dne 12. 

novembra 1886 in v njenem statutu, pripravljenem v Rovinju novembra 1885, zvemo, daje 

sodila v njeno delovanje obalna plovba na območju Istre in tudi na drugih linijah, ki jih bo 

družba v bodoče ob svojem razvoju odprla.23 Družba se je zavezala, da bo svoja obvestila 

objavljala v tržaškem dnevnem časopisu Osservatore Triestino in periodičnem časopisu Istria, 

kije izhajal v Poreču. Med parniki omenjene družbe so bili tudi potniški, ki so pristajali tudi 

v obalnih mestih in povezovali Trst, Istro in Dalmacijo. Še leta 1894 so s štirimi parniki 

vzdrževali redne vsakodnevne povratne linije med Trstom in Puljem ter Trstom in Rovinjem. 

Kasneje seje njihov promet povečal tudi z novograjenimi parniki. Med njimi je bil tudi parnik 

San Marco.24 Na morje je prvič zaplul 3. aprila 1911. Zgrajen je bil v ladjedelnici v Tržiču 

leta 1910. Delali so ga na »scali« št. 1 pod številko 22. Končanje bil 23. oktobra 1910. Dolg 

je bil 49,49 m, širok 6,30 m in visok 3,27 m. Dolgih 33 let je prevažal potnike iz Istre v Trst 

in nazaj domov. Dvakrat tedensko je v obdobju med obema vojnama25 plul tudi v Zadar. Ob 

torkih zjutraj je že ob 7. uri odplul iz Trsta; ustavil se je samo v Piranu, Poreču, Rovinju, 

Pulju in Malem Lošinju. Po približno 12 urah plovbe je pristal v Zadru. V kolikor so potniki 

potovali na Brione, se je parnik ustavil sredi morja, kamor so potem z manjšimi čolni 

pripeljali brionske potnike oziroma jih od tam prepeljali na otoke. Plul pa je tudi na krajših 

relacijah Trst- Izola - Piran - Savudrija- Umag - Novigrad - Poreč - Vrsar- Rovinj - Brioni - 

Fažana - Pulj. Njegova plovba je bila utečena in prilagojena umiku,26 ki ga je postavljala 

družba lastnikov. Svojo pot je parnik končal 9.9.1944, le dan kasneje za »slavnim Rexom«. 

Bombardiralo gaje 7 zavezniških letal blizu rta Savudrije, ko je plul na svoji redni progi Trst 

- Umag - Trst.

23 AST, Tribunale Commerciale Marittimo- Società, Reg. 222 (Soc. VII). Società di navigazione a vapore Istria 
-Trieste. Pisni zavedki so iz 12.11.1886, 27.3.1888, 17.10.1893, 27.1.1899, 17.6.1901 in 14.3.1903; I.R. 
Luogotenenza - Atti generali, b. 504, 1886, Statuto della Società di navigazione a vapore Istria - Trieste.
24 Terčon Nadja: Ne samo Rex, tudi San Marco..., Primorska srečanja 185/86’96, Koper-Nova Gorica, 1996, 
str.672-675.
25 Nimam podatkov, ali j e ta proga velj ala tudi v obravnavem času, to j e od leta 1911 do leta 1918.
26 Urniki linije Trst - Pulj, »Istria-Trieste« A. A. di navigazione, Itinerario - Orario della linea bisettumanale 
Trieste - Pola N. 126 volevole dal 23 Novembre 1943; »Istria - Trieste« S.A. di Navigazione, Itinerari - Orari 
delle linee 123 trieste - Pirano e 125 Trieste - Umago volevoli dal 14. Febbraio 1944, tutti i giorni; PAK, Enota 
Piran, fond LKP, leto 1944.
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podjetnik, ki seje ukvarjal tudi z gradbenimi deli.28 V svoji piranski kroniki ga omenja njen 

pisec Bortolo Tamaro.29 Piše, da je vodil zasutje piranskega mandrača. Poleg zasutja 

mandrača je v mestu opravil še veliko drugih gradbenih del. Zadnja leta 19. stoletja pa seje 

Petronio začel ukvarjati še z ladjarskimi posli. Njegovo ime je zabeleženo med lastniki 

parnikov v AM; najprej dveh (Pierino, Silvia) in potem treh parnikov (Istria, Pierino, 

Portorose). Potem njegovega imena v zapisih ni več. Pri imenih njegovih parnikov so 

navedeni štirje različni lastniki - trije s priimkom Petronio (njegovi dediči Attilio, Giacomo in 

Rosalia Petronio) in kapitan njegovih parnikov Lorenzo Rosso. S Petronijevimi parniki pa je 

potovala tudi pošta. V svoji bogati knjigi o pošti, ki jo je prevažal Avstrijski Lloyd, njen avtor 

Umberto Del Bianco piše o »nekem Pietru Petroniu«, ki je s svojimi parniki opravljal ta 
posel.30

Tudi Antonio Viezzoli fu Pietro je bil lastnik parnikov. Leta 1896 sta bila na spisku 

njegovega imetja parnika Istria in San Nazario C., ki pa se je še 1892 in 1894 imenoval 

Piranese. Z njim je dnevno opravljal prevoze na relaciji Piran - Izola, Trst in se po isti poti 

tudi vračal v matično pristanišče. Tega je Viezzoli prodal in leta 1899 je bila njegova lastnica 

Nuova linea di navigazione a vapore fra Capodistria e Trieste. Kapitan na Piraneseju je bil 

Antonio Giraldi, kapitan Istrie pa Lorenzo Rosso. Kaže, daje parnik Istria kupil od Viezzolia 

Petronio in skupaj s parnikom prevzel in zaposlil kapitana Rossa, ki je potem po Petronijevi 

smrti postal tudi eden solastnikov parnika, na katerem je dolga leta služboval. Lorenzo Rosso 

(očeta Giovannija), ki je bil rojen v Miljah, naj bi kasneje s tema parnikoma, po podatkih Del 

Bianca, vodil svojo družbo. Kapitan Petronijevega parnika Silvia pa je bil Antonio Zaccaria, 

kar kaže na to, da lastniki večjega števila ladij oziroma parnikov niso pluli sami, temveč so 

zaposlovali posadko. Poleg parnikov pa je Pirančan Antonio Viezzoli prodal tudi jahto Lady 

Mary, in sicer že omenjeni družbi »Nova pomorska linija na paro med Koprom in Trstom«. 

Ob koncu stoletja so tudi domače ladjedelnice gradile tudi manjše parnike. Parniki Istria, 

Pierino, Andrea (lastnica Direzione di finanze iz Trsta), Acropoli, Epulo in jahta Lady Mary 

so bili zgrajeni v domačih ladjedelnicah v Kopru, Portorožu in Piranu.

28 Impresa lavori portuali. Petronio Pietro. Guida generale di Trieste ed Goriziano, Istria, Fiume e Dalmazia, 
1889, str. 769.
29 Tamaro Bortolo fu Marco - Piranese, Notizie Patrie, Libro secondo, 1894-1895. PM«SM«P, inv. št.3226.
30 Citat :« Cosi troviamo attivi a Piran, dal 1894 al 1896 un certo Pietro Petronio con i due vapori..., e un certo 
Antonio Viezzoli....« po Del Bianco Umberto: Il Lloyd Austriaco e gli annulli marittimi delFAustria-Ungheria, 
Volume primo: Le linee dell'Adriatico, Milano, 1976, str. 83.
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Živahen potniški promet v Piranu. Original v PM«SM«P, inv. št. U 3541.

130





pomorski promet

Ladje, ki so pristajale v obalnih mestnih pristaniščih ali pa so bile v njihovih ladjedelnicah 

zgrajene, so plule na različnih relacijah.1 Na relacijah dolge plovbe ali oceanske plovbe so 

plule ladje tipa brik, bark, brigantina, brik škuner, luger, nava in škuner, ki pa so plule tudi na 

relaciji velike obalne plovbe ali velike kabotaže. Na relaciji male obalne plovbe oz. male 

kabotaže pa najdemo pelige, gajete, bracere, trabakole, leute, parnike in batelle. Plovba, to je 

potovanje z ladjo ali čolnom ne glede na njegovo namero, se namreč deli na več kategorij. 

Glede na sposobnost plovila, so po določenih predpisih posameznih držav vsakemu plovilu 

določili plovbno omejitev. Plovbne meje pa se v vseh državah določajo glede na velikost ladje 

in državne plovbne meje. Z navigacijskega stališča poznamo obalno plovbo (promet po 

obalnem morju med pristanišči iste države), oceansko ali dolgo plovbo ali plovbo po odprtih 

morjih ter polarno plovbo. Z ekonomskega gledišča pa plovbo delijo na linijsko in svobodno. 

Pri linijski ladje plujejo po nekem utrjenem in napisanem plovbnem redu, izhodiščno in 

končno pristanišče sta vedno isti in običajno tudi vmesna. Tovor je že vnaprej določen in 

potuje po vnaprej objavljeni poti. Eden prvih, ki je vzpostavil prvo redno linijo, leta 1836, je 

bil Avstrijski Lloyd. Ladje, ki plujejo v svobodni plovbi, nimajo vnaprej določene plovbne 

smeri, ne vrste tovora in pristanišč, ampak to sproti po potrebi koordinirajo. Arhiviski viri 

največkrat omenjajo prav veliko in malo kabotažo. Kabotaža, ki izvira iz francoščine, pomeni 

plovbo (malo obalno in veliko obalno) oziroma potovanje ladje za prevoz tovora ali oseb v 

okviru meja ene države med pristanišči istega politično - carinskega področja. Po 

mednarodnem morskem pravu ima namreč vsaka država pravico, da rezervira kabotažo samo 

za ladje svoje zastave, kar je bilo potrjeno s Statutom o mednarodnem režimu morskih 

pristanišč leta 1923. Čeprav velja, da so te ladje plule na področju celotnega Avstrijsko 

ilirskega primorja, pa je v virih včasih ob navedbi proge tudi pripomba, da ima ladja kabotažo 

določeno za celotno Jadransko morje.1 2 3 4

Leta 1881 so v Trstu ladje pristajale in od tam odhajale v naslednja avstrijska pristanišča:5 

Labin z bližnjim pristaniščem Rabac, Almissa, Rab, Bobovischie, Bol, Bakar, Budva, 

Capoasto, Koper, Karlobag, Karnica, Castelnuovo di Trau, Kotor, Červinjan, Krk, Novigrad,

1 Lungo corso, grande cabotaggio, piccolo cabotaggio.
2 Prva francoska linija 1851, prva nemška linija 1857; Kojič: Propast brodarstva, str. 27.
3 Pomorski leksikon, Zagreb, 1990. Plovidba, str. 596, 597; Kabotaža, str. 336.
4 Npr. piccolo cabotaggio per tutto l'Adriatico.
5 Navigazione a Trieste 1881-1887, AST, Per 9 (Movimento commerciale di Trieste, tiskana publikacija). 
Pristanišča so navedena po abecednem redu za pristanke v Trstu iz omenjenih pristanišč posebej ter za odhode iz 
Trsta v omenjena pristanišča posebej. Izpisi in preglednice so pokazale, da se spiska v večji meri pokrivata in da 
so odstopanja med prihodi in odhodi majhna. V tekstu so navedena pristanišča po vrstnem redu tako kot v virih,
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Stari Grad, Komiža, Cuciste, Korčula, Devin, Fažana, Plomin, Reka, Fort Opus, Jelša, 

Giuppana, Gradež, Gravosa, Jablanac, Ika, Izola, St. Leme, Lesina, Vis, Veliki Lošinj, Mali 

Lošinj, Makarska, Medulin, Megline, Melada, Metković, Milna, Tržič, Milje, Neum, Nena, 

No valj a, Novi, Obrovac, Orebič, Vrsar, Pag, Poreč, Perast, Perzogno, Piran, Pulj, Portore, 

Porto torre, Postir, Portobuso, Pucischia, Portorož, Dubrovnik, Risano, Rogoznica, Rovinj, 

Sali, Sv. Jurij na Hrvaškem, Sv. Ivan na Braču, Sv. Martin na Braču, Sv. Peter na Braču, 

Sansego, Scardona, Šibenik, Senj, Selce, Selve, Škedenj, Slano, Šolta, Split, Ston, Stinice, 

Stretto Morter, Tarstenik, Trogir, Troppano, Trau, Umag, Valditorre, Vallegrande, Velja, 

Veruda, Vodice, Zadar in Zlorin. To so pristanišča iz cele vzhodne jadranske obale od Devina 

do Boke Kotorske.

V tržaškem arhivu pa so shranjena tudi konzularna poročila iz različnih držav, s katerimi je 

država imela pomorske stike.* 6 7 Tako najdemo poročila o zunanji avstrijski trgovini v Italiji 

(Napoli, Palermo, Toscana), Grčiji (Solun), Peruju, Franciji, Londonu, Barceloni, Tripoliju, 

Kreti, Havani, na Krfu, Jonskih otokih, Gibraltarju, Bombaju itd. V fondu tržaške trgovske 

zbornice pa je ohranjenih veliko trgovskih pogodb s posameznimi deželami. Včasih je v njih 

navedeno, s čim so trgovali, kaj izvažali, kaj uvažali, velikokrat pa ne. In ker je istrsko blago 

morda po drobcih potovalo tudi v te dežele in blago iz daljnih dežel prihajalo preko Trsta tudi 

v Istro, lahko predvidevamo tudi posreden stik med njimi. Zanimivo bi bilo dobiti točne 

podatke, kolikšne količine takega blaga so pretovarjali, prodajali, kakšno in katero je bilo to 

blago, vendar za zdaj ni bilo mogoče. Na neki način pa lahko vseeno zatrdimo, daje obstajala 

neke vrste povezava med istrskimi obalnimi mesti in deželami prek oceanov, ki pa je potekala 

preko Trsta.

Potniki so potovali s potniškimi ladjami. V Trst in nazaj v domače pristanišče so hodili zaradi 

turističnih namenov in vsakodnevnih delovnih migracij. Zanimiv je tudi dopis portoroške 

ekspoziture Pomorski vladi na njeno zahtevo o pošiljanju statističnih podatkov in podatkov o 

pomorskem gibanju v pristaniščih, ki v bistvu daje odgovor na marsikatero zastavljeno 

vprašanje o prevozu blaga in potnikov. Pristaniški čuvaj je namreč Pomorski vladi na njeno 

zahtevo po pisanih poročilih odgovoril, da pač ne pošilja teh podatkov, ker se tako ali tako 

»vsa roba izkrca in vkrca v Piranu, v Portorožu pa se vkrcavajo in izkrcavajo samo potniki in 

njihova prtljaga«. Torej lahko na podlagi te preproste trditve in vseh raziskav z gotovostjo 

zatrdimo, daje bilo piransko pristanišče tako tovorno kot potniško pristanišče, portoroško pa

le da so za znane kraje uporabljeni izvirni izrazi v slov. ali hrv. jeziku, za neznane kraje pa to v tem trenutku ni 
bilo preverjeno in so zapisani tako, kot jih je zapisal zapisovalec.
6 AST, GM, 4/3, b. 525, 1854-1905.
7 Dopis, AST, GM, b. 529, 4/4, 1894-1907, 23.nov.1902, št. 307-309.
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le potniško, in še to samo v povezavi s turizmom, ki se je proti koncu stoletja vedno bolj 
razvijal.

Redne pomorske potniške linije so z vmesnimi postanki v istrskih mestih potekale od Trsta do 

Pulja ter dalje do Reke in Dalmacije. Na ta način so tesno povezovale ta mesta s Trstom in 

posredno prek njega še z drugimi deželami. Vsako sredo je iz Trsta proti Pulju odplul 

Lloydov parnik ter se vračal v Trst vsak četrtek zvečer. Ustavljal se je v Piranu, Umagu, 

Novigradu, Poreču, Rovinju, Fažani. Enaka je bila proga za parnik, namenjen na Reko. Iz 

Trsta je odplul vsako soboto zjutraj, nazaj pa je prišel v ponedeljek zvečer. Vsakega 5. in 20. 

dne v mesecu so imeli potniki možnost potovati v Dalmacijo. Iz Trsta do Malega Lošinja je 

pot trajala 12 ur. Leta 1883 je AM objavil cenik in itinerary Lloydovih potniških linij s 

parniki od Trsta v Benetke in Istro, Hrvaško, Dalmacijo in Albanijo. Tako je potovanje z 

Lloydovim parnikom iz Trsta do Pirana, ki je naveden v ceniku kot prvo pristanišče, v 

katerem se parnik ustavlja, stalo brez hrane in ležišča v prvem razredu 1 fiorint in 20 soldov, v 

drugem 80 soldov, v tretjem pa 40 soldov. Do Umaga, kjer je bilo drugo pristanišče, pa so 

morali potniki prvega razreda odšteti 1 fiorint in 80 soldov, drugega 1 fiorint in 20 soldov, 

tretjega pa 55 soldov. Posebej pa so si potniki, posebno tisti, ki so pluli na daljši relaciji, 

doplačali posteljo.8 9

Na morju se je tudi zaradi gostega prometa zgodilo veliko nesreč.10 * Tega sicer uradni viri ne 

omenjajo kot glavnega vzroka, vendar ga lahko upoštevamo kot pomembno okolnost. Največ 

nezgod in nesreč pa se je zgodilo zaradi slabega vremena, neurja, močnih vetrov, megle ali 

tudi človeške napake - napačnega vodenja ladje. Tudi obalna plovila pred nezgodami niso bila 

vama. Do enega takih nesrečnih dogodkov je prišlo že decembra 1853. Pri Savudrijskem rtu 

je parnik Avstrijskega Lloyda trčil v ladjico s piranskimi mornarji. Zaradi silovitega trka so 

življenje izgubili Graziano Furian, Giovanni Predonzan in Antonio Viezzoli. Ta dokument, ki 

so ga piranske občinske oblasti poslale na Lloydovo direkcijo, je neke vrste opravičilo 

družinam pokojnikov in hkrati obvestilo, daje do nesreče prišlo zaradi malomarnosti pokojnih 

nesrečnikov in ne zaradi kakršnekoli krivde Lloydove posadke.11 1. junija 1876 je bracera 

Bonavia iz Pirana ob močnem in mrzlem vzhodnem vetru (greco) ter veliki oseki nasedla na 

peščino, ko se je izogibala piranskemu pristanišču. Izgubila je manjši spremljajoči čoln kaič 

(caicchio) in odvrgla tovor - pesek, ki ga je prevažala. Škodo so cenili na 40 forintov,

8 Terčon Nadja: Po propadu Beneške republike, v Piransko pristanišče, str. 40-41.
9 AM 1883, str. 204-205. Tariffa - passeggeri ed itinerario della Navigazione a vapore del Lloyd austro-ung.
10 AM 1877-1903, Prospetto dei sinistri di mare e naufragi avvenuti dal... al... lungo il litorale della Monarchia 
austro-ung. Takih nezgodnih primerov je veliko. Izbrala sem jih le nekaj po vzorcu Koper, Izola, Piran, parnik.
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človeških žrtev pa na srečo ni bilo.11 12 Človeške izgube sta utrpeli izolska ribiška batela 

Rodolfo 19.3.1893 na odprtem morju izven področja Debelega rtiča in koprska bracera 

pellegrina 27.5. 1893 v Lazaretskem zalivu (Valle S. Bartolomeo). Trije Izolani so izgubili 

življenje zaradi močnega sunka severoseverozahodnika (N.N.W.). Batela se je prevrnila in 

izgubljena je bila vsa ladijska oprema. Škoda je bila ocenjena na 180 forintov. Koprska 

bracera Pellegrina pa se ja zaletela z bracero Madonna delle Grazie in izgubila enega člana 

posadke, materialne škode pa po zapisanih podatkih naj ne bi bilo.13 Tudi parnikom ni bilo 

prizaneseno. V Tržaškem pristanišču je npr. parnik koprske družbe La Capodistriane zaradi 

slabega manevriranja trčil v parnik Thetis in mu povzročil škodo na premcu. Nezgoda se je 

zgodila 2.8.1898, škoda pa je znašala 260 forintov. 18.1.1898 pa je blizu lanterne v Trstu 

zaradi goste megle zadel ob školje koprski parnik Vergerio. Izgub in škode ni utrpel.14

Potrditev gibanja pomorskega prometa v številkah lahko najdemo v TABELAH št. 10, ki 

prikažejo Pomorski promet med Trstom in obalnimi pristanišči- Koprom, Izolo, Piranom ter 

Portorožem v letih 1881, 1882 in 1883.15 V številkah je namreč prikazan pomorski promet, ki 

je obojesmerno potekal med istrskimi mesti in Trstom. Po uradnih mnenjih Pomorske vlade, 

piranske občinske uprave in korespondence med pomorskimi uradi lahko zatrdimo, daje prav 

piransko pristanišče med vsemi tremi obalnimi sprejemalo največ ladij, daje bil promet v 

tem mestu naj gostejši in zato se potrjujejo besede in argumenti piranskih občinskih mož, ki so 

to v svoji korespondenci s Pomorsko vlado v Trstu to izredno poudarjali. Statistični podatki 

in številke pa kažejo malo drugačno situacijo. Zdi se, da je imel Koper v relaciji s Trstom

11 PAK, Enota Piran, fond občine Piran, avstrijsko obdobje, 1853, šk. 55. Dokument N. 1818, preš. 19. Decemb. 
853.
12 AM 1877, str. 126-127.
13 AM 1894, str. CVIII-CIX.
14 AM 1899, str. CXIV - CXV.
15 Navigazione a Trieste nel 1881 (1882, 1883); rubriki »Prospetto dei navigli approdati secondo i singoli porti 

Austro-Ungarici di provenienza e le bandiere« in »Prospetto dei navigli partiti secondo i singoli porti Austro- 

Ungarici di destinazione e le bandiere«. Revijo hranijo pod signaturo Per 9 v Tržaškem državnem arhivu. 
Tabele so izdelane z dvema namenoma oziroma deloma: v prvem so zbrani podatki o pristankih plovil v Trstu, 
ko so tja prazna ali polna priplula iz obalnih pristanišč; v drugem pa odhodi plovil iz Trsta, ko so se s tovorom 
ali prazna namenila v obalna pristanišča. Večinoma so bile to domače ladje, včasih pa so se v obalnim mestih 
ustavljale tudi prazne ladje, ki so plule pod tujo zastavo (npr. turško, grško itd.). Te so v tabelah omenjene samo 
v opombi. V tabelah so prikazani seštevek jadrnic, seštevek parnikov in skupno število.

Legenda v rubriki OPOMBE za tabele 10A do 10 H:
Prvo število - tuja polna ladja, ladja s tovorom
Drugo število - tuja prazna ladja, brez tovora
Poleg števila je navedena država, od koder je bila ladja, (v okviru skupnega števila)
NPR.: Ital. 2-2 / 2 polni in 2 prazni italijanski ladji

Čg. 0-2/ nobene polne in dve prazni črnogorski ladji
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močnejši promet, Piran pa je bil močnejši na splošno. Verjetno je iz Kopra v Trst odplulo več 

ladij s tovorom kot iz Pirana, saj je pristanišče služilo večjemu številu prebivalstva, tako 

mestnega kot tudi okoliškega, ki je zaradi bližine gravitiralo nanj. Ekonomska dejavnost 

koprska pristanišča z bližnjim zaledjem in notranjostjo dežele je bila zaradi geografskih, 

zgodovinskih in ekonomskih dejavnikov večja kot v Piranu. Tudi dnevnih odhodov na delo je 

moralo biti zaradi širšega zaledja več kot v Piranu.

Zanimiv je tudi podatek, da so poleg domačih (mišljeno je avstro-ogrskih) v Piranu pristajale 

tudi polne in prazne ladje, ki so plule pod tujimi zastavami; leta 1882 so npr. v Piranu 

pristale danska (1 prazna), nemška (1 prazna), grški (lpolna, 1 prazna), italijanske (2 polni, 12 

praznih), črnogorske, turške in švedsko-norveške ladje. V Kopru so zabeležili poleg domačih 

le še pristanke italijanskih jadrnic, v Portorožu pa so poleg domačih pristajale tudi tuje 

jadrnice (grška, italijanska in turška), ki so bile očitno namenjene v Trst. Zakaj v Portorožu? 

V portoroškem primeru je prišel do veljave pomen »naravnega pristanišča« v Portoroškem 

zalivu, ki omogoča varno sidranje ali pristanke v slabem vremenu in močni burji.

S tradicionalnimi plovili so istrski pomorski prevozniki vozili svoje blago v Trst, nazaj pa prevažali industrijske in druge potrebščine, 
ki sojih nabavili v mestu. V ospredju bracera in trabakola. (Die Österreichisch = ungarische monarchie in Wort und Bild. Küstenland 

und Dalmatien. Lieferung 143, str. 353).
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Koper
10 A - Pristanki v Trstu iz Kopra (odhodi iz Kopra)

1881

POLNA PLOVILA PRAZNA PLOVILA SKUPAJ

TIP ŠTEVILO TONAŽA ŠTEVILO TONAŽA ŠTEVILO TONAŽA OPOMBE

Na jadra
Na paro
Skupaj

526

526

6513

6513

35

35

732

732

561

561

7245

7245

1 ital. jad.

1882 Na jadra 539 6580 43 908 582 7488 Ital. 1-1
Na paro - - 1 90 1 90
Skupaj 539 6580 44 998 583 7578

l883 Na jadra 435 5483 26 437 461 5921 Ital. 2-2
Na paro - - 1 38 1 38
Skupaj 435 5483 27 475 462 5958

10 B - Odhodi iz Trsta v Koper (pristanki v Kopru)

POLNA PLOVILA PRAZNA PLOVILA SKUPAJ

TIP ŠTEVILO TONAŽA ŠTEVILO TONAŽA ŠTEVILO TONAŽA OPOMBE

Na jadra 484 5932 67 783 551 6715 Ital. 3-3
Na paro - - - - - -
Skupaj 484 5932 67 783 551 6715

Na jadra 482 6010 76 1236 558 7246 -
Na paro 1 67 - - 1 67
Skupaj 483 6077 76 1236 559 7313

Na jadra 396 4980 39 513 435 5493 -
na paro - - - - - -
Skupaj 396 4980 39 513 435 5493
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Izola

10 C -Pristanki v Trstu iz Izole (odhodi iz Izole)

POLNA PLOVILA PRAZNA PLOVILA SKUPAJ

TIP ŠTEVILO TONAŽA ŠTEVILO TONAŽA ŠTEVILO TONAŽA OPOMBE

Na jadra 11 159 1 26 12 185 Ital. 1-0
Na paro - - - - - -
Skupaj 11 159 1 26 12 185

Na jadra 58 646 16 192 74 838 Ital. 0-4
Na paro - - - - - -
Skupaj 58 646 16 192 74 838

Na jadra 2 25 28 374 30 336 Ital. 0-1
Na paro - - - - - -
Skupaj 2 25 28 374 30 336

10 D - Odhodi iz Trsta v Izolo (pristanki v Izoli)

POLNA PLOVILA PRAZNA PLOVILA SKUPAJ

ko
TIP ŠTEVILO TONAŽA ŠTEVILO TONAŽA ŠTEVILO TONAŽA OPOMBE

'---
881 Na jadra 7 141 4 64 11 205 -

Na paro - - - - - -
Skupaj 7 141 4 64 11 205

Na jadra 34 395 25 275 59 670 Ital. 0-1
Na paro - - 3 93 3 93

-------

Skupaj 34 395 28 368 62 763

883 Na jadra 16 182 10 110 26 292 -
Na paro - - - - - -
Skupaj 16 182 10 110 26 292
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PIRAN

10 E - Pristanki v Trstu iz Pirana (odhodi iz Pirana)

POLNA PLOVILA PRAZNA PLOVILA SKUPAJ

TIP ŠTEVILO TONAŽA ŠTEVILO TONAŽA ŠTEVILO TONAŽA OPOMBE

Na jadra 407 5569 63 1177 470 6746 Ital. 0-1
Na paro - - - - - - Gr. 0-3
Skupaj 407 5569 63 1177 470 6746

Na jadra 471 7312 100 1831 571 9143
Na paro - - 2 70 2 70
Skupaj 471 7312 102 1901 573 9213

Na jadra 345 4864 68 1528 413 6392 Ital 0-4
Na paro - - - - - -
Skupaj 345 4864 68 1528 413 6392

10 F - Odhodi iz Trsta v Piran (pristanki v Piranu)

POLNA PLOVILA PRAZNA PLOVILA SKUPAJ

ETO
—

TIP ŠTEVILO TONAŽA ŠTEVILO TONAŽA ŠTEVILO TONAŽA OPOMBE

881 Na jadra 244 3623 287 6542 531 10326 Gr. 4-0
Na paro - - 1 161 1 161 Ital. 2-2
Skupaj 244 3623 288 6703 532 10487 Tur. 1-0

Vse na 
jadra

Na jadra 244 3583 352 9852 596 13435 Dan. 0-1
Na paro - - 2 70 2 70 Nem. 0-1

fe——

Skupaj 244 3583 354 9922 598 13505 Gr. 1-1
Ital. 2-12 
čg.
Tr.
Šved.-
Norv.

I83 Na jadra 224 3267 317 9047 541 12314 Gr. 0-1
Na paro - - - - - - Čg. 1-1

k

Skupaj 224 3267 317 9047 541 12314
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PORTOROŽ
10 G -Pristanki v Trstu iz Portoroža (odhodi iz Portoroža)

POLNA PLOVILA PRAZNA PLOVILA SKUPAJ

TIP ŠTEVILO TONAŽA ŠTEVILO TONAŽA ŠTEVILO TONAŽA OPOMBE

Na jadra 72 2505 11 380 83 2885 Gr. 1-2
Na paro - - - - - - Ital. 0-1
Skupaj 72 2505 11 380 83 2885 Tr. 0-1

sšf” Na jadra 77 2555 7 291 84 2846 Gr. 0-1
Na paro - - - - - - Ita.l 3-0
Skupaj 77 2555 7 291 84 2846 Čg. 0-1

Tr. 0-1
883 Na jadra 123 4379 7 230 130 4609 Ital. 0-1

Na paro - - - - - - Čg. 0-2
Skupaj 123 4379 7 230 130 4609 Tr. 0-1

10 H - Odhodi iz Trsta v Portorož (pristanki v Portorožu)

POLNA PLOVILA PRAZNA PLOVILA SKUPAJ

TIP ŠTEVILO TONAŽA ŠTEVILO TONAŽA ŠTEVILO TONAŽA OPOMBE

181 Na jadra
Na paro
Skupaj

182 Na jadra 1 12 3 67 4 79 Ital. 1-1
Na paro - - - - - -

L Skupaj 1 12 3 67 4 79
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Pristaniška dejavnost

Vsa pristaniška dejavnost pa je morala potekati skladno in odgovorno, zato je bila zelo 

natančno organizirana in vodena, podrejena pa je bila najvišji instanci Pomorski vladi. Poleg 

točno predpisanih nalog za vsako stopnjo pristaniških in pomorsko-sanitetnih uradov so bili 

glede na posebno točko predpisa o organizaciji pomorsko-sanitetnih služb,16 17 vsi pomorski 

uradi dolžni vsem ladjam v nevarnosti, ne glede na to, s kakšnimi sanitarnimi prepustnicami 

so bile oskrbljene, dovoliti pristanek v lastnem ali njim podrejenem bližnjem pristanišču. 

Ladjo je bilo potrebno v takem primeru predpisom primemo zavarovati in jo po odpravljeni 

nevarnosti napotiti dalje do njenega cilja. V pristaniščih so morali uradi takšne ladje oskrbeti z 

živili, zdravili in pošto, ne glede na to, ali so imele veljavne sanitarne prepustnice in 

dovoljenja za prosto gibanje ali ne. Poskrbeti so morali tudi za vkrcanje mornarjev in ladijskih 

pilotov ter družin kapitanov. Na vsak način so si morali prizadevati, daje ladja lahko čimprej
1 7nadaljevala plovbo.

Včasih so mesta tudi oskrbovala ladje, ki so plule mimo. V piranskem arhivu je ohranjen 

dopis kapitana fregate Venere, ki ga je ta naslovil piranskemu županstvu. Prosi ga, naj 

piranskemu mesarju Nicolòju Viezzoliju, ki je ladjo oskrbel z mesom za potrebe posadke, 

plača ustrezni znesek. Denar pa so očitno priložili v pismu.18 Zanimivo je tudi vprašanje, 

koliko je bilo v mestih resničnega pretovora blaga, koliko ladij pa je v pristaniščih samo 

pristajalo. Večinoma so bile to domače (mišljene so avstro-ogrske), včasih pa tudi prazne 

ladje, ki so plule pod tujimi zastavami. Leta 1881 so npr. v Piranu pristale 4 grške, 4 

italijanske in 1 turška ladja. Preglednice točno povedo, ali so bile prazne ali polne, tovor in 

količina pretovorjenega blaga pa žal nista nikjer navedena. Po uradnih informacijah 

pomorskih in občinskih oblasti je, čeprav nekateri statistični podatki sicer kažejo drugačno 

podobo, piransko pristanišče med vsemi severozahodno istrskimi sprejemalo največ ladjevja; 

promet je bil tu najgostejši, pretovor blaga pa največji. To so v svojih dopisih navajali tudi 

piranski podestati, ki so skušali vlogo svojega pristanišča pri pomorskih oblasteh v Trstu 

»pravilno ovrednotiti«, seveda v svojo korist.19 Občinski možje so večkrat v različnih 

prošnjah in dopisih Pomorski vladi poudarjali izredno velik pomen piranskega pristanišča. 

Cenjeno naj bi bilo predvsem kot pristanišče za manjše ladje, v njem pa je potekal tudi 

izredno gost promet. Ta promet po njihovem razumevanju, pojmovanju in razlagi še zdaleč ni

16 Organisation des Hafen - und- See- Sanitätdienstes der Österreichischen Monarchie, 14.6.1851, AST, GM,
14/2, b. 968.
17 Organisation 1851, Hauptstück II, Abschnitt 1/4; AST, GM, 14/2, b. 968.
18 Dopis N. 440,1.R.Comando della Fregata Venere Al Lodevole Uffizio Podestarile di Pirano..., 1851, PAK- 
Enota Piran, fond občine Piran, avstrijsko obdobje, 1851, šk. 48.
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dosegel prav velikih količin pretovorjenega blaga. Vendar pa je promet v pristanišču stalno
*

naraščal, se gibal in se razvijal. Toda če bi po mnenju piranskih veljakov upoštevali število 

plovil, ki pripadajo določenemu mestu, naj bi bil Piran po podestatovih besedah takoj za 

Trstom, in ne šele na 15. ah kakšnem drugem mestu, kot je bilo to zapisano v statistikah AM. 

Piranski podestat tudi ni bil zadovoljen s prikazi v AM, kjer je bilo piransko pristanišče na 

lestvici po njegovem mnenju prenizko (TABELI 11 in 12). Ta uradno prikazana majhnost 

piranskega pristana naj bi bila kriva (»slaba reklama«), da se posamezni kapitani niso 

ustavljali v njem, temveč so raje svoje ladje usmerjali v večja pristanišča in pristajali tam. V 

večjih pristaniščih pa naj bi se velike količine blaga pretovarjale predvsem po zaslugi 

Lloydovih parnikov.19 20 Njihova razlaga je bila: »Eno pristanišče sprejme v enem letu 100.000 

ton prometa, ki ga je ustvarilo 20 ladij s po 5.000 tonami nosilnosti. Drugo pristanišče pa 

doseže v enem letu 50.000 ton prometa, vendar pa je ta promet ustvarilo 2.000 ladij s po 25 

tonami.« Katero je sedaj večje? Katero pomembnejše? To je bilo vsekakor logično 

razmišljanje v danih okoliščinah, vendar pa tudi dokaz počasnega sprejemanja modernizacije. 

Kaže na to, da najvplivnejši mestni možje niso razumeli in ne sprejemali uveljavljajočih se 

novih tržnih zakonitosti. Niso sledili novi ekonomiki v pomorstvu, ki se je kljub zamudam v 

primerjavi s svetovnim, uveljavljala tudi v avstrijskem pomorstvu in pri čemer je odločilno 

vlogo odigral tudi Trst.

Pomembnost posameznega pristanišča so po prejetih podatkih ocenili tudi pri Pomorski vladi. 

V tabelah (glej sledečo TABELO 11) so glede prometa ovrednotili pomembnost pristanišča 

in ga v številkah tudi javno ocenili. Opazno je, da se število upoštevanih mest-pristanišč 

vsakoletno spreminja. Število mest, kjer je potekalpomorski promet je naraščalo, od 103 

leta 1881 do 124 leta 1901 itd. Glede na število pristanišč, ki so bila sposobna sprejemati 

parnike, lahko tudi predvidimo dejanski položaj posameznih pristanišč. Število pristanišč, v 

katerih so se lahko brez velikih težav privezovali vsaj manjši parniki, je bilo manjše od tistih, 

ki so bila zaradi svojih tehničnih in gradbenih zmožnosti sposobna sprejemati jadrnice (od 69 

leta 1881 do 118 leta 1901). Pregled nad števili kaže, daje Trst vseskozi zavzemal prvo 

mesto v pomorskem prometu in gibanju ladij na splošno; tako v pristankih kot odhodih ladij, 

namenjenih tako v domača avstrijska pristanišča kot v tujino. Ko pa primerjamo tri obalna 

mesta, ugotovimo, da so piranski občinski možje v »svoji jezi« imeli tudi prav. Največji 

promet med obalnimi pristanišči je bil ravno v Piranu, tako po tonaži kot po številu plovil, ki 

so priplula v to pristanišče ah pa iz njega izplula. Ravno zaradi velikega prometa in tudi

19 AST, GM, več različnih dopisov.
20 Terčon: Po propadu Beneške republike, v Piransko pristanišče, str. 36, 41.
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velikega števila plovil, ki so bila privezana v njem, so skrbi za vzdrževanje pristaniške 

infrastrukture in razvoj pristanišča, posvetili veliko pozornost. Pristanišče, katerega razvoj je 

bil tudi zaradi geografskih značilnosti omejen, so konstantno izboljševali: podaljšali stari 

pomol, zgradili novega, ga poglabljali, pomole zavarovali s kamnometom, ga opremili s 

primemo signalizacijo itd.

TABELA 11 / Pomorski promet (gibanje ladij) v Trstu, Kopru, Izoli, Piranu in Portorožu’1

LESTVICA NA JADRA NA PARO SKUPAJ

KRAJ j+p J P ŠTEVILO TONAŽA ŠTEVILO TONAŽA ŠTEVILO TONAŽA

1881 Trst l 1 1 4854 294939 1788 853248 6642 1148187
Koper 61 27 59 624 8283 30 1714 654 9997
Izola 54 66 51 158 2015 434 12670 592 14685
Piran 7 3 9 1231 38207 1881 174913 2612 213120
Portorož 45 8 - 564 23392 - - 564 23392

1882 Trst 1 1 1 5058 286520 1880 651977 6938 1238497
Koper 60 26 62 669 9537 36 2141 705 11678
Izola 42 62 42 212 2608 888 4051 1100 26659
Piran 10 3 9 1272 32059 1388 166684 2660 198743
Portorož 49 9 64 507 20358 7 1200 514 21558

1886 Trst 1 1 1 3946 213096 2806 936970 6572 1150066
Koper 27 29 28 663 9642 1298 63052 1961 72694
Izola 49 90 47 54 986 693 24650 3544 25645
Piran
Portorož

10
63

4
18

12
74

1575
427

39245
16068

1969
29

149610
1889

456 188855
17957

1890 Trst 1 1 1 4305 174525 3551 1282649 7856 1457174
Koper 34 23 35 754 11755 986 62200 1740 73955
Izola 59 55 58 211 3308 865 31377 1076 34685
Piran 20 6 22 1340 24637 1392 97163 2732 121800
Portorož 66 10 83 521 22515 37 3723 558 26238

1894 Trst 1 1 1 3833 164567 3804 1298560 7637 1463127
Koper 33 22 38 752' 10707 1001 59298 1753 70005
Izola 56 32 56 531 7274 1006 33591 1537 40865

21 Piransko pristanišče od starega mandrača do današnje podobe, Piran, 1993
22 AM, rubrika Prospetto sul movimento della navigazione nei porti austriaci durante l'anno..., coordinati 
progressivamente secondo il tonnellaggio complessivo.

LEGENDA
Lestvica - mesto, ki gaje določenega leta zasedalo pristanišče med vsemi avstrijskimi pristanišči po tonaži." 
j+p = med jadrnicami in parniki skupaj 
j = med jadrnicami
p = med parniki

Npr. Trst / 1 | 1 | 1 = prvo mesto med jadrnicami in parniki skupaj, prvo mesto med jadrnicami, prvo mesto med 
parniki
Npr. Koper / 61 | 27 | 59 = enainšestdeseto mesto med jadrnicami in parniki skupaj, sedemindvajseto mesto 
med jadrnicami, devetinpetdeseto med parniki.
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__________



Piran
Portorož

23
61

6
11

22
80

1287
452

22459
18470

1439
33

97727
5080

2726
485

120186
23482

Trst 1 1 1 3614 129400 4489 1630475 8103 1759875
Koper 42 21 42 676 9534 1190 70938 1866 80472
Izola 54 28 53 427 5788 822 50899 1249 56687
Piran 17 2 23 1544 32524 2106 135537 3650 168061
Portorož 6 10 79 455 18338 33 11661 488 29999
Trst 1 1 1 3000 119267 6515 1809221 9515 1928488
Koper 22 20 22 491 8475 3066 139155 3557 147630
Izola 42 81 40 373 1161 1223 81984 1596 83145
Piran 13 4 14 1207 25969 2550 191910 3757 217879
Portorož 75 8 90 444 17789 36 5778 480 23567
Trst 1 1 1 2690 111924 7352 2180040 10042 2291964
Koper 19 26 19 448 7168 3459 178257 3907 185425
Izola 27 37 28 385 5122 1223 117355 1608 122477
Piran 16 4 18 869 24445 2473 188318 3342 212763
Portorož 77 13 95 409 14708 59 7435 468 22143

1905 Trst 1 1 1 2152 102285 6973 2906713 9125 3008798
Koper 25 24 26 424 8647 2036 140127 2460 148774
Izola 38 21 43 589 9643 1261 87036 1850 96679
Piran 22 14 23 412 13360 2109 158299 2521 171659
Portorož 79 10 96 460 16507 69 9306 529 25813

1909 Trst 1 1 1 1852 98657 9173 3932287 11025 4030944
Koper 25 70 24 65 1466 2579 188227 2644 189693
Izola 37 30 36 508 6805 1941 136086 2449 142891
Piran 18 21 18 294 9127 3047 271907 3341 281034
Portorož 57 14 60 408 14227 957 78783 1365 93010

1911 Trst 1 1 1 2111 108781 10394 4137181 12405 4445962
Koper 56 20 20 74 1973 3484 248957 3558 250930
Izola 32 27 25 361 4833 2126 193441 2487 198274
Piran 16 16 15 386 13052 3545 321301 3931 334353
Portorož 13 57 51 445 15340 1086 93699 1531 109039

TABELA 12 / Skupno gibanje ladij na celotnem Avstrijskem primorju po pristaniščih; 
Promet vseh avstrijskih pristaniščih skupaj

leto Na jadra 
število

Na jadra 
tonaža

Na paro
Število

Na paro 
tonaža

Skupaj
število

Skupaj
Tonaža

28907 1014255 337332 5902787 62639 6917042
28696 1029562 40924 7046003 69620 8075565
27470 954790 41164 7402808 68634 8357598
26692 892610 41800 7540021 68492 8432631
26206 879458 40321 7880174 66527 8759632
20676 673126 85688 12749688 106364 13422814
20682 650346 94331 14115034 115013 14765380
20942 663815 101083 14834823 122025 15498638
20278 675275 99856 15382902 120134 16058177
19279 656117 99672 15250136 118951 15906253
18983 643021 103977 15554057 122960 16197078
18328 663799 115906 16766148 134234 17429947
18169 650746 128248 18419480 146417 19070226
17437 660379 144558 22455257 161995 23115636
18053 696448 148008 23886792 166061 24583240
18379 695529 148691 24049812 167070 24745341
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TABELA 13 - Promet v Piranu23
Plovila, ki so pristala v Piranu v letih 1869-1888.

Leto Jadrnice Tonaža Parniki Tonaža Skupaj Tonaža
1869 2814 59768 648 122724 3462 182492
1870 2632 76674 695 133945 3327 210619
1871 2787 84590 3820 145344 3607 229934
1872 2298 68840 805 139022 3103 207862
1873 2142 51370 1063 161635 3205 213005
1874 2073 33058 1229 159339 3302 192397
1875 2049 33353 1533 138967 3582 172320
1876 1915 30830 1333 122075 3248 152905
1877 2092 35902 1460 132799 3552 168701
1878 2566 38644 1138 110566 3704 149210
1879 1353 22577 1254 120169 2601 142746
1880 1042 22701 1296 129839 2338 152540
1881 1225 38250 1381 174913 2606 213163
1882 1280 32023 1388 166684 2668 198707
1883 1193 29925 1407 160980 2600 190908
1884 1231 34860 1589 172100 2820 206960
1885 1100 29197 1796 174836 2896 204033
1886 1582 40010 2001 163653 3583 203663
1887 1269 32485 2103 201896 3372 234381
1888 1205 27346 2088 173173 3293 200519

TABELA 13 kaže, kako število pristankov z jadrnicami pada, od 2814 leta 1869 na 1205 v 

letu 1888. Število je padlo za več kot polovico. Število parnikov pa se je v obdobju 1869 - 

1888 več kot potrojilo, od 648 na 2088. Tudi ta tabela jasno kaže na krizo jadrnic in 

propadanje ladjarstva na jadra ter na rast števila parnikov. Vsekakor je iz tabele 12 razvidno, 

da je še v letu 1911 ena četrtina celotnega državnega prometa pripadala jadrnicam; vendar 

ne jadrnicam dolge plovbe, temveč manjšim tradicionalnim plovilom, ki so svojo dejavnost 

opravljale še daleč tja do sredine 20. stoletja. Torej lahko tudi pri pomorskem prometu 

ugotavljamo ujemanje razvoja kot pri drugih vejah gospodarstva. Tudi v Piranu se kažejo 

splošni svetovni in domači procesi. Skupni promet pa zaradi manjšega števila pristankov 

jadrnic vsako leto rahlo pada. Po številu pristankov je sicer padal, po obsegu prometa (tonaža, 

tovor, potniki itd.) pa je verjetno naraščal predvsem zaradi večje tonaže plovil, ki so v Piranu 

pristajala in se privezovala.

23 Podatki so povzeti iz pisma piranskega podestata Domenica Fragiacoma Pomorski vladi, Municipio di Pirano, 
Protocollo assunto nell'Ufficio Municipale di Pirano, 1889. AST, GM, b. 567, N. 849. Iz pisma so povzeti 
podatki za leta 1869-1888. Tabela je bila objavljena v katalogu Piransko pristanišče na str. 39 (Terčon N.: Po 
propadu Beneške republike, str. 39).
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Pristaniško osebje

Pristaniških dejavnosti, ne samo tistih praktičnih in strokovnih del, temveč tudi tistih 

administrativnih in statističnih, ki jih ponazarjajo gornje tabele, pa ne bi bilo brez pristaniškega 
osebja.1 Pristaniški uslužbenci, ki so bili pristaniški uradniki, pristaniški delavci (čolnarji, 

podčolnarji, piloti, pristaniški varnostni čuvaji - piloti čuvaji, uradni sluge), sanitetni 

inšpekcijski čuvaji ter v pomorskih lazaretih še začasni sanitetni čuvaji in bolnišnični čistilci, so 

morali za dobro opravljanje svoje službe obvladati vsaj najosnovnejša strokovna in 

administrativna znanja. Nastavitve pristaniškega osebja so bile v pristojnosti Pomorske vlade. 

Pri vseh nastavitvah in tudi napredovanjih so po predpisih upoštevali moralo in poštenost 

kandidatov, znanje jezikov, poznavanje zakonov in predpisov upravne stroke ter praktično 

izkušenost, blagajniški uradniki pa so se morali potrditi še s preizkusom blagajniškega znanja. 

Vodje pristaniških uradov so lahko postali le izkušeni sanitetni uradniki. Pristaniške kapitane in 

trgovske poročnike (tenente mercantile) so izbirali predvsem med preizkušenimi ladijskimi 

kapitani, oficirji vojne mornarice ali pa med odlikovanimi kapitani trgovske mornarice, kar 

nazorno kažejo tudi tabele z imeni uslužbencev v pristaniških uradih v Piranu, Kopru, Izoli in 

Portorožu. (TABELE 14, 15, 16, 17).

Za pilote, čolnarje in podčolnarje so izbirali le osebe, ki so že dalj časa služile na avstrijskih 

ladjah in so se že izkazale za popolnoma zanesljive in uporabne. Poznati pa so morale 

italijanski jezik in jezik, ki je bil običajen za deželo službovanja. Pisanje in branje v 

italijanskem jeziku je bilo za čolnarje in podčolnarje obvezno, za pilote, med katerimi je bila 

večina nepismenih,1 2 pa zaželeno. Prednost pri prosilcih za službo naj bi pri enakih pogojih 

imeli tisti, ki so obvladali enega ali več tujih jezikov. Za nastavitev inšpekcijskih čuvajev so 

zahtevali delovne izkušnje začasnega sanitetnega čuvaja, zanesljivost in sposobnost opravljanja 

službe ter pisanja in branja v italijanskem jeziku. Kandidat, ki ni poznal jezika ljudi, ki so živeli 

v kraju, kjer bi rad zasedel delovno mesto inšpekcijskega čuvaja, te službe naj ne bi dobil. 

Uslužbenci so se že ob namestitvi zavezali, da bodo za nujne primere noč in dan na voljo. Zato 

so morali tisti, ki jim je bilo dodeljeno službeno stanovanje, v njem tudi resnično stanovati. 

Stanovanje je moralo biti vedno čim bližje delovnemu mestu. Kjer so stanovanjske razmere 

dopuščale, naj bi vsaj po en pilot in inšpekcijski čuvaj stanovala v poslopju kapitanije. Vsakega 

uslužbenca so lahko zaradi neupravičenega zanemarjanja službe, podkupljivosti ali nezvestobe 

do službe takoj premestili na drugo delovno mesto ali pa celo takoj odpustili. Do prestavitev na

1 Organisation 1851, Hauptstück III, Abschnitt 1/47, 48, 49, 50, 51, 52, 53m 54, 55, 56, 57; Abschnitt 11/58, 59; 
Abschnitt III/61, 62; Abschnitt IV/64, 65, 66; Abschnitt V/67, 68, 69; AST, GM, 14/2, b. 968.
2 Rapporto dell'I.r.Ufficio Centrale Trieste, 1869; AST, GM, 14/2, b. 968, N. 2167.
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drugo delovno mesto je prihajalo tudi zaradi lastnih želja zaposlenih ali pa zaradi službenih 
potreb.

Nameščenci pri centralnih uradih, ki so bili nameščeni na podlagi formalnega dekreta, in vsi 

uradniki, inšpekcijski čuvaji ter čolnarji, podčolnarji, pristaniški piloti in pisarniški 

zapriseženci, so imeli pravico do pokojnine. Začasni lazaretni čistilci in začasni sanitetni 

čuvaji, ki so jih s posebnim dekretom zaposlili ob zdravstvenih zaporah v pomorskih lazaretih 

in so bili vpisani le v službeni register, pa niso imeli pravice ne do pokojnine in ne do 

odpravnine. Slednji bi do odpravnine lahko prišli le, če bi osnovali lastni sklad, v katerem bi se 

zbiral odtegnjeni odstotek plače.

Pomorsko-sanitetni uradi v Piranu, Kopru, Izoli in Portorožu

V sistemu pomorsko-sanitetne organizacije služb v avstro-ogrski monarhiji je imela piranska 

med tremi obalnimi mesti naj višji rang. Bila je deputacija, koprska in izolska sta bili agenciji, 

portoroška pa ekspozitura ali predstavništvo.3 Prva dva najdena dokumenta piranske 

deputacije nosita datum 14.1.1851.4

Pomorsko-sanitetna deputacija v Piranu

Pristaniške in pomorsko-sanitetne deputacije5 so bile v petih manjših, vendar zelo pomembnih 

pristaniščih: Piranu, Šibeniku, Hvaru ter na Visu in Korčuli. Podrejene so bile osrednjemu 

uradu ali uradu, znotraj katerega so imele sedež, lahko pa tudi inšpektorjem ali celo Pomorski 

vladi. Deputacije so bile nameščene v krajih, ki so morali zaradi izredno pomembne krajevne 

lege in živahnega prometa sprejemati številno ladjevje. V deputacijah so bili zaposleni: po 1 

pristaniški in pomorsko-sanitetni deputat, 1 kontrolno-uradni pisar, 2 inšpekcijska čuvaja, 

potrebno število začasnih pilotov čuvajev in pilotov, nekaj časa pa tudi zdravnik, pripravniki 

in asistenti.6 (TABELA 14) Število uslužbencev se je v Piranu gibalo od 4 do 5 na leto. V

3 Terčon Nadja: Organizacija, str. 243-256.
4 14.1.1851, podpisan je Costanzi, poslana sta bila piranski komuni. Kot je bilo omenjeno že v uvodu, fonda 
arhivskega gradiva od leta 1851 (1850) - 1910 ni. Obstajajo posamezni dokumenti te institucije, ki so hranjeni za 
različne zadeve v različnih fondih in različnih arhivih.
5 Organisation 1851, Hauptstück II, Abschnitt IV/ 23,24,25,26,27; AST, 14/2, b. 968;
Terčon Nadja: Organizacija, str. 243-256.
Za uporabo izraza deputacija (iz deputazione) smo se odločili že leta 1992/93, ob pripravah na razstavo o 
piranskem pristanišču. Zatorej uporabljam ta izraz tudi v tej nalogi.
6 LEGENDA k TABELI 8:
a - assistente col titolo ufficiale;
c - capitano mercantile a lungo corso;
d - deputato, aggiunto;
gi - guardiani d'ispezione;
m - medico;
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Piranu so že zelo zgodaj za potrebe pristanišča zaposlili zdravnika - kirurga. Že od januarja 

1851 je 3 dni v tednu opravljal zdravniške posle tudi v saniteti.* 7 Dolgih 25 let (1852-1877) je 

bil načelu piranske deputacije kapitan dolge plovbe Lorenzo de Furegoni, iz ugledne piranske 

družine Furegoni. Tudi njegovi nasledniki Carlo Bonetti, Paolo Stefano Nicolich, Lodovico 

Poschich in Alessandro Czar so imeli čin kapitana dolge plovbe. Giueseppe Pierotich je bil 

poročnik trgovske mornarice, medtem ko za Eugenia Pontinija in Marca Mareglio ni zavedena 

izobrazba. Asistent Luigi Tunini je bil opredeljen kot »assistente con titolo e carattere 

ufficiale«. Več podatkov kot za vodilne uslužbence pa iz arhivskih virov izvemo za 

pristaniške pilote. V letih 1910-1911 so službe pilotov opravljali Giovanni Pergolis (rojen 

1870, umrl 20.1.1912), Antonio Fiumich in Sisto Tamaro (rojen leta 1874),8 v letu 1914 pa 

Antonio Fiumich, Sisto Tamaro, Bartolomeo Fragiacomo in Vincenzo Candusia.9 10 11

TABELA 14 / Osebje v Pristaniški in pomorsko-sanitetni deputaciji v Piranu1' 

Dopolnjena tabela11

p - piloti;
pg - piloti guardiani;
pr - praticante;
s - scrittore controllante;
t - tenente mercantile;
7 PAK, Enota Piran, fond občine Piran, avstrijsko obdobje, 1851, šk. 48. Dokument N. 26, 14. Gennaro 1851.
8 Prospetto dello Stato famigliare 1910, 1911. PAK, Enota Piran, šk. 1,4; 1910, 1911. Datum o smrti pilota LKP 
G. Pergolisa je naveden v dopisu piranske deputacije št. 1572, leto 1912, šk. 5. LKP, PAK, Enota Piran. Po 
njegovi smrti je vdova dobila denarno pomoč iz sklada »Sussidio Pio fondo di marina«, kije denarno pomagal 
upokojenim mornarjem ter vdovam in sirotam mornarjev.
9 Personalno poročilo piranske deputacije Pomorski vladi. PAK, Enota Piran, LKP, šk. 8, št. dopisa 3.
10 Annuario marittimo 1855-1912, rubrika »Stato personale degli uffici di porto e sanità marittima dipendenti 
dall'i.r. Governo marittimo in Trieste: a : Litorale austro-illirico; I. Circondario del porto di Trieste; Deputazioni 
portuali sanitarie: Pirano; Če podatka ni, potem izvod za tekoče leto ni bil dosegljiv.
Prospetto dello Stato famigliare del personale dipendente da quest'i.r. Deputazione di Porto e S.m., Luogo di 
servizio, Pirano, Deputazione Porto, Pirano, 1. gen. 1910, PAK - Arhiv Piran, LKP, šk. L;
Prospetto dello Stato famigliare del personale dipendente dell'i.r. Deputazione di Porto e S.m. in Pirano alla fine 
dell'anno 1911, PAK - Arhiv Piran, LKP, šk. 4, št. 7.
Kjer je namesto imena zapisana številka, ni bilo mogoče pridobiti podatkov za fizične osebe, ki so delovno 
mesto zasedale. Številka pa pomeni število oseb, ki so bile zaposlene na tem delovnem mestu.
11 Tabela je bila prvič objavljena v katalogu Piransko pristanišče, vendar se sproti dopolnjuje s podatki iz 
različnih virov.
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DEPUTAT
(d)

KONTROLNI
PISAR (s)

PRIPRAVNIK
(pr)

INŠPEKCIJSKI 
ČUVAJ (gi)

PILOTI
ČUVAJI (pg)

PILOTI
(P)

ZDRAVNIK
(m)

ASISTENT
(a)

Costanzo 3 krat tedensko

"1852" Costanzo,
Furegoni

verjetno dr. M. 
Linder

"1853- Costanzo,
Furegoni

"7854

"7855 Lorenzo de 
Forengoni

Giacomo
Marincovich

2

^856

"7857 Lorenzo de 
Furegoni

"7858

"7859“

"7860

"7861

1862

1863 Lorenzo de 
Furegoni

Giacomo
Maricovich

2 Melchiore
Linder

1864

1865

1866

1867

1868

1869 Lorenzo de 
Forengoni

Cario de Thian 2 Linder dr. 
Melchiore

1870 Lorenzo de 
Forengoni

Giacomo
Marincovich

2 Linder dr. 
Melchiore

1871 Lorenzo de 
Forengoni

Giovanni
Cosulich

2 Linder dr. 
Melchiore

1872

1873 Lorenzo de 
Furegoni

1 2 Luigi Turini

1874 Lorenzo de 
Furegoni

1 2 Luigi Turini

1875 Lorenzo de 
Forengoni

1 2 Luigi Turini

1876

1877 Lorenzo de 
Furegoni

1 2 Luigi Turini

1878 Carlo Bonetti 
(c)

1 2 Luigi Turini

1879 Carlo Bonetti
©

1 2 Luigi Turini

1880 Paolo Stefano 
Nicolich (c)

1 2 Luigi Turini

1881

1882

1883 Paolo Stefano 
Nicolich

1 2 Antonio Bailo

1884 Ni deputata 1 2 Antonio Bailo

1885 Giuseppe
Pierotich

1 2 Ni več asistenta
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Delovne obveznosti pristaniških deputacij

Med naloge vsake deputacije je med drugim spadalo vsakodnevno opazovanje vodne gladine 

v pristanišču in pri vhodu v pristanišče. Skrbela je še za vzdrževanje poslopij in pristaniške 

infrastrukture ter sodelovala z gradbenimi in krajevnimi uradi. Po zakonu je morala nadzirati 

ladjedelstvo v pristanišču samem in v območju okraja ter svoja opažanja zapisovati. Ob 

prihodih plovil je morala skrbeti za njihov varen pristanek, pregledati ladijsko dokumentacijo, 

potrjevati še uporabne listine posadk pri odhodu iz pristanišča, izdajati dovoljenja za 

izkrcavanje vračajočih se mornarjev po opravljenem delu, izstavljati začasne spremne listine 

za predajo ladij nadrejenemu uradu, voditi seznam o prihodih in odhodih trgovskih ladij in 

ribiških bark, sestavljati periodične preglede prometa pomorskih ladij in voditi vse zahtevane 

statistike.12 13 Pregledovala je tudi listine potnikov in ne samo posadke.

V Piranu so morali na deputaciji opravljati tudi carinsko službo. Po zakonu pa naj bi do 

združitve pristaniških poslov s carinsko službo prišlo le tam, kjer bi zaradi neznatnega obsega 

del obeh področij le-ta istočasno lahko opravljal en sam uradnik. O združitvi in eventualni 

kasnejši ločitvi teh dveh služb sta sporazumno odločali ministrstvi za trgovino in finance. 

Tudi predpis o znižanem davku pri trgovanju z oljem in vinom iz Istre in Kvamerja iz leta 

1879 pravi, da so pomorsko-sanitetni uradi pri trgovanju po morju dolžni pregledovati 

certifikate o izvoru tega blaga, kvaliteto, opažene razlike med dejanskim in vpisanim stanjem 

itd. Če pa je v pristanišču delovala tudi finančna služba, potem je moralo vkrcavanje potekati 

v prisotnosti njenega funkcionarja.14 Zaradi obilnega prometa sta v Piranu ti instituciji 

delovali ločeno. Carinska služba je imela veliko dela, a slabe prostore, zato so Pirančani v 

letih 1886/1887 menili, da bi zanjo zgradili novo stavbo. Nova carinska stavba (L'i. r. Uffizio 

Doganale) je bila dokončana 1. maja 1887 na kraju stare "Sanità" (današnji Akvarij).15 Kot 

pričajo različne karte in dokumenti, je bila carinarnica predtem na terenu Gabriellijeve palače, 

v kateri ima danes svoje prostore Pomorski muzej "Sergej Mašera".16 Carinska služba je tako 

zaradi bližine pomola, kjer so pristajale ladje, bolje in lažje služila svojemu namenu. Leta

12 Organisation 1851; AST, GM, 14/2, b. 968; PAK- Arhiv Piran, LKP, 1-4, 1910-1911.
13 Organisation 1851, Hauptstück II, Abschnitt VIII/46, AST, GM, 14/2, b. 968.
14 AM 1880, str. 117. Circolare 14. gennaio 1879 N. 170 dell'I.R. Governo marittimo in Trieste a tutti gl'ii. rr. 
uffici funzionari portuali sanitari dellìstrsia, sul trattamento doganale di favori degli oli e vini, prodotti nell'Istria 
e sulle isole del Quamero.
15 Bortolo Tamaro, Notizie patrie, Libro primo - za leta 1855-1888, str. 152, PM«SM«P, inv. št. 3325.
16 Terčon: Organizacija, str. 243-256.
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Delovne obveznosti pristaniških deputacij
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prihodih plovil je morala skrbeti za njihov varen pristanek, pregledati ladijsko dokumentacijo, 

potrjevati še uporabne listine posadk pri odhodu iz pristanišča, izdajati dovoljenja za 

izkrcavanje vračajočih se mornarjev po opravljenem delu, izstavljati začasne spremne listine 

za predajo ladij nadrejenemu uradu, voditi seznam o prihodih in odhodih trgovskih ladij in 

ribiških bark, sestavljati periodične preglede prometa pomorskih ladij in voditi vse zahtevane 

statistike.12 13 Pregledovala je tudi listine potnikov in ne samo posadke.

V Piranu so morali na deputaciji opravljati tudi carinsko službo. Po zakonu pa naj bi do 

združitve pristaniških poslov s carinsko službo prišlo le tam, kjer bi zaradi neznatnega obsega 

del obeh področij le-ta istočasno lahko opravljal en sam uradnik. O združitvi in eventualni 

kasnejši ločitvi teh dveh služb sta sporazumno odločali ministrstvi za trgovino in finance. 

Tudi predpis o znižanem davku pri trgovanju z oljem in vinom iz Istre in Kvarnerja iz leta 

1879 pravi, da so pomorsko-sanitetni uradi pri trgovanju po morju dolžni pregledovati 

certifikate o izvoru tega blaga, kvaliteto, opažene razlike med dejanskim in vpisanim stanjem 

itd. Če pa je v pristanišču delovala tudi finančna služba, potem je moralo vkrcavanje potekati 

v prisotnosti njenega funkcionarja.14 Zaradi obilnega prometa sta v Piranu ti instituciji 

delovali ločeno. Carinska služba je imela veliko dela, a slabe prostore, zato so Pirančani v 

letih 1886/1887 menili, da bi zanjo zgradili novo stavbo. Nova carinska stavba (L'i. r. Uffizio 

Doganale) je bj]a dokončana 1. maja 1887 na kraju stare "Sanità" (današnji Akvarij).15 Kot 

pričajo različne karte in dokumenti, je bila carinarnica predtem na terenu Gabriellijeve palače, 

v kateri ima danes svoje prostore Pomorski muzej "Sergej Mašera".16 Carinska služba je tako 

zaradi bližine pomola, kjer so pristajale ladje, bolje in lažje služila svojemu namenu. Leta

12 Organisation 1851; AST, GM, 14/2, b. 968; PAK- Arhiv Piran, LKP, 1-4, 1910-1911.
13 Organisation 1851, Hauptstück II, Abschnitt VIII/46, AST, GM, 14/2, b. 968.
14 AM 1880, str. 117. Circolare 14. gennaio 1879 N. 170 dell'I.R. Governo marittimo in Trieste a tutti gl'ii. rr. 
uffici funzionari portuali sanitari dell'Istrsia, sul trattamento doganale di favori degli oli e vini, prodotti nell'Istria 
e sulle isole del Quamero.
15 Bortolo Tamaro, Notizie patrie, Libro primo - za leta 1855-1888, str. 152, PM«SM«P, inv. št. 3325.
16 Terčon: Organizacija, str. 243-256.
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1887 pa so del obale od plaže do carinarnice utrdili s kamni, kar je bilo zelo ugodno za 

pomorsko trgovino in gost promet.17

Poleg letnih poročil so iz pristaniške in pomorsko-sanitetne deputacije Piran18 v Trst pošiljali 

redna poročila o izvozu slanih rib ter evidence o vkrcanih in izkrcanih živalih.19 Prav trgovina 

z živimi živalmi je bila verjetno velika, saj je GM redno pošiljal podrejenim pristaniškim 

uradom obvestila o raznih boleznih po različnih državah, s katerimi so trgovali, o 

karantenskih ukrepih, o prepovedi uvoza, o prepovedi izvoza, o prekinitvi teh prepovedi itd. V 

pristaniščih so morali nadzirati izvajanje zakonov pristaniške policije, preverjati dejstva in 

poizvedovati o vseh okoliščinah ob eventualnih prekrških, pri vpisu v mornarico in pri 

urejanju pokojnin iz mornariškega pokojninskega sklada, dajati neposredno pomoč ob 

brodolomih in drugih pomorskih nesrečah ter o vsem poročati nadrejenemu uradu. O nesrečah 

na morju je potem poročal AM,20 o čemer so ohranjeni posamezni dokumenti. Iz omenjenih 

podatkov zvemo o vzrokih nesreče in njenih posledicah, o datumu in udeleženih v nezgodi. 

Ravno tako so morali v Piranu skrbeti za vse vpise plovil v register prihodov in odhodov ladij 

ter menjave njihovega lastništva. Stari lastnik je moral vselej, kadar je želel ladjo zaradi 

prodaje prepisati na novega lastnika, napisati prošnjo, ali pa je to v njegovem imenu storil 

pristaniški uslužbenec - deputat. Prošnjo so skupaj s kupoprodajno pogodbo poslali v Trst, 

kjer jo je pristaniški kapitanat odobril ali ne in odgovor poslal v Piran. Vse prošnje kapitanatu 

so morale biti žigosane, kolkovane in napisane v predpisani lični obliki. Pisali in pošiljali so 

tudi prošnje mornarjev ali njihovih vdov za denarno pomoč iz mornariških skladov »Sussidio 

Pio fondo di marina«. V Trstu segajo začetki take pomoči že v daljno leto 1588, formalni 

statuti pa so bili zapisani 1746 in 1752. V Istri do leta 1872 take organizacije ni bilo, sojo pa 

pomorske oblasti priporočale. V Dalmaciji se je v zadnji četrtini 19. stoletja organizacija 

pomoči razvila. Namen takih skladov je bila med drugim tudi nudenje finančne pomoči 

mornarjem ali njihovim družinam v revščini ali težkih življenjskih trenutkih. Revnim 

mornarjem, obolelim udeležencem pomorskih in delovnih nesreč ali revnim vdovam, ki jim 

je moža vzelo morje, je na njihovo lastno prošnjo oziroma na predlog ustreznega 

pristaniškega urada, pripadal določen finančni znesek. Iz sklada so izhajala tudi plačila za

17 L'I.R. Deputaziione di porto e s.m. in Pirano con rapporto 15 corrente n. 778 si esterna in merito alla 
costruzione del progettato tratto di nuova ripa lungo la spiaggia del mare presso il neo-eretto edificio doganale, 
Pirano, 20.11.1887; AST, GM, 5/2, b. 567, N. 1140.
18 Piranska pristaniška uprava je imela verjetno najprej prostore tam, kjer je danes Akvarij, nato pa v 
novozgrajeni stavbi današnje pristaniške kapitanije; danes v tej stavbi uraduje Pristaniška kapitanija Koper, 
izpostava Piran; Capiteneria di Porto Capodistria, Espositura di Pirano.
19 PAK, Enota Piran, LKP, šk. 1 -4, 1910-1911.
20 AM 1877 - 1903, Prospetto dei sinistri di mare e naufragi avvenuti dal...... al... lungo il litorale della
Monarchia austro-ung. in posameznih poročil v fondu LKP. Takih nezgodnih primerov je veliko.
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zdravniško pomoč, ki so jo pri pomorskem uradu dajali revnim mornarjem in nagrade za 

osebe, ki so s tveganjem lastnega življenja rešile ali poskusile rešiti človeka v hudi nevarnosti 
itd.21

Reševali so številne prekrške ribičev. Piranski ribiči so zelo pogosto lovili v vodah Gradeža in 

Rovinja, piranska pristaniška in pomorsko-sanitetna deputacija pa je morala to vselej urejati in 

prav pri teh uradih tudi sama večkrat posredovati zaradi nekontroliranega ribolova ob 

Tartinijevi vili v Strunjanu. Vedno pa so posredovali tudi zaradi nedovoljenega ribolova 

ribičev iz Gradeža, včasih pa tudi iz Chioggie, v piranskih vodah.22 Čožoti so predstavljali 

poseben problem na celotnem Jadranu, domači ribiči pa so se počutili prav ogrožene. Glede 

na to, da so na dunajskem parlamentu sprožili posebno »čožotsko vprašanje«, je bila 

problematika resnično velika.

Poleg letnih personalnih poročil so Pomorsko vlado obveščali tudi o osebnih težavah svojega 

osebja, prosili za pomoč zanje itd. Tako lahko v enem izmed takšnih dopisov zvemo, da je 

pilot Sisto Tamaro, zaposlen pri piranski deputaciji, leta 1910 doživel družinsko tragedijo. 

Njegov 6-letni sin Bruno je močno zbolel in umrl. To pa je očeta tako močno prizadelo, daje 

tudi sam zbolel in ni mogel več opravljati svoje službe.23 Poleg teh t.i. navadnih delovnih 

obveznosti so deputacije v izrednih in posebnih primerih lahko izdajale tudi dovoljenja za 

izkrcavanje pomorščakov ter vkrcavanje drugih oseb z že veljavnimi dokumenti. Lahko so 

prevzemale prošnje za izdajo dovoljenj za vkrcanje, vendar so morale vselej o tem takoj ali 

naknadno obvestiti nadrejene urade ter jim čimprej poslati tudi zaželeno dokumentacijo.24 

Poseben status pa je imela na ladjah tudi kapitanova družina.

Piran je bil tudi prek uradnega dopisovanja in uradne pošte nenehno v stiku s Trstom. Pošta je 

ravno tako potovala med mesti po morju, v glavnem z ladjami zasebnikov. Pošto pa so 

prevažali tudi po kopnem s poštnimi kočijami. Ker so bile cestne povezave med mesti slabe, 

je bilo tega najbrž zelo malo. Kasneje so začeli uporabljati tudi telegrafska sporočila, 

predvsem za nujnejše zadeve. Električni brzojav, ki so ga v Trstu dobili leta 1849, so kmalu 

povezali tako z Dunajem, Benetkami, kot tudi s Piranom. Izola je svoj brzojav dobila leta

21 AM 1872, Cenni storici sul Pio Fondo di Marina, str. 412-418.
22 Različni dokumenti, kupoprodajne pogodbe, pritožbe, prošnje, zapisniki zasliševanj ribičev, pritožbe ribičev, 
popisi škode, dopisi z uradom v Gradežu itd.; PAK - Arhiv Piran, LKP, šk. 1-11, 1910-1918;
glej tudi poglavje o gospodarstvu in odstavek o ribolovu in krivolovu ter prizadevanjih poslanca Viteziča za 
ureditev tega vprašanja.
23 V dopisu št 220 z dne 30.3.1910 so Governo marittimo obvestili o Brunovi smrti, v dopisu št. 875 z dne 
7.12.1910 pa o bolezni Sista Tamara. PAK, Enota Piran, LKP, šk. 1, 1910.
24 Različna dovoljenja piranske deputacije za vkrcavanje in izkrcavanje, obvestila Pomorski vladi v Trstu in njeni 
odgovori. PAK, Enota Piran, šk. 1-6, 1910-1913.
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1877. Po odprtju Parenzane, železniške proge med Trstom in Porečem, se je del poštnega 

prometa preselil nanjo. Največjo vlogo pa je pri pomorskem poštnem prometu odigral 

Avstrijski Lloyd, ki je s svojimi parniki prevažal pošto ne samo po celotnem področju 
Jadranskega morja,25 26 temveč je skrbel tudi za povezavo glavnega avstrijskega pristanišča in 

posredno prek njega celotne države s tujimi deželami in državami, s katerimi so bili 

vzpostavljeni gospodarski in diplomatski stiki.27 Pošto med Trstom, ladjedelnico sv. Roka, 

Miljami, Koprom in Izolo pa so prevažali tudi parniki lokalnih pomorskih družb, ki so imele s 

pošto sklenjeno koncesijo: Società Muggesana di navigazione tra Trieste e Muggia, Società 

cittadina di Navigazione a vapore di Capodistria, Nuova Società di Navigazione a vapore di 

Capodistria, Società Istria - Trieste. V Piranu sta poštno dejavnost s svojimi parniki opravljala 

Pietro Petronio in Antonio Viezzoli28 in leta 1901 še Società Lorenzo Rosso, ki je to 

opravljala s parnikoma Istria in Portorose, prevzetima pri Pietru Petroniu.29 Del Bianco 

omenja tukaj Družbo Lorenza Rossa, ki jo je ta verjetno ustanovil. AM ne omenja Rossove 

družbe, temveč njega kot lastnika parnikov. Poštno službo naj bi opravljala tudi izolska 

družba Navigazione Isolana. Z Umagom pa je poštni promet potekal tudi s parniki družbe 

Società per la navigazione a vapore Umago-Trieste. Ladje, ki so opravljale tudi poštno službo, 

so morale biti za to tudi primerno opremljene s posebnimi poštnimi zaboji.

V Piranu so zaposlovali tudi nočnega čuvaja, ki naj bi nadzoroval odmetavanje smeti v morje 

in to početje tudi preprečeval. V morje, zlasti v pristanišče, so namreč prebivalci metali vse 

mogoče smeti ter povrh vsega praznili še nočne posode.30 31 Zaradi te malomarnosti je morje, 

posebno vzdolž pristaniške obale, zelo zaudarjalo. Ženske so smeti metale kar v kanale. Po 

kanalizacijskih ceveh se je vse to iztekalo v pristanišče. Tudi zaradi tega je bil piranski 

mandrač do zasutja leta 1894 smrdljiva mlakuža, kar viri večkrat omenjajo. Zal pa se je 

navedeno početje meščanov nadaljevalo tudi po njegovem zasutju. Služba nočnega čuvaja je

25 Tome Marinac: Občina Izola, str. 28.
26 Del Bianco Umberto: Il Lloyd Austriaco e gli annulli marittimi deH'Austria-Ungheria, Volume primo: Le linee 
dell'Adriatico, Milano, 1976;
Juriševič Fran: S pošto skozi preteklost Slovenskega primorja in Istre, Koper, 1981, str. 136-141.
27 Del Bianco Umberto: Il Lloyd Austriaco e gli annulli marittimi dell'Austria-Ungheria, Volume secondo: Le 
linee del Levante l'attività postale sul Danubio e le rotte tra la Turchia e l'Austria, Milano, 1978. Volume terzo: 
Le agenzie Lloydiane; Volume quarto: Le linee oceaniche - La flotta Lloydiana.
28 Del Bianco Umberto: Il Lloyd Austriaco, Volume primo: Le linee dell'Adriatico, str. 83.
29 Iz dokumentacije ni razvidno, ali sta bila parnika kupljena od Pietra Petroania oz. kasneje njegovih dedičev, 
ali pa je bil tudi Lorenzo Rosso dedič po Pietru Petroniu.
30 Obvestilo piranske deputacije pomorski vladi glede »sorveglianze notturne«, Pirano 21. Settembre 1898, N. 
527, podpisan je Pontini; AST, GM, 5/2, b. 577, N. 684;
obvestilo piranske deputacije Pomorski vladi o poračunu stroškov pri nadzoru odlaganja smeti v pristanišče med 
1.10.1898 in 9.1.1899; AST, G, 5/2, b. 578, N. 78.
31 Pismo piranskega podestata trgovskemu ministrstvu na Dunaj in Pomorski vladi v Trst 13.5.1891, AST, GM, 
b. 571, N. 453/452.
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bila ob koncu stoletja plačana po 80 soldov na noč inje bila precej zahtevna. Čuvaj je moral 

bedeti od 22 ure zvečer pa do 5 ure zjutraj in zato so to službo lahko opravljali le zdravi 

ljudje. Pristaniška uprava je pri Pomorski vladi zahtevala rešitev perečega problema smeti in 

mestne higiene. Predlagala je namestitev voza, na katerem bi zbirali smeti, ki bi jih sicer 

"čistega mesta željno prebivalstvo" drugače odvrglo v morje. Voz pa bi morali vsako jutro 

sprazniti. Za sedaj še ni podatkov, kdaj so te namere začeli uresničevati.

Večkrat je pristaniško osebje opravljalo tudi druge naloge. Tako je npr. leta 1893 obstajalo 

več komisij za morski ribolov (Commisioni per la pesca marittima). Pri Pomorski vladi je 

delovala centralna komisija, pri podrejenih uradih pa lokalne. Bili sta tudi v Piranu in Izoli. V 

Piranu ji je predsedoval pristaniški deputat, štela pa je še 5 članov. V Izoli, kjer je bila 

agencija, je bil na čelu 7-članske ribiške komisije pristaniški agent.

Pristaniške agencije32 33 34 35 36 so bile nameščene v vseh prometu odprtih obalnih mestih, ki so imela 

urejena pristanišča, v njih pa še ni bilo nobenega urada. V to skupino so spadali uradi v Izoli, 

Kopru in Miljah. V vsaki agenciji sta bila zaposlena po 1 agent in 1 inšpekcijski stražar. 

Agencije so opravljale podobna dela kot deputacije. Za leto 1855 je v Kopru Giovanni Michieli 

naveden kot pristaniški agent in carinski prejemnik.37 Leta 1880 je v Izoli opravljal pristaniško 

službo čuvaj (pilota guardiano) Giuseppe Schnelka, v Kopru pa Giovanni Sarocchetti, ki sta 

bila očitno zelo zaslužna moža. Schnelka je bil je namreč nosilec večjega števila odlikovanj 

(fregiato della medaglia di argento del valore militare della croce di argento del merito, della 

medaglia di guerra e della medaglia commemorativa della guerra dello Schleswig - Holnstein 

1864).38 Sarocchetti, ki je bil odlikovan z medaljo za vojne zasluge (fregiato della medaglia 

d'guerra), pa je tega leta sicer opravljal službo pilota čuvaja, vendar z naslovom in rangom 

pristaniškega agenta in vodje agencije. Tudi pri njunem primeru se jasno pokaže politika

32 Do poletja 1898 je službo nočnega čuvaja opravljal Lorenzo Ruzzier, ki je bil prisiljen to za mesto in njegovo 
splošno higieno pomembno službo zapustiti zaradi svojega slabega zdravja. Pozimi namreč ne bi mogel cele noči 
opravljati težke dolžnosti. To službo naj bi za plačo 80 soldov na noč dobil Pietro Mujesan, sin svetilničarja na 
Punti, ki je ravno takrat prišel iz vojske. Zakaj pa sta namesto odsluženega vojaka dobila to službo pristaniška 
pilota Filippo Pitacco in Antonio Fiumich, iz dokumentov ni razvidno. Vsakdo izmed njiju je dobil za nočno 
delo 40 soldov, polovico vsote, ki je bila namenjena tej službi. Naslednje leto je nadzor nad čistočo vodil 
Antonio Fiumich, Filippo Pitacco pa je poslej opravljal pilotska dela. Obvestili piranske deputacije Pomorski 
vladi v Trstu, 21.9.1898, N. 527 in 21.10.1898, N. 626, AST, GM, 5/2, b. 577.
33 AM 1894.
34 Organisation 1851, Hauptstück II, Abschnitt V/28, 29, 30, 31, 32; AST, GM, 14/2, b. 968.
35 Agenzia di Porto e Sanità marittima a Capodistria, Agenzia di Porto e Sanità marittima a Muggia,
Agenzia di Porto e Sanità marittima a Isola. AM 1855-1912.

36 *ag - agente; *pg - pilota guardiano
37 »Agente di Porto e Sanità marittima« ter kot »ricevitore doganale«.
38 AM 1881.
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pomorske uprave, ki je za vodje pristaniških uradov izbirala le med »sposobnimi in zaslužnimi 
možmi«. (TABELI 15, 16)

Tabela 15 / Osebje v Pristaniški in pomorsko-sanitetni agenciji v Kopru 39

Leto AGENT *ag PILOT ČUVAJ *Pg
1851
1852
1853
1854
1855 Giovanni Michieli 

(istočasno carinik)
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863 Zaccharia Nicolò
1864
1865
1866
1867
1868
1869 Zaccharia Nicolò
1870 Zaccharia Nicolò
1871 Zaccharia Nicolò
1872
1873 Alberto conte D'Eccheli (deputato) 1
1874 Alberto conte D'Eccheli (deputato) 1
1875 Alberto conte D'Eccheli 

(deputato)
1

1876 Alberto conte D'Eccheli (deputato) 1
1877 Alberto conte D'Eccheli (deputato) 1
1878 Alberto conte D'Eccheli (deputato) 1
1879 Alberto conte D'Eccheli (deputato) 1
1880 Giovanni Sarocchettti40 Giovanni Sarocchetti
1881
1882
1883 Antonio Steffanuti
1884 Antonio Steffanuti

39 Annuario marittimo 1855-1909, Stato personale, Agenzie portuali sanitarie: Capodistria. Tabela je bila prvič 
objavljena v Terčon: Organizacija, Annales 3/93, št. 3, str. 243-256 inje tukaj objavljena v dopolnjeni obliki.
40 1880 je bil zaposlen Giovanni Sarocchetti v funciji agenta in pilota čuvaja. Tudi on je bil odlikovan z medaljo

in opisan tako: fregiato della medaglia d'guerra, pilota guardiano col titolo e rango di agente, dirigente.
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1885 Antonio Steffanuti
1886
1887 Antonio Stefani
1888
1889 Giuseppe Micali
1890
1891 Giuseppe Sparovitz
1892 Giuseppe Sparovitz
1893 Giuseppe Sparovitz
1894 Giuseppe Sparovitz
1895
1896 Giuseppe Hartmann
1897
1898
1899 Giuseppe Hartmann
1900 Giuseppe Hartmann
1901 Giuseppe Hartmann
1902 Giuseppe Hartmann
1903 Giuseppe Hartmann
1904 Giuseppe Hartmann
1905 GiovanniIve
1906 Giuseppe Hartmann
1907 Giuseppe Hartmann
1908 Giuseppe Hartmann
1909 Giuseppe Hartmann
1910
1911 Giuseppe Hartmann
1912 Giuseppe Hartmann
1913
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Tabela 16 / Osebje v Pristaniški in pomorsko-sanitetni agenciji v Izoli^

leto AGENT PILOT ČUVAJ *pg
1851 Francesco Piccoli
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863 Giuseppe Vido sich
1864
1865
1866
1867
1868
1869 Calò de Geremia
1870 Calò de Geremia
1871 Calò de Geremia
1872
1873 Giuseppe Covi
1874 Giuseppe Covi
1875 Giuseppe Covi
1876
1877 Giuseppe Covi
1878 Giuseppe Covi
1879 Giuseppe Covi
1880 Giuseppe Schnelka42
1881
1882
1883 Lorenzo Ermani
1884 Lorenzo Ermani
1885 Lorezo ermani
1886
1887 Lorenzo Ermani
1888

41 Annuario marittimo 1855-1909, Stato personale, Agenzie portuali sanitarie: Isola. Tabela je bila prvič 
objavljena v Terčon: Organizacija, Annales 3/93, št. 3, str. 243-256 inje tukaj objavljena v dopolnjeni obliki.
42 1880 - Pilota guardiano, Giuseppe Schnelka, fregiato della medaglia di argento del valore militare, della croce 
di argento del merito, della medaglia di guerra e della medaglia commemorativa della guerra dello Schleswig - 
Holnstein 1864.
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1889 Lorenzo Ermani
1890
1891 Lorenzo Ermani
1892 Giuseppe Sustersich
1893 Edoardo Marchig
1894 Giacomo Vitez, agente
1895
1896 Giacomo Vitez
1897
1898
1899 Giacomo Vitez
1900 Giacomo Vitez
1901 Arturo Schwiz de Schiwizhofen
1902 Giacomo Vitez
1903 Giacomo Vitez
1904 Giacomo Vitez
1905 Giacomo Vitez
1906 Giacomo Vitez
1907 Giacomo Vitez
1908 Giacomo Vitez
1909 Francesco Trojan
1910
1911 Antonio Bordon
1912 Antonio Bordon
1913

Predstavništva (izpostave) ali ekspoziture^ so uradovale le v manjših pristaniščih, ki niso bila 

odprta za promet in na takšnih mestih na obali, kjer so bile ladje često prisiljene pristajati zaradi 

slabega vremena. V vsaki pa je bil zaposlen le po en inšpekcijski čuvaj. Takšno predstavništvo 

je bilo v Portorožu, podrejeno pa je bilo piranskemu uradu, kjer so se zbirala vsakomesečna 

portoroška poročila. Njihova glavna službena naloga je bila namreč vodenje natančne evidence 

o vkrcanih ladjah ter o trajanju njihovega zadrževanja v pristanišču, kot redna obveznost pa je 

navedena le straža njim dodeljenega obrežja. Kasneje, od leta 1875 dalje, so v Portorožu 

namesto inšpekcijskega čuvaja zaposlovali pilota čuvaja. Leta 1852 je bil na to delovno mesto 

nameščen Francesco Piccoli, ki je od 28.2.1847 služboval v Izoli.43 44 V letih 1873 - 1894 je to 

mesto zasedal Vincenzo Candusio, ki je bil odlikovan s srebrnim križem za zasluge; od leta 

1896 pa do leta 1912 je v Portorožu deloval Antonio Zecevich, kapitan dolge plovbe, ki se od

43 Organisation, Hauptstück II, Abschnitt VI/33, 34, 35, 36, 37; AST, GM, 14/2, b. 968.
44 AST, Governo pel Litorale 1814-1815,4/2, b. 647. Isola deputazione di Sanità che col 28. febb. a e. assunse le 
mansioni il Guardiano Francesco Piccoli.
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leta 1904 dalje omenja kot čuvaj pristanišča - guardiano di porto.45 Za leto 1855 se kot 

ekspozitura omenja tudi urad v Strunjanu, kasneje pa ne več.46 47 (TABELA 17)

Tabela 17 / Osebje v Pristaniški in pomorsko-sanitetni ekspozituri v Portorožu^1

LETO PILOT ČUVAJ *pg INŠPEKCIJSKI ČUVAJ *gi
1852 Francesco Piccoli48

1855 - 1872 1
1873 - 1894 Vincenzo Candusio *pg
1896- 1912 Antonio Zecevich *c

Portoroško pristanišče je pridobilo na veljavi konec 19. stol. in v začetku 20. stoletja. Proti 

koncu 19. stoletja seje vedno bolj uveljavljal tudi potniški promet, predvsem zaradi dnevnih 

delovnih migracij prebivalstva ter vedno bolj razvijajočega se turizma, in pri tem so veliko 

vlogo odigrali vse številnejši parniki. Redne pomorske potniške linije so, z vmesnimi postanki 

v istrskih mestih, potekale od Trsta do Pulja ter dalje do Reke in Dalmacije. Pomembno je ta 

promet narasel tudi z začetkom in razvojem turizma v Portorožu. Sporočila portoroškega 

pristaniškega uslužbenca navajajo, da v tem kraju ne pretovarjajo blaga, temveč samo potnike 

in njihovo prtljago. V Portoroškem zalivu, kije naravni pristan, so se zaustavljale tudi domače 

in tuje jadrnice, ki so ob slabem vremenu in močni burji iskale in našle varno sidrišče in 

pristajale ob lesenem pomolu. V Portorožu in Piranu se je pomorski potniški promet 

povezoval tudi z železniškim (železniška proga med Trstom in Porečem s postajo v Luciji) ter 

trolejbusom in tramvajem med Lucijo in Piranom.

»Utripajoče luči«

Na področju Avstrijskega primorja je bila dobro organizirana in za pomorščake izrednega 

pomena tudi svetilniška služba. Svetilniki49 so v pomorskopravnem smislu vse pomorske luči,

45 L'I.r. Espositura di Porto in Portorose; AM 1855-1914; poročila in dopisi portoroške ekspositure, PAK, Enota 
Piran, LKP, šk. 1, 1911.
46 AM 1855, str. 15, 16.
47 Annuario marittimo 1855-1912, Stato personale Espositure p.s. del sottocircondario - Portorose. Dopolnjena 
tabela.
LEGENDA
*pg - piloti guardiani
*gi - guardiani d'ispezione
*c - capitano mercantile a lungo corso

48 PAK, Enota Piran, Avstrijsko obdobje, 1852, 52. Prošnja Eufemie Piccoli., april 1852.
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ki služijo pomorščaku za orientacijo. V ožjem pomenu pa so to vse pomorske luči, ki jih 

stalno čuvajo in nadzirajo za to usposobljene osebe - svetilničarji. Te luči so uredili na obali, 

na otokih, grebenih, plitvinah, ob vhodih v pristanišče, ožinah, kritičnih točkah na odprtem 

morju, tam, kjer je dosti čeri in nevarnosti, da bi ladje nasedle itd., skratka na vseh najbolj 

pomembnih navigacijskih točkah. Služile so in še vedno služijo za orientacijo pomorščakom 

ponoči in podnevi, vodijo pomorščake na njihovi plovbi, jih opozarjajo na nevarnosti. 

Svetilnik je običajno prva točka na kopnem, ki jo lahko pomorščaki, velikokrat utrujeni od 

dolgih morskih potovanj in naveličani prostranosti morja, ponoči zagledajo. Zato svetilnikom 

pravijo, da so čuvaji vame plovbe. Svetilniki so običajno v stolpih oziroma v visokih ozkih 

zgradbah. Njihova višina je odvisna od potrebe in želje, kako daleč naj bi se videla luč, ter od 

geografskega položaja stolpa. Izvor svetlobe je bil najprej les, od srede 16. stoletja dalje pa 

oglje, rastlinska in mineralna olja, petrolej, plin, petrolejska para, acetilen, elektrika, električni 

žarometi. Svetilniki so imeli organizirano posebno službo, ki je trajala neprekinjeno 24. ur, 

danes pa so povečini že vsi avtomatizirani. Dokler je bilo le malo svetilnikov, ni bilo 

nevarnosti, da bi se pomorščaki motili, saj je kapitan na ladji približno vedel, kje svetilnik 

stoji. Ko pa so začeli postavljati čedalje več svetilnikov, je bilo treba misliti tudi na to, kako 

naj jih ladje zanesljivo razpoznavajo. Zato so svetilniki različno grajeni, ponoči pa imajo 

različne signalne barve (t.i. svetlobne karakteristike). Odgovorne pomorske oblasti so tudi 

obveščale pomorščake o položaju starih svetilnikov in o spremembah na njih, o gradnjah in 

odprtjih novih svetilnikov itd. V priročnikih - popisih svetilnikov so lahko pomorščaki našli 

vse podatke o vseh svetilnikih: od zaporedne številke, imena, zemljepisnih koordinat, 

karakteristik, nadmorske višine, vidljivosti, fizičnega opisa do višin stavbne konstrukcije. Na 

pomorskih kartah pa imajo svetilniki tudi svoje znake, s kraticami o njihovih karakteristikah. 
Na avstrijskih, ki jih med drugim hrani tudi Pomorski muzej »Sergej Mašera«,50 so celo 

izrisane vedute svetilnikov. Za orientacijo so namreč kapitani poleg svetlobe in signalov iz 

svetilnikov ter osnovnih navtičnih instrumentov uporabljali še pomorske karte, ki so običajno 

prikazovale posebnosti tistega plovbnega področja in dela obale, vidnega z ladje, koder so 

pluli. Na kartah so bili namreč vrisani in vpisani podatki, ki so bili pomembni za varno in 

ekonomično plovbo. Popisi svetilnikov so popolnejši od pomorskih kart, na katerih so 

svetilniki tudi vrisani. Veliko pozornost so svetilniški službi namenili tudi pri Pomorski vladi;

49 Aprila 1998 sta pod mojim mentorstvom učenca OŠ Cirila Kosmača Piran Primož Marinko in Dean Matkovič 
pripravila raziskovalno nalogo z naslovom SVETILNIKI. Naloga je bila izredno zanimiva in naslednje leto 1999 
jo je njihova učiteljica Asta Vrkič prijavila na tekmovanje »Znanost mladini«. Fotokopija prvotnega izvoda je v 
dokumentaciji Pomorskega muzeja »Sergej Mašera« Piran.
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v AM, publikaciji, ki jo je zaradi svoje uporabnosti moral imeti skoraj vsak ladijski kapitan in 

pristaniški uslužbenec, pa so v vsaki številki namenili svetilnikom posebno pozornost.

Na svetilnikih so bili zaposleni svetilničarji. Včasih jih je bilo več, predvsem zato, ker je bilo 

za nekatere luči treba neprekinjeno skrbeti. Bili so usposobljeni za to službo in opravljanje 

njenih nalog. Morali so zelo natančno nadzorovati svetilo od zahoda do vzhoda sonca. V 

primeru okvare svetilnika so morali takoj prižgati rezervno svetilko, ki je morala biti stalno 

pripravljena. Prav tako so morali reagirati v megli. Takrat so morali z zvočnimi signali 

obveščati ladje. Velikokrat so imeli svetilničarji v svetilnikih svoja stanovanja, kjer so živeli s 

svojo družino. V bistvu je cela družina opravljala 24 - urno službo v izmenah po 4 ure. 

Podobno vlogo so imeli tudi piranski svetilniki in svetilničarji. K piranski deputaciji sta 

spadala še svetilnik na piranski Punti (L'i.r. Faro marittimo nella Punta Madonna della Salute) 

ter svetilnik na Bemardinu (L'i.r. Faro marittimo in S. Bernardino). Na vsakem svetilniku je 

bil zaposlen po en svetilničar.50 51 Največji piranski svetilnik je svetilnik na Punti, imenovani Rt 

Madonna. Kot takega ga omenjajo tudi vsi viri. V peljarjih oziroma navtičnih vodnikih je 

opisan kot osmerokotni kamnit stolp s čuvajevo hišico. Svetloba se danes vidi 11 milj daleč, 

AM pa ga opisuje pod zaporedno številko 394 in navaja vidljivost v daljavo 9 navtičnih 

milj.52 Opisuje ga tudi kot svetilnik s stalno rdečo lučjo. Svetilnik ima tudi signal za meglo, ki 

so ga nekoč oddajali z ročno sireno v enakih presledkih kot svetlobne signale. Zvok sirene se 

sliši v daljavi 0,5 Nm. Svetilnik so leta 1872 uredili in ga takrat opremili z rdečo lučjo, ki je 

prvič zagorela 2 marca istega leta.53 Leta 1874 je Pomorska vlada, kije med drugim skrbela 

tudi za svetilničarsko službo, želela v stolpu svetilnika urediti tudi stanovanje za svetilničarja. 

Za dovoljenje je prosila piransko občino, ki je na to pristala, vendar pod pogojem, da spodnji 

prostor svetilnika ostane vedno v lasti piranske komune ter da v primeru, če se nekega dne 
svetilnik preseli na drugo mesto, ostane v lasti piranske komune tudi stanovanje.54 Že 

naslednje leto pa so omenjena tudi že popravila svetilnika.55

Pred dograditvijo pristanišča sta bila dva svetilnika tudi na dveh manjših pomolih starega 

pristanišča oz. notranjega bazena (pomol pred Pomorskim muzejem in pomol pred 

Tartinijevim gledališčem). Opisana sta kot dva kamnita stebra s stalno belo in rdečo lučjo.

50 Terčon Nadja, Flavio Bonin: Na poti v morsko prostranstvo = Alle scoperta di terre inesplorate. Katalog 
PMSMP ob razstavi, št. 10, Piran, 1999.
51 Vsakomesečna poročila svetilničarja z Bernardina; PAK-Arhiv Piran, LKP, šk. 1-5, 1910-1912. Vsaj leta 1898 
je na svetilniku na piranski Punti služboval Domenico Mujesan.
52 AM 1873.
53 AM 1872, str 427-432. Sull'illuminazione della costa austro-illirica e dalmata.
54 Libro degli ATTi del Municipio di Pirano 1870-1877, Zapisnik občinske seje N. 237 z dne 6.7.1874; PAK, 
Enota Piran.
55 AM, 1876; Faro / Pirano - punta. Sul bastione alla Punta Madonna della Salute in Pirano della città.
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Rdeča svetloba je bila obrnjena proti morju, bela svetloba pa proti mandraču Na 

podaljšanem starem pomolu pa je bil svetilnik z zeleno lučjo, nameščen v železnem 

kandelabru. Svetilnika na pomolih piranskega pristanišča sta bila v današnji podobi zgrajena 

po letu 1910 (najverjetneje 1911). Med podaljševanjem starega pomola in gradnjo novega je 

kot svetilnik služil železni stolpič. Po nekaterih podatkih sta bila ta svetilnika zgrajena iz 

materiala, ki je ostal pri gradnji Tartinijevega gledališča. Rdeči svetilnik stoji na starem 

pomolu. Opisan je kot rdeča hišica iz opeke. Zeleni svetilnik stoji na novem pomolu, opisan 

pa je kot zelena hišica iz opeke. Nekoč je bila pobarvana belo. Tudi svetilnik na Bernardinu, 

na katerem je bil zaposlen svetilničar, je bil pomemben že v 19 stoletju. Na železni 

konstrukciji je bila tudi čuvajeva hišica. Svetila je stalna zelena luč. V Izoli omenjajo 

svetilnik na Petelinjem rtu (Punta del Gallo) na Skalah sv. Petra. Nameščen je bil na leseni 

paleti. Opremljen je bil s stalno belo in rdečo lučjo. Bela luč je svetila v smeri od 
jugozahoda proti severovzhodu, rdeča pa od severovzhoda proti notranjosti pristanišča.56 V 

Kopru navajajo svetilnik na pomolu pri zaporih (sulla testa del molo delle galere), delovati 

pa je začel 1876. Že konec petdesetih let pa sta bila na morju izven mesta nameščena dva 

svetilnika na lesenih tramih.57

Najbolj znan, predvsem pa iz Pirana lepo videnje svetilnik v Savudriji. Iz Pirana se še danes 

od mraka do zore lepo vidi njegova svetloba. Zgrajen je bil leta 1818 na najbolj zahodnem 

kraku rta Savudrija, 34 - 35 m oddaljen od obale, z namenom, da bi vodil nočne poti 

pomorščakov, predvsem tistih, ki so bili namenjeni v Trst. To je bel valjast kamnit stolp z 

galerijo ob čuvajevi hišici. Izrisal ga je tržaški arhitekt Pietro Nobile, takratni direktor 

direkcije za vodne in cestne gradnje. Graditi so ga začeli meseca maja leta 1817, odprt pa je 

bil 17 aprila 1818 v večernih urah. Dan otvoritve je bil pazljivo izbran, saj sta se ravno v 

tistem času v Trstu zadrževala avstrijski cesar in cesarica. Svetilnik razsvetljuje morska pota 

daleč naokoli, saj je vidljivost njegove svetlobe precejšnja (17 milj). Svetilnik je imel zvočni 

signal za meglo, ki jo je bilo slišati 6 milj daleč, v mirnem vremenu pa kar 15 milj. Zvok je 

proizvajala parna sirena v intervalih od 10 do 30 sekund. Prvotna svetloba plinskega izvora je 

bila študijsko delo Domecka, prvega poročnika artilerije. V enem letu je svetilnik oddajal 

svetlobo 3563 ur in 45 minut; ali v daljših nočeh 13 ur in 40 minut na noč, v krajših pa 6 ur

56 AM 1885, str. 206-207.
57 AM; Molo delle galere je bil manjši pomol ob stavbi pristaniške uprave. Danes je to največji / najdaljši 
pomol starega koprskega pristanišča.
Piano di situazione indicante il sito di coloamento del faro in progetto nella rada di Capodistria, Trieste li 8 
Gennajo 859, N. 19.859. AST, 5/7, b. 693.
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na noč. V eni uri so porabili 55 kubičnih dunajskih čevljev58 plina, v celem letu pa 197986. 

Pri postopku pridobivanja svetlobe pa so uporabili tudi manjše količine premoga, žive krede, 
lesa in olja.59 Že leta 1885 je bil opremljen z elektro-telegrafsko linijo. Na njem sta bila 

zaposlena 2 asistenta. Savudrijski svetilnik velja za prvega na avstrijski obali, ki je bil 
opremljen s plinsko lučjo.

Pridobivanje pomorskih znanj

Korespondenca med piransko pristaniško upravo in pomorsko vlado kaže na to in napeljuje na 

trditev, daje osrednji delodajalec, to je osrednja pomorska oblast - Pomorska vlada, skrbel ne 

samo za nemoten in čim bolj uspešen razvoj državnega pomorstva, uspešno gradnjo in 

vzdrževanje premičnih in nepremičnih objektov, temveč tudi za svoje uslužbence. S svojo 

organizacijo in delovanjem jim je poskušal omogočati boljše zasebno življenje. Omogočal jim 

je relativno dobre, predvsem pa zagotovljene stanovanjske razmere, finančno podporo v 

kritičnih življenjskih trenutkih, finančno podporo družinskim članom itd. Ah je bila to 

načrtovana kadrovska politika ah ne, je težko zagotovo trditi, vsekakor pa se jo da razumeti kot 

izraz prepričanja, da lahko le zadovoljen in preskrbljen delavec dobro opravlja tako odgovorno 

in zahtevno delo, kot so ga opravljali pomorski uslužbenci. V pripravo na zahtevnost in 

odgovornost dela pa lahko prištevamo tudi izobraževanje pomorskih kadrov. V virih zasledimo 

omembe nekaterih tečajev, kjer so predvsem pristaniški uslužbenci pridobivali in utrjevali 

svoja pomorska znanja in veščine. Po letu 1754 se je namreč na iniciativo Marije Terezije 

začelo razvijati tudi pomorsko šolstvo. V Trstu je bila tega leta ustanovljena matematična in 

navtična šola (Scuola di matematica e nautica), ki je med leti 1773-1782 pouk prenesla na 

Reko, potem pa ponovno v Trst. Po letu 1817 pa je pomorska šola nemoteno delovala pod 

imenom I.R. Accademia di Commercio e Nautica in Trieste in po potrebah razvijajočega se 

pomorstva vedno znova odpirala nove izobraževalne programe, od navigacije in ladijskega 

konstruiranja do astronomije in strojništva.60 Ustreznih pomorskih šol, trgovskih in vojaških, 

pa je bilo na področju Avstrijskega primorja v 19. stoletju precej. Leta 1804 je na Malem 

Lošinju odprla vrata prvim učencem Tehnično-navtična šola, leta 1849 je bila navtična šola 

ustanovljena tudi v Bakru, v Novem Kaštelu 1857-58, v Kotoru pa 1881. Leto kasneje je 

državna pomorska šola ustanovljena v Dubrovniku, pomorščaki pa so se šolah tudi na pomorski

58 100 dunajskih čevlje = 31.611 metrov; 100 dunajskih kvadratnih čevljev= 9,99 kvadratnih metrov; ragguaglio 
di alcune misure e monete, AM
59 Kratko poročilo o savudrijskem svetilniku, v italijanskem jeziku, prevedeno iz nemščine. Faro Salvore, Wien, 
1822. Gedruckt by den Edlen v. Ghele'schen Erben. Fotokopija iz dokumentacije PM«SM«P, original hrani 
Ivana Gostiša, Portorož.
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šoli v Splitu. Kadri vojne mornarice so se izobraževali na treh vojnopomorskih akademijah: V 

Benetkah (1814-1848), v Trstu (1848-1858) in na Reki (1865-1918).60 61

Kljub delovanju relativno velikega števila pomorskih šol in tečajev, se istočasno pojavlja 

vprašanje njihove kakovosti ali pa kljub najboljšim nameram morda celo neustrezne pomorske 

šolske politike. Avstro-ogrska mornarica, tako trgovska kot vojaška, se je namreč vseskozi 
srečevala s pomanjkanjem ustrezno šolanih kadrov.62 Diplomante, ki so prihajali iz pomorskih 

šol, so zaposlile največje pomorske družbe z Avstrijskim Lloydom na čelu. Manjši ladjarji pa 

so ostajali brez izšolanega kadra. Zato se zdi pojavljajoče vprašanje, ali so bili kapitani in 

pomorščaki, ki so z ladjami pluli na področju Pirana, Izole, Kopra, Trsta oziroma so upravljali 

ladjo, ki je plula na progi velike ali male kabotaže, primemo izšolani ali samo priučeni, vredno 

raziskave in pojasnitve. Rešitev je potrebno iskati na tržaškem šolskem seznamu. Dokazov za 

to je v tej fazi raziskav izredno malo, najdemo pa jih le kot obrobne informacije v skorajda 

»nepomembnih arhivskih« dokumentih in seznamih gojencev v posameznih šolskih 

publikacijah.63 Zelo redko namreč v virih naletimo na točno specificirano izobrazbo 

pomorščakov. Še najbolj točen glede navajanja izobrazbe ali opisa delovnega mesta je spisek 

zaposlenih v piranski deputaciji ter koprski in izolski pomorsko-sanitetni agenciji, vendar so to 

ljudje, ki so kljub vsemu delali na kopnem v pristaniški upravi in ne na morju. Je pa res, da so 

za najodgovornejša dela v pristaniščih zaposlovali izobražene in preizkušene kapitane in 

poročnike trgovske in vojne mornarice, ki so predtem že prekalili na morju.

Vsekakor so možnosti za tovrstno izobraževanje obstajale. Razpisani so bili izobraževalni 

programi za priučitev pomorskih poklicev: od vodje oz. kapitana male in velike kabotaže, 

pristaniških pilotov, pomorskih poročnikov do kapitanov dolge plovbe. Programi so bili 

zahtevnostno prilagojeni odgovornosti poklica, za katerega so posamezni kandidati 

izobraževali. Zajemali so pa splošna znanja od navtične teorije do praktičnega usposabljanja. 

Kandidati so se morali naučiti vsega od manevriranja z ladjo, pristankov, pomorskega prava,

60 Panjek, La storiografia marittima, str. 231.
61 Pahor Miroslav: Slovenski dijaki in študentje na pomorskih šolah (1754-1941), v 10 let Višje pomorske šole 
Piran 1960-1970, Portorož, 1970, str. 43-100;
Pahor Miroslav: Slovenski dijaki v avstrijskih vojnopomorskih akademijah, v 15 let Višje pomorske šole Piran 
1960-1975, Portorož, 1975, str. 71-130.
Pahorjeve navedbe letnic se ne ujemajo s statistično tabelo v AM 1872, str. 434-435.
62 Panjek, La storiografia marittima, str. 231.
63 Prospetto degli studi della I.R. Accadèmia di commercio e nautica, sezione nautica, in Trieste. Pubblicato alla 
fine dell'anno scolastico 1906-1907..., Trieste, Tipografia del Lloyd Austriaco, 1907; prospetto degli studi della 
sezione commerciale della I. R. Accademia di commercio e nautica..., l'anno scolastico 1906-1907, Trieste, 
Stabilimento Tipografico L. Herrmanstorfer, 1907. AST, GM, Scuole nautiche, b. 581;
Seznama slovenskih dijakov in študentov v Pahor Miroslav: Slovenski dijaki in študentje na pomorskih šolah 
(1754-1941), str. 79-98 in v Pahor Miroslav: Slovenski dijaki v avstrijskih vojnopomorskih akademijah, str. 115- 
130.
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komercialne geografije, pomorske higiene, motoroznanstva parnih pomorskih strojev itd. pa do 

pomorske meteorologije in oceanografije, ki sta bili namenjeni izključno kandidatom za 
kapitana dolge plovbe.64

Izpit je bil sestavljen iz najmanj dveh delov, pristaniškega in sanitetnega, lahko pa tudi iz 

tretjega - administrativnega ali računskega, odvisno pač, za katero delovno mesto je kandidat 

opravljal strokovni izpit. Kandidat je moral odgovarjati na veliko vprašanj, od 14 do 24 v 

okviru preverjanja znanj o pristaniščih in od 10 do 12 v okviru sanitete. Izpraševalci so želeli 

slišati, kako se delijo uradi v pomorski organizaciji, katere so specialne atribucije kapitanatov 

in katere deputacij in agencij, kaj storiti pristaniškemu uslužbencu, ko dezertira mornar, katere 

so plovbne katergorije, katere ladje plujejo na različnih relacijah, ali se družino kapitana na 

ladji obravnava kot potnike, kaj storiti, ko v pristanišču pristane ladja s prestarim blagom, 

kakšne dokumenti so potrebni za prevoz živali po morju, katere ladje so dolžne plačati 

pristaniško takso in katere ne itd.65

AM je objavljal tudi rezultate raznih pomorskih tečajev z navedbami diplomantov oziroma 

tečajnikov, ki so šolanje uspešno zaključili. Tudi iz obravnavanih krajev jih je bilo nekaj. Tako 

sta leta 1862 dobila patent kapitana dolge plovbe avstrijske trgovske mornarice Dolenz 

Valentino Leopoldo di Leopoldo iz Pirana in Zetto Nazario di Domenico z domicilom v Trstu, 

sicer pa rojen v Kopru. Poročnik trgovske mornarice (tenente mercantile) pa je istega leta 

postal Costanzo Giuseppe di Nicolò iz Izole, ki je bil leta 1857 gojenec rednega letnega 

navtičnega tečaja. Štirinajst let kasneje (1876) med diplomanti zopet srečamo ime iz istrskih 

krajev. Tokrat je kapitan dolge plovbe postal Chersanaz Tomm. di Raffaele iz Portoroža, leta 

1879 pa Fonda Nicolò fu Pietro iz Pirana.66 Vmes zija praznina. Na seznamu gojencev, ki gaje 

pripravil Miroslav Pahor,67 jih je bilo na tržaški navtični šoli v njenem celem obdobju 

delovanja od 1754 do 1914 le 11 iz Kopra, Izole ali Pirana (od skupno 566). Trikrat se pojavi 

ime Ivana Vogriča iz Kopra. Leta 1858 je obiskoval redno navtično šolo, naslednje leto višji 

tečaj za astronome, leta 1860 pa višji tečaj za ladijske konstruktorje. Trimesečni tečaj za 

poročnika dolge plovbe pred izpitom sta obiskovala brata Prinz iz Pirana: leta 1903 Antonio 

in leta 1910 Nicolò.68 Največ dijakov in pomorskih kapitanov je izhajalo iz znanih in

64 AM 1903, str. 182-227. Programmaper l'esame di direttore al piccolo cabotaggio...
65 AST, GM, 14/7, b. 1067. Izpitni zapisniki, Protocollo d'esame..., parte portuale, parte contabile, parte 
sanitaria...
66 Elenco dei capitani mercantili austriaci di lungo corso che furono patentati dal Governo marittimo nell'anno 
1862; AM 1862, 1876, 1879.
67 Seznam slovenskih dijakov in študentov v Pahor Miroslav: Slovenski dijaki in študentje na pomorskih šolah 
(1754-1941), str. 79-98.
68 Pahor v seznamu našteva Princ Anton iz Pirana (sin Antona), Princ Nikolaj iz Pirana (sin Antona), Costanzo 
Jožefa iz Čedelj nad Izolo, Vogrič Ivana iz Kopra (1858, 1859, 1860), Kobol Blaža iz Kopra (1873), Franca
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uveljavljenih krajev z močno pomorsko tradicijo, kot so Trst, Mali Lošinj, Dubrovnik, Orebič 

itd. in od koder so prihajali najvplivnejši ladjarji avstrijske trgovske mornarice. Očitno so na 

šolanje pošiljale svoje sinove le dovolj premožne, relativno dobro izobražene, razgledane in 

pomorsko najbolj zainteresirane družine. Sinovi revnejših in preprostejših družin iz majhnih

obmorskih mest pa so se, razen redkih ambicioznih izjem, še naprej »izobraževali« v delu
69samem.

Glede na oceno pregledanega gradiva bi lahko zatrdili, da so se tudi pomorski poklici 

Pirančanov, Izolanov in Koprčanov, ravno tako kot tradicionalni in obrtniški, kljub možnosti 

šolanja vendarle prenašali iz roda v rod in da so bili praksa, delo in izkušnje tiste, ki so 

pomorščake izšolale in pripravljale za poklic ter za prenašanje pomorske dejavnosti na 

naslednje rodove. Torej gre v tem primeru za prenos znanja s starejših generacij na mlajše. 

Drugačen način življenja in navtično znanje morskih popotnikov, ne glede na to, kako in kje 

je bilo pridobljeno ter kako in kje uporabljeno, pa jim je omogočalo marsikaj, kar ljudem na 

kopnem še zdaleč ni bilo dosegljivo, tistim »na celini« večinoma še predstavljivo ne. Mornarji 

so na svoji koži občutili vsa nasprotja med čarom življenja na morju in njegovo krutostjo 

obenem. Čeprav so se pomorščaki med svojimi krajšimi ali daljšimi potovanji večinoma 

ustavljali le v pristaniščih, kjer so največkrat videli le tovor ter zgarane in umazane pristaniške 

delavce, pa so vendarle spoznavali »svet«. Spoznavali so nove kraje, njihovo bedo in blišč. 

Srečevali so se z različnimi kulturami in narodi in z njimi vzpostavili včasih boljše včasih 

slabše stike. Čeprav je bila pripadnost mornarjev lastnemu narodu, včasih tudi z 

nacionalističnimi elementi, izrazita, so se vendarle že zaradi potrebe po sporazumevanju učili 

novih jezikov in s spoznavanjem kultur drugih narodov širili svojo izobrazbeno raven. Pri 

trgovskih poslih pa so bili pomembni tudi osebni stiki, ki so jih pomorščaki stkali na svojih 

potovanjih. V domače kraje so prinašali vesti in predmete iz širnega sveta ter tako na nek način 

promovirali bližnje in daljne okolje. Vendar pa se moramo kljub pojmovanju morja kot 

nekakšnega kulta in vira blagostanja ter družbenemu vrednotenju pomorščakov kot 

svojevrstnih oseb zavedati, da je v preteklosti bilo in v sedanjosti še vedno ostaja pomorsko 

življenje trdo in »pomorski kruh« težko zaslužen. Tega se v današnjem težkem gospodarskem 

položaju svetovnega pomorstva še najbolj zavedajo pomorščaki sami. Zavedajo pa se tudi 

pomena morja, ki ga kot možnost in sredstvo komunikacije v današnji globalni družbi le to še 

vedno ima. Zaradi vsega tega je zelo aktualna pomenljiva misel članov današnje mednarodne

Ulčigraja iz Izole (1887), Škarel Marcela iz Strunjana (1913), Mušič Alojzija iz Kopra (1855), Ušeničnik Jurija 
iz Pirana (1849), Šain Franca iz Pirana (1901) in Kristan Oskarja iz Kopra (1905).
69 Točnega izpiska šolanih pomorščakov, ki so prihajali iz drugih področij, nisem pripravljala. Moja pozornost v 
pri tem delu ni bila namenjena temu vprašanju. Bolj so zavedene obrobna opažanja.

166





federacije pristaniških delavcev ITF, zapisana na njihovi ladji Global Mariner: «Shipping 

makes the world go round« !70

Pogled na piransko pristanišče leta 1947. V ospredju je piranski tramvaj. Original hrani Ivana Gostiša, Portorož. 
Preslikava v PM«SM«P.

70 Na aktualnost »trdega« pomorskega poklica opozarjajo člani mednarodne federacije transportnih delavcev ITF 
(International transport worker's federation). Borijo se proti izkoriščanju pomorščakov, zaposlenih na ladjah, ki 
plujejo pod t.i. zastavami ugodnosti (Flags of convenience) - npr. zastavami Grčije, Liberije, Hondurasa,
Paname, Bahamov, Sri Lanke, Mauriciusa, Nizozemskih Antilov, Cipra in še mnogih drugih. Te države imajo za 
ladjarje zelo nizke davke in nobenih sankcij za njihovo slabo ravnanje z zaposlenimi. Zato je sindikat pripravil 
razstavo o »sodobnem suženjstvu«, slabih življenskih pogojih in »trdem pomorskem kruhu« kar na svoji ladji 
GLOBAL MARINER, ki pluje iz pristanišča v pristanišče in ozavešča ljudi o današnjem slabem stanju v 
mednarodnem pomorstvu, kjer so velikokrat kršene tudi osnovne človekove pravice. Ladja s potujočo razstavo je 
januarja 2000 pristala tudi v koprski Luki.
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ZAKLJUČEK

Po propadu Benetk, ki so bile dolga stoletja glavni gospodar na Jadranu, je nad Istro po letu 

1815 vzpostavila svojo oblast Avstrija. Po političnih in upravnih spremembah so se 

zahodnoistrska mesta Piran, Izola in Koper, ki jih je še naprej zaznamovala močna kulturna in 

gospodarska beneška identiteta, začela navezovati na bližnje vzhajajoče in hitro razvijajoče se 

avstrijsko obmorsko središče Trst, katerega razvoj je potencirala državna politika. Povezava 

med njimi je bilo morje. Prek njega so se spletale kulturne in politične vezi in po njem sta 

potekala konkretna komunikacija ter transport blaga in ljudi. Zato se je med Trstom kot novim 

centrom in mesti, ki so poslej veljala za njegovo bližnje zaledje, razvil gost pomorski promet. 

Potekal je največ s tradicionalnimi plovili mestnih ladjarjev, povezoval pa se je v tržaškem 

pristanišču z glavnino avstrijske trgovske mornarice, ki so jo predstavljale najprej lesene 

jadrnice velikih nosilnosti, kasneje pa vedno bolj prodorni parniki.

Iz Trsta so v Istro prevažali različne industrijske izdelke številnih tržaških tovarn in blago iz 

tujih dežel, iz Istre v Trst pa istrske avtohtone pridelke in proizvode. Trgovali so s 

prehrambenimi proizvodi, gradbenim materialom, lesom za kurjavo, kovinskimi proizvodi ter 

modnimi, obrtnimi in industrijskimi izdelki. Med zahodnoistrskimi mesti in Trstom je bil 

razvit le mali obalni pomorski promet; najprej le tovorni, kasneje pa zaradi dnevnih delovnih 

migracij in uvajanja turizma tudi potniški. Kapitani so na ladje najraje natovarjali blago, kije 

dobro prenašalo pomorski prevoz in za katero je bilo povpraševanje na trgu veliko. Pošto so 

prevažali z ladjami zasebnikov in pomorskih družb.

Največji dvig pomorskega prometa je bil v avstrijski državi povezan z izboljšavami 

prometnih povezav in naraščanjem potreb po surovinah in zunanjih tržiščih. Izgradnja 

železnice in uveljavitev železniškega prometa je sicer v nekem smislu zmanjšala pomen 

pomorskih poti, v drugem pa podaljšala pomorske poti v notranjost. Z Južno železnico se je 

širše zaledje povezalo s Trstom, z odprtjem Sueškega kanala 1869 pa seje odprla neposredna 

pot iz Sredozemlja k Daljnemu vzhodu. Ker jadrnice na tej poti niso mogle slediti parnikom, 

je njegovo odprtje in obratovanje še bolj utrdilo premoč parnikov. Kriza jadrnic dolge plovbe 

in vedno večje prevladovanje parnikov, s čigar problematiko se je ukvarjal tudi istrski 

poslanec na Dunaju dr. Dinko Vitezić, sta bila v avstrijskem pomorstvu občutna. Z morskih 

gladin so izginjale jadrnice dolge in velike obalne plovbe. Najprej so iz plovbe umaknili 

polake, nato so jim sledila še druga plovila: brigantine, briki, nave, brig-škunerji in barki. 

Kriza prevozov na jadra je morda med vsemi avstrijskimi pristanišči še najmanj prizadela 

tržaško, ki je bilo sposobno sprejemati ladje velikih nosilnosti, in majhna pristaniška mesta,
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kjer so v veliki meri pomorsko trgovino vodili z majhnimi tradicionalnimi plovili: 

trabakolami, bragoci, bracerami, lugerji, leuti itd. Slednja so se tam ohranila še daleč do 

sredine 20.stoletja. Zaradi poskusov reševanja iz krize in poskusov modernizacije v 

pomorstvu so se tako kot v drugih razvitih evropskih pomorskih državah tudi v Avstriji začeli 

uveljavljati parniki. Modemi trend v pomorstvu, t.j. gradnja železnih parnikov velikih 

nosilnosti, ki so svojim drugačnim načinom poslovanja zmanjševali režijske stroške in 

omogočali razvoj modernega ladjedelstva ter večjega tovornega in potniškega prometa, se je 

uveljavil tudi v avstrijskem pomorstvu. Plovba s prekooceankami se je v primerjavi z 

jadrnicami dolge plovbe tako še bolj usmerila v velika pristanišča, ki so imela zadostne 

kapacitete za njihov sprejem. Primemo velikih pristanišč je bilo po številu znatno manj kot 

manjših lokalnih pristanišč, kjer pa je še naprej v nezmanjšani meri potekala v glavnem le 

maloobalna plovba. Kljub temu pa parnega pomorstva ne Trst in tudi ne Reka v primerjavi s 

svetovno pomembnimi pristanišči v smislu relativno majhne oddaljenosti od Sueškega 

prekopa, ki je po odprtju leta 1869 odigral v svetovnem pomorstvu izredno pomembno vlogo, 

nista izkoristila v zadostni meri. Kljub prednostim, ki sta jima jih dajala tako ugoden 

geografski položaj napram srednjeevropskim deželam kot državni status v domačem okviru, 

sta le v notranjegospodarskem in notranjepolitičnem smislu izrabila svoje možnosti razvoja, v 

svetovnogospodarskem smislu pa tega ni mogoče trditi. Morda je tudi to posledica 

ekonomskih, pravnih, finančnih in tehničnih problemov, do katerih je prišlo po spremembi 

pogonske sile v pomorstvu, ki jih je morala vsaka pomorska država reševati sama glede na 

lastni specifični položaj.

V raziskavi stanja avstrijskega pomorstva v 2. polovici 19. stoletja se je izkazalo, daje bilo 

pomorstvo Kopra, Izole in Pirana pomemben člen celotnega avstrijskega trgovskega 

pomorskega prometa. Po številu plovil so bila ta mesta popolnoma enakovredna 

konkurenčnemu Trstu oziroma so ga na začetku 20. stoletja celo presegla. Vendar pa bistveni 

element, ki priča o pomembnosti pomorstva, ni bil v številu temveč v tonaži ladjevja in 

količini pretovorjenega blaga, ki pa sta bili v vseh treh mestih več kot petdesetkrat manjši kot 

v Trstu. Tako velike razlike pa ni bilo čutiti v številu mož, ki jim je preživetje omogočalo delo 

na morju. Z domicilom v Trstu jih je bilo približno le dvakrat več kot v bližnjih treh mestih. 

Čeprav so Istrani in redke Istranke imeli le manjše tradicionalne ladje, z ladjami večjih 

nosilnosti in parniki pa so se poleg manjših pomorskih družb spogledovali le naj ambicioznejši 

posamezniki, se je prav v gostem prometu obalnih mest še najdlje obdržalo pomorstvo na 

jadra. Velika kriza tega pomorstva, ki se je začela z uvajanjem in sprejemanjem parnikov, 

predvsem na relacijah dolge plovbe, se je sicer kazala tudi v pomorskem prometu istrskih
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obalnih mest, ni pa bila usodna, ravno tako kot ni bila usodna za promet v sosednjem Trstu. 

Tudi v teh mestih so začeli pluti parniki in tudi v lokalnih manjših ladjedelnicah, imenovanih 

škveri, kjer so prej, z izjemo koprske, gradili le manjše ladje, so se ladjedelci začeli srečevati 

z novimi izzivi in graditi parna plovila. Teh gradenj sicer ne moremo enakovredno primerjati 

s tistimi v tržaški ladjedelski industriji, vendar je pomembno že dejstvo, da se tudi ta segment 

napredka nikakor ni izognil periferiji. Večje ladje so v mestnih škverih naročali poslovneži iz 

krajev z močno pomorsko tradicijo, lokalni naročniki pa so vztrajali pri naročilih manjših 

lesenih plovil. Ladjedelnice so vse do sredine petdesetih let 20. stoletja ostale na ravni obrtnih 

delavnic. Tradicionalne jadrnice so imele svoja lastna imena in registrske številke, v obalnih 

mestih pa so hitro in pogosto menjavale lastnike. Lastništvo se je spreminjalo s 

kupoprodajami in dedovanjem. Razvoj pomorstva in večanje flot v zahodnoistrskih mestih sta 

zahtevala širitve in urejanje pristanišč, ki pa se v primerjavi s stanjem iz beneškega obdobja 

niso razširila tako, kot bi se kljub geografskim omejitvam lahko in kot je to potekalo v Trstu. 

Zaradi naravnogeografske bližine štirih pristanišč v tistem času ni bilo nikakršnih možnosti, 

da bi se vsa štiri mesta enakovredno razvijala. Da pa so možnosti za širitev obstajale tudi 

drugod in ne samo v Trstu, seveda le, če bi to bilo v širšem državnem, nacionalnem in 

gospodarskem interesu, je dokaz v ustanovitvi, širitvi in zaradi spretne gospodarske politike 

tudi v dobrem poslovanju Luke Koper po 2. svetovni vojni.

Tudi v organizaciji pomorskih dejavnosti, predvsem pristaniških služb, sta veljala stroga 

hierarhija in velik red. Delovala je ločeno od političnih in lokalnih oblasti, podrejena pa je bila 

centralni pomorski oblasti, t.j. Pomorski vladi v Trstu, ki je imela velike pristojnosti nad 

državnim pomorstvom. Skrbela je za ladjedelstvo, svetilniško službo, pomorsko šolstvo, 

pomorski promet, kadrovsko politiko, notranje- in zunanjetrgovinske menjave itd. Njej so 

bile podrejene tudi pristaniške službe. Med zahodnoistrskimi pristanišči je imelo 

najpomembnejšo vlogo piransko, ki je bilo po rangu, materialnem stanju mornarice in 

pomorskem prometu pred koprskim, izolskim in portoroškim. Bilo je pristaniška in 

pomorsko-sanitetna deputacija, koprsko in izolsko sta imela naziv agencije, portoroško pa 

ekspoziture. Vsaka od omenjenih pomorskih služb je morala opravljati točno predpisano 

delo. Vodilne položaje v njih so zavzemali ugledni pomorščaki, ki so imeli v pomorskih šolah 

pridobljeno ustrezno izobrazbo in ki so bili zaradi svojih zaslug v pomorski službi že 

odlikovani. Tudi njim podrejeni delavci, ki so opravljali praktična dela v pristanišču, so se 

morali izobraževati na pomorskih tečajih in opraviti ustrezne strokovne izpite. Pomorske šole 

so obiskovali le naj premožnejši in redki posamezniki, večinoma pa se je znanje pomorskih 

veščin med istrskimi mornarji prenašalo iz roda v rod. Primerno izšolanih ljudi je bilo
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vseskozi premalo, saj seje avstrijska trgovska mornarica nenehno srečevala s pomanjkanjem 

primerno izobraženih kadrov. Hipotetični izračuni kažejo, da je morje v avstrijski državi 

preživljalo vsaj od 100.000 do 180.000 ljudi.

Zahodnoistrska obalna mesta so s svojim podeželjem na vseh področjih ostajala tržaško 

zaledje. Čeprav je tudi v njih moč zaslediti precejšnjo gospodarsko in kulturno modernizacijo, 

pa Trstu zaradi državne pomorske politike niso mogla konkurirati. Kljub temu je ravno zaradi 

razvoja centra razvoj zajel tudi te relativno umaknjene kraje, ki niso bili v velikem interesu 

močnegajujega kapitala.. Možnost njihove komunikacije je spričoslabih cestnih povezav in 

razmeroma pozne izgradnje poreške železnice bila prav na morju. Ladje in pomorščaki na 

njih so povezovali domače okolje s širnim svetom in v primerjavi s kraji iz notranjosti 

omogočali večjo odprtost, lažje in številčnejše pretakanje ljudi in blaga, hitrejše sprejemanje 

nove in drugačne miselnosti ter lažje uveljavljanje razvojnih novosti v obmorskih krajih. 

Pristanišča, ki so pomembno in vsako zase edinstveno stičišče pomorskih in kopenskih poti, 

trgovskih dejavnosti in različnih življenjskih usod in ki so v pomorski dejavnosti odigrala 

svojo posebno vlogo, so bila na nek način rdeča nit pričujoče naloge. Zato naj bo tudi v 

njenem sklepu izpostavljeno pristanišče. Charles Baudelaire je zapisal, da je pristanišče 

fascinanten - privlačen in očarljiv prostor... za tiste, ki odhajajo, in tiste, ki se vračajo... za 

vse tiste, ki imajo močno voljo in odločnost, željo po potovanju in obogatitvi ...' Naj bo ta 

misel simbolično vodilo tudi za nadaljnje delo.

1 Na naslovnici internetske strani založbe Mursia Editore (http://www.mursia.com/): »Un porto è un luogo 
affascinante per... quelli che partono e quelli che ritornano, che hanno la forza di volere, il desiderio di viaggiare 
e di arricchirsi...« (Charles Baudelaire).
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ARHIVSKI VIRI

ANNUARIO MARITTIMO je izhajal v letih 1848-1913. Najprej je bil od 1835 do 1851 tiskan 

kot »Giornale del Lloyd Austriaco«, od 1848 tudi v nemški izdaji. Od 1848 pa je izhajal pod 

naslovom Annuario marittimo. Navedeni so pregledani letniki, ki jih hranita v nepopolnih 

kompletih Pomorski muzej »Sergej Mašera« v Piranu in Archivio di Stato v Trstu. 

Predvidevam, da nekaj manjkajočih številk hrani Biblioteca civica v Trstu, vendar le ti niso 

bili pregledani. Pregledani letniki:

AM 1855, 1863, 1866, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 

1883, 1884, 1885, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 

1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913

ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE / DRŽAVNI ARHIV V TRSTU

fond Governo marittimo (1850-1900);

škatle: 471, 472, 525, 528, 529, 530, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 

574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 693, 694, 695, 754, 755, 756, 795, 796, 797, 798, 799, 

850, 851, 852, 856, 860, 877, 823, 824, 949, 968, 969, 1066, 1067, 1121, 1122

fond Tribunale commerciale marittimo 

škatle: 222, 223,288,313

Inventar Cammere dì commercio e d'industria dì Trieste (1841-1908)

1. del / str. 1-182

2. del/ str. 183-357

fond Governo per Litorale 1814-1850 

škatle: 647, 657

fondLT.R. Luogotenenza del Litorale dì Trieste 1850-1918 

škatla: 505
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POKRAJINSKI ARHIV KOPER

Fond občine Izola

škatle: 17, 20, 23, 24, 29, 30, 33, 34, 35, 49, 53, 84, 89, 91

Fond Depangher

Fond načrtov

POKRAJINSKI ARHIV KOPER, ENOTA PIRAN

Fond občine Piran, avstrijsko obdobje (1850-1865) 

škatle: 45, 48, 52, 55, 60, 63, 65, 67, 70

Fond Luške kapitanije Piran ( 1910-1915) 

škatle: 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Libro degli ATTi del Municipio dì Pirano 1870-1877

POMORSKI MUZEJ »SERGEJ MAŠERA« PIRAN

Dokumentacija Pomorskega muzeja «Sergej Mašera« Piran
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