
Mednarodni etnološko-renovacijski delovni tabor SOLINE 2013 

 

Tudi letos, Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran v sodelovanju z zavodom za 
prostovoljno delo VOLUNTARIAT, ki je slovenska podružnica mednarodne organizacije 
SCI (Service Civil International), v Sečoveljskih solinah organizira mednarodni etnološko - 
renovacijski delovni tabor SOLINE - SALTPANS.  

Tabor bo potekal med 8. in 18. julijem 2013.  

Letos bo na taboru 5 prostovoljcev, trije fantje iz Španije, Avstrije, Romunije in dve punci iz 
Bolgarije in Finske. 

Prostovoljci iz različnih držav že nekaj let vsako 
poletje na mednarodnih delovnih taborih aktivno 
pomagajo pri delu v muzeju solinarstva na 
opuščenem predelu Sečoveljskih solin, 
imenovanem Fontanigge. Zamisel za mednarodne 
delovne tabore v Sečoveljskih solinah se je 
porodila študentoma geografije Urošu Koširju in 
Primožu Pipanu. Prvemu, leta 1999 uspešno 
izpeljanemu taboru, so sledili še številni drugi.  

Gre za tabor, kjer se od udeležencev zahteva 
predvsem fizično delo. Poletni vročini se 
prilagajajo tako, da delajo predvsem zjutraj in 
pozno popoldne. Vmes si privoščijo obvezen 
počitek oz. siesto. Dnevno je dela za okoli 5 ur. 
Med prostim časom se najde dovolj priložnosti za 
številne pogovore, kolesarjenje in izlete po 
slovenski Istri.  

 

Udeleženci vsak dan v angleščini pišejo dnevnik, ob zaključku tabora pa v svojem maternem 
jeziku in v angleščini napišejo še svoje osebne 
vtise o tem, česa so se na taboru naučili in 
kako oni vidijo delo in življenje na solinah. 
Namen tega je, da bi informacije o dogajanju 
na sečoveljskih solinah dosegle čim širšo 
publiko in vzpodbudile ljudi, da se udeležijo 
tako zanimive aktivnosti. Skratka, tudi na 
solinah se marsikaj dogaja in tradicionalno 
pobiranje soli ali žetev soli je svojevrstna 
atrakcija, ki je kljub drugačni sodobnosti 
(oziroma prav zaradi te!) ne gre kar zavreči in 
pozabiti. 



Namen taborja je bil med drugim tudi pomagati 
staremu solinarju Rinaldu, pri pobiranju soli na 
muzejskem solnem polju, ki je potem preko prodaje 
prinesla muzeju dodaten vir financiranja za 
vzdrževanje in obnovo solin.To je bilo možno do 
leta 2007, ko je zaradi nasprotujoče zakonodaje 
muzej moral prenehati s prodajo soli, vendar so 
prostovoljci še vedno pomagali pri vzdrževanju in 
obnovi solinarske kulturne dediščine do leta 2012, 
ko je upravljanje solnega polja prevzelo podjetje 

Soline d.o.o.. Ker bi nadaljna pomoč prostovoljcev pri delu na solnem polju pomenila 
izkoriščanje brezplačne delovne sile za profitno podjetje, so se organizatorji tabora odločili, 
da spremenijo koncept, dokler se ne najde boljša rešitev. Tako so se prostovoljci posvetili 
obnovi muzejskih hiš v solinah, z barvanjem oken, polken, vrat, mostu in urejanju okolice.    

 

Tudi letos bo namen taborja pomagati muzeju pri vzdrževalnih delih, ker ni bil dosežen 
drugačen dogovor med podjetjem Soline d.o.o. in organizatorjema taborja.  

Letos bo prostovoljcem bivanje v solinarski hiši še prijetnejše, saj je Pomorski muzej Sergej 
Mašera Piran, preko projektnih sredstev Openmuseums, za prostovoljce nabavil nove 
pograde, omarice, plinski hladilnik in štedilnik. 

 

Potencial prostovoljskega taborja v solinah je že od začetka velik, ker prostovoljci s svojim 
delom in bivanjem v solinah dodajo dodatno vrednost za obiskovalce muzeja in regije, saj so 
del živega muzeja, kar je za turiste še posebej zanimivo.  Po odzivu številnih obiskovalcev 



muzeja sodeč in povpraševanju po takšnem 
prostovoljskem delu v solinah, bi lahko 
prostovoljce uporabili za vsakršna dela v solinah, 
od vzdrževanja nasipov, zidov, hišk, do 
opazovanja ptic in drugih naravnih elementov. 
Solinarska hiška za bivanje jim je že na voljo, 
potrebna so le minimalna sredstva za prehrano in 
prevoz, ki se lahko pridobijo iz različnih 
projektov mobilnosti mladih, kot tudi sponzorjev.  

Pa vendar je prihodnost prostovoljstva na solinah 
negotova, saj je lahko vsakršna oblika prostovoljnega dela tam sporna, ker za upravljanje in 
vzdrževanje skrbi v svojem bistvu profitno podjetje in ne javni zavod, oz. ustanova. Letos bi 
radi v muzeju na ta problem še posebej opozorili, saj bi ukinitev prostovoljstva, pomagalo 
utrditi pot k popolni komercializaciji dediščine solin.   

 

Nastanitev in prehrana prostovoljcev in prostovoljk. 

Namestitev prostovoljk in prostovoljcev na 
mednarodnem delovnem taboru SOLINE - 
SALTPANS bo organizirana v solinarski 
hiši, kjer je v pritličnih prostorih skladišče za 
orodja in delavnica, v zgornjem nadstropju 
pa pogradi za 8 oseb, ki so bili pridobljeni 
preko projekta Openmuseums.  

V hiški je na uporabo kuhinja, v kateri si 
prostovoljci sami pripravljajo hrano. 
Ponavadi je vsakič nekdo drug zadolžen za 
pripravo hrane in s tem oproščen ostalega dela. V solinarski kuhinji se najdejo skoraj vsi 
potrebni pripomočki, ki so sestavni del moderne kuhinje od nožev, posod, lupilcev, do 
štedilnika in hladilnika na plin. Kuhinjski odpadki se zbirajo v posebnih posodah za biološke 

odpadke Organko, ki jih je za tabor leta 2011 podarilo podjetje 
Plastika Skaza d.o.o.. Tako je poskrbljeno, da se v zabojnikih 
za smeti ne nabira smrad in da udeležence ne skrbijo glodavci. 
Ko se vsebina napolni, se je odnese lokalnemu kmetovalcu, ki 
jo potem uporabi za izdelavo komposta. 

Za dostavo hrane poskrbi vodja tabora. Zvečer se dogovori z 
zadolženim kuharjem naslednjega dne za potrebne sestavine in 
jih gre kupit zjutraj v trgovino Mercator. Za svežo zelenjavo 
ima organizator Pomorski muzej Piran, že vrsto let dogovor z 
lokalnim kmetovalcem iz Dragonje Branetom Strojanom, za 
zelenjavno košarico, katero po razpoložljivosti zelenjave in 
sadja napolni kmetovalec in jo zjutraj dostavi do mejnega 



prehoda Sečovlje, od koder  jo prevzame vodja tabora. Tako so udeleženci preskrbljeni s 
svežim sadjem in zelenjavo lokalnega porekla, ki je prepotovalo minimalno razdaljo, z 
minimalnim odtisom ogljikovega dioksida. 

Ker na solinah ni vodovodnega sistema, so prostovoljci z vodo še posebej varčni. Za čiščenje 
posode se uporabljajo otrobi in pepel. Tuširanje v klasičnem smislu seveda ni mogoče, saj se 
za to postavijo improvizirani tuši, vendar je morje vedno na voljo, vendar brez uporabe 
škodljive kozmetike, katera je na taboru prepovedana. 

b zaključku tabora se izvede izlet po Slovenski Istri, v zahvalo prostovoljcem za uspešno 
opravljeno delo. Obišče se lokalne znamenitosti in dan se preživi v sproščenem vzdušju. 
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