
Piran je staro obmorsko mesto. Leži na rtu Madona, to je na koncu Piranskega polotoka – 

tega oblivata Piranski in Strunjanski zaliv, na kopnem pa ga utesnjuje vzpetina Moštra. 

 

Osrednji del mesta je Tartinijev trg. Na njem stoji spomenik, posvečen skladatelju in 

violinistu Giussepeju Tartiniju, rojenemu v Piranu leta 1692. Trg obdajajo lepe in bogato 

okrašene hiše; najstarejša in najlepša med njimi je Benečanka. 

 

S Tartinijevega trga se proti vrhu vzpetine Moštre stopničasto dvigujejo ozke ulice, obdane 

z visokimi hišami. Hiše stojijo tesno druga ob drugi, pogosto so celo povezane s hišami na 

drugi strani ulice, in sicer z veznim hodnikom, ki je zaprt in preurejen v bivalni prostor. 

 

Na strmi vzpetini na najvišji točki severnega dela mesta stoji cerkev svetega Jurija z 

zvonikom – zvonik ni v cerkvi, temveč je zgrajen ob njej. Cerkev in zvonik sta obzidana. 

 

V mestu živi okoli 4000 prebivalcev. Njihovo število se postopno zmanjšuje, in to tudi zato, 

ker utesnjena lega med obema zalivoma in Moštro onemogoča širjenje mesta. Prebivalci so 

že od nekdaj dveh narodnosti: slovenske ali italijanske, zato so vsi javni napisi v obeh jezikih, 

torej v slovenskem in italijanskem. V obeh jezikih se uraduje tudi v javnih ustanovah, kot so 

npr. občina, pošta, banka in sodišče. Le v vrtcu, osnovni šoli in gimnaziji so otroci obeh 

narodnosti ločeni: Italijani hodijo v take šole, v katerih poteka pouk v italijanščini, Slovenci 

pa v take s poukom v slovenščini. Vendar pa se vsi otroci učijo jezika druge narodnosti: 

Italijani se učijo slovenščino, Slovenci pa italijanščino. 

 

Pirančani se ukvarjajo predvsem z gostinstvom, turizmom in kulturo. V mestu je veliko 

hotelov, restavracij in počitniških domov, namenjenih turistom, ki prihajajo sem skozi vse 

leto, in sicer zaradi toplega podnebja z milimi zimami in bujnega rastja ter tudi zaradi 

kulturnih in drugih prireditev. V Piranu namreč delujejo gledališče, galerije, pomorski muzej, 

akvarij z morskimi živalmi, morska biološka postaja in podobno.  

 

Turisti se pripeljejo v Piran po cesti, po morju ali po zraku, saj je v bližini letališče. 


