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sta tisti dve glavni vodili, ki postavljata člove-
ka nove dobe na podium uspešnosti.
Revija za kulturo bivanja z morjem je odgo-
vor na te trende. Morja in oceani pokrivajo 
štiri petine planeta Zemlje, enemu okljuku 
Sredozemskega morja pripadamo tudi narodi 
na razčlenjeni obali Jadrana. Bogata zgodovi-
na, ki se slika tudi preko UNESCO-vega 
seznama kulturne dediščine, avtohtone navade 
in običaji, ki jih ohranjajo lokalne turistične 
skupnosti z organizacijo dogodkov skozi vse 
leto, pomorska dediščina in navtični turizem 
pa so vsebine, ki zahtevajo sprotno medijsko 
odzivnost, spremljanje, verodostojne komen-
tarje in izrazito poročevalsko strast.
Prav tak je tudi nov e-medij, ki z mesečno 
periodo izhaja vsakega 13. v mesecu. Ured-

ništvo ponuja spletni časopis za kulturo 
bivanja z morjem, ki v iskrivih komentarjih, 
preko reportaž in intervjujev ponuja vsebine 
in vrednote, po katerih živijo ljudje z mor-
jem. Novice časopis osvežuje sproti, kot pri-
hajajo v uredništvo. Dodatno že ponuja tudi 
celoletni fotografski natečaj MORJE SKOZI 
OBJEKTIV, posebna pa je tudi rubrika 
gastronomija, v kateri v prvem letu izhajanja 
objavljamo tradicionalne recepte z Jadrana. 
Letos bosta izšli tudi dve posebni časopisni 
tiskani izdaji z naslovom PREMIUM 
eMORJE.com. Prva v času majske Internau-
tice, druga pa po oktobrski tržaški Barcolani. 

Svetovni trgi na področju nav-
tike in turizma spet rastejo. Za 
sledenje tega uspeha je po-
trebno preverjeno in aktualno 

poročanje. To področje ekonomije se 
hitro preusmerja in vse bolj spogledu-
je z e-mediji, časopis eMORJE.com je 
tako logičen odgovor na te izzive.
Turisti – sodobni nomadi, še posebej pa 
morjeplovci in morjeljubci, smo vsak v svoji 
kategoriji zahtevni kupci, hkrati pa tudi 
hvaležni, saj vzpostavljamo nove dimenzije 
pri vrednotenju kakovosti življenja. Vsebinsko 
bogat in kakovostno preživet prosti čas pa 
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