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NOVIČNIK: INTERREG ITALIA-SLOVENIJA. 
PROJEKT 'MERLINCV' 

Številka 1-2, marec-april 2019 

 

V tej številki novičnika preberite: 

 O čezmejnem projektu Italija-Slovenija 'MERLINCV' 
 Napovednik:  Tiskovna konferenca in kick-off sestanek  
 Projektne aktivnosti:  napoved panela na preddogodku konference na področju 

turizma »Huture Summit SLO« 
 Dejavnosti v okviru valorizacije kulturne in naravne dediščine: Kaj lahko specifični 

historični viri povedo o  vsakdanjem življenju 
 Projekt v medijih 

 

O  ČEZMEJNEM PROJEKTU ITALIJA-SLOVENIJA 'MERLINCV' 

Čezmejni strateški projekt Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 »Večsenzorna doživetja, 
povezana z gradovi in vilami čezmejne regije za odličnost v turizmu« – krajše »MerlinCV«  
bo številnim zainteresiranim deležnikom na podlagi valorizacije dobrih praks v primerljivih, 
čezmejnih okoljih predstavil pestro izbiro turističnih produktov in storitev ter skupne 
rešitve v smeri aktivnega in kreativnega povezovanja izkušenj uporabnikov ter ponudnikov 
trajnostnega turizma, ki izkorišča bogato kulturno in naravno dediščino kot inovativni 
potencial.  

V evropskem merilu poteka proces prehoda k trajnostnim oblikam turizma, ki zahtevajo 
drugačen pristop k valorizaciji kulturne in naravne dediščine. Za pritegnitev turistov oz. 
vzpostavitev novih turističnih destinacij je potrebna tudi njena ustrezna predstavitev. 
Fokus projekta ponuja izjemne potenciale za razvoj celostne podobe in ustvarjanje 
privlačnih zgodb na izbranem območju. Sledi zanimivim trendom v turističnih ponudbah t.i. 
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„zgodbarjenju“. V ta namen bomo pripravili čezmejni tematski itinerarij, ki bo obiskovalce 
vodil izven velikih turističnih centrov k manj znanim primerom kulturne in naravne 
dediščine. Čezmejna turistična pot bo povezovala izbrane gradove in dvorce v pokrajinah 
Veneto in Furlanija-Julijska krajina na italijanski strani meje ter v Istri, na Krasu, Goriškem in 
v Pivški dolini v Sloveniji. Povezovalna pot gradov bo nadgrajena s pripravljenimi zgodbami 
o značilnostih in zanimivostih posameznih gradov, kulturne krajine in naravnih 
znamenitosti. V okviru projekta bomo zato preučili zgodovino teh objektov ter skupnosti 
povezanih z njimi. Na tej podlagi bomo razvili tudi druge turistične izdelke, ki bodo turistom 
na voljo prek aplikacije, na info-točkah in na dogodkih.  

V projektu se bo upoštevalo posebnosti, tako prednosti kot tudi izzive čezmejne regije stika 
Slovenije in Italije. Vse z namenom usposobiti in izobraziti ključne ciljne skupine (manjše 
ponudnike turističnih storitev, turistične vodnike, ponudnike posameznih sektorjev 
kreativne industrije ter mala in srednje velika podjetja, kmečke turizme, turistična in druga 
lokalna društva in združenja) ter spodbuditi njihovo sodelovanje na lokalni, regijski in 
čezmejni ravni. Produkti bodo prilagojeni različnim ciljnim skupinam turistov (npr. družine, 
individualni popotniki, kolesarji, starejše osebe, invalidi idr.) na slovensko-italijanskem 
čezmejnem območju, kjer spodbujanje integrirane turistične ponudbe in kapitalizacija 
rezultatov iz drugih projektov na področju trajnostnega turizma predstavlja instrument za 
trajnostni razvoj območja. Z informiranjem o možnostih zelenega gospodarstva, zelenih 
delovnih mest in trajnostnega turizma, lahko namreč preprečimo degradacijo in 
onesnaževanje kulturnih znamenitosti zaradi človeškega vpliva. 

Ključni projektni rezultati so: 

• vzpostavitev spletne in mobilne aplikacije za popotnike, predstavitev povezovanja 
kulturne in naravne dediščine in ponudnike inovativnih, atraktivnih turističnih 
produktov in paketov; 

• čezmejni turistični itinerariji kot primeri dobrih praks (zaledje Kopra, dvorec Ravne  
              pri Pivki, grad Kozlov rob pri Tolminu, predilnica občina Salzano); 
•  priprava marketinške strategije in priročnikov dobrih praks inovativnih pristopov v 

turizmu za manjše, lokalne ponudnike; 
• pilotni projekti alternativnih oblik povezovanja in promocije kulturnega in trajnega 

turizma, gastronomije v lokalnem okolju; 
• izobraževalne delavnice (marketinški pristopi v turizmu, kreativno pisanje in  
             nastopanje, uporaba in povezava kulturne in naravne dediščine, ekonomsko vzdržna  
             revitalizacija  kulturne dediščine, igrifikacija v turizmu). 
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Projekt »MerlinCV« je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-
Slovenija 2014-2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

Projektni partnerji:  

LP: Znanstveno-raziskovalno središče Koper 

PP2: Dipartimento di Studi Umanistici - Università Ca’Foscari Venezia  

PP3: Turistično gostinska zbornica Slovenije 

PP4: Comune di Salzano 

PP5: ARIES scarl - Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia  

PP6: Consorzio Comunità Collinare del Friuli  

PP7: Občina Pivka 

PP8: Občina Tolmin 

Pridruženi partnerji: 

RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

RS Ministrstvo za kulturo 

Mestna občina Koper 

UNAGA – Unione Nazionale Associazioni Giornalisti Agricoltura Alimentazione 
Ambiente 

Comune di San Quirino 

 

NAPOVEDNIK:  TISKOVNA KONFERENCA IN KICK-OFF SESTANEK 

6. maja 2019, ob 10. uri, bo v Grand Hotelu Bernardin (Obala 2, 6320 Portorož) tiskovna 
konferenca projekta MerlinCV. Medijem in vsem zainteresiranim deležnikom bodo 
predstavljeni: namen projekta, vsebina projektnih aktivnosti, partnerske organizacije, ki 
sodelujejo v projektu, in njihovo vlogo. Sledil bo delovni sestanek projektnih partnerjev, 
dan pa bomo zaključili s praktično delavnico, inovativno predstavitvijo mesta Piran s 
pripadajočo kulturno dediščino. Tako bomo partnerji že na samem začetku projekta 
prikazali, kakšni sodobni pristopi v turizmu so zanimivi za turiste.  

 

 

 

Trajanje projekta: 01. 01. 2019 – 31. 12. 2021 
Celotni znesek: 2.583.296,29 EUR 
ESRR: 2.195.801,84 EUR  
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PROJEKTNE AKTIVNOSTI:  NAPOVED PANELA NA PREDDOGODKU KONFERENCE NA 
PODROČJU TURIZMA »HUTURE SUMMIT SLO« 

 

 

Prihodnost – beseda, ki jo zelo radi uporabljamo, hkrati pa v nas zbuja strahospoštovanje. 
Zavedamo se, da je najboljši način napovedovanja prihodnosti aktivna participacija pri 
njenem ustvarjanju. Najpomembnejši del ustvarjanja želene prihodnosti pa so spremembe, 
informiranost o inovativnih procesih, storitvah in produktih ter zasledovanje najvišje 
postavljenih standardov trajnosti kot sinonima zelene Evrope.  

V želji po ustvarjanju kreativnega okolja pri povezovanju turistične panoge z drugimi 
gospodarskimi panogami, smo se v Turistično gostinski zbornici Slovenije povezali z 
Ekonomsko fakulteto v Ljubljani in visokotehnološkim podjetjem Arctur d.o.o., pri 
organizaciji prve največje mednarodne konference na temo turizma v Sloveniji »Huture 
Summit«, ki bo potekala 24. in 25. oktobra 2019 v Hit d.d. v Novi Gorici. Program konference 
je razdeljen na štiri prioritetna področja: human-nature-technology-future. V okviru 
projekta MerlinCV bo brezplačno potekalo predavanje in delavnica na temo inovativnih 
pristopov v turizmu: igrifikacije v turizmu in modela CLO, in sicer na preddogodku 
konference, ki bo potekal 23. oktobra 2019.  Konferenca želi ponuditi prostor za mreženje 
ključnih mednarodnih deležnikov, razumevanju digitalizacije in robotike, razumevanju EU 
politike, prepoznavanju in ustvarjanju inovacij v turizmu.  
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Konferenca Huture Summit bo ponudila  novo znanje in priložnosti za vse deležnike v 
turistični panogi, zato vas vljudno vabimo 23., 24. in 25. oktobra 2019 v Novo Gorico, da 
postanete prvi oblikovalci močne in inovativne prihodnosti turistične panoge.  

Projektne partnerje naprošamo, da informacijo delijo prek svojih mailing list. 

 

DEJAVNOSTI V OKVIRU VALORIZACIJE KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE: KAJ LAHKO 
SPECIFIČNI HISTORIČNI VIRI POVEDO O  VSAKDANJEM ŽIVLJENJU 

 

Izr. prof. dr. Dragica Čeč (ZRS Koper) je v vlogi vodje projekta »MerlinCV« 21. februarja 2019 
v Arhivu Republike Slovenije izvedla predavanje »Podložniške prošnje – pravno sredstvo 
neposredne pritožbe vladarju. Kaj so in kaj povedo o vsakdanu«. Tovrstni uvidi so zanimivi 
tudi za aplikacije v sodobni turizem, ki dediščino izkorišča kot inovativni potencial, kar 
bomo pilotno izvedli v okviru projekta »MerlinCV«. 

 

PROJEKT V MEDIJIH 

V okviru projekta smo pridobili tudi sredstva za nadaljevanje obnove tkalnice svile v Salzanu 
ter posodobitve muzeja tkalstva, ki se nahaja v istem dvorcu (več: Restauro della Filanda 
arrivano 355 mila euro di contribuito europeo (La Nuova di Venezia e Mestre, 3. 3. 2019)). 
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Spletna stran projekta: www.ita-slo.eu/sl/merlincv 

Spremljate nas lahko na družbenih omrežjih: 
 

 https://www.facebook.com/interregmerlincv/ 

 https://www.instagram.com/interregmerlincv/ 

 https://twitter.com/Merlin_CV 


