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NOVIČNIK: INTERREG ITALIA-SLOVENIJA. 
PROJEKT 'MERLINCV' 

Številka 3, maj 2019 

V tej številki novičnika preberite: 

 Tiskovna konferenca in kick-off sestanek projekta MerlinCV 
 Napovednik:  video natečaj »Zakaj si tudi ti Evropa?« 
 Dejavnosti v okviru valorizacije kulturne in naravne dediščine:  

- predstavitev knjige Draga Kolenca »Grajska gospoda iz raja na Krasu: pivški 
graščini Ravne in Šilentabor« 
- 28. festival predilstva 25. in 26. maja v Salzanu 

 Projekt v medijih 

TISKOVNA KONFERENCA IN KICK-OFF SESTANEK PROJEKTA MERLINCV 
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6. maja 2019 sta v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu potekala kick-off sestanek in 
tiskovna konferenca projekta MerlinCV. Po uvodnih nagovorih direktorja ZRS Koper, prof. 
dr. Rada Pišota, župana Občine Salzano Luciana Betteta in župana Občine Tolmin Uroša 
Brežana, sta v vlogi predstavnikov vodilnega partnerja ZRS Koper izr. prof. dr. Dragica Čeč 
in dr. Tilen Glavina zainteresiranim deležnikom predstavila namen projekta in vsebino 
projektnih aktivnosti. Sledila je predstavitev partnerskih organizacij pri projektu, tj. 
Dipartimento di Studi Umanistici – Università Ca’Foscari Venezia, Turistično gostinska 
zbornica Slovenije, Comune di Salzano, ARIES scarl – Camera di Commercio Venezia Giulia 
Trieste Gorizia, Consorzio Comunità Collinare del Friuli, Občina Pivka in  Občina Tolmin, ki 
so izpostavile dejavnosti, katere bodo izvedle v okviru projekta. Po sestanku delovnih 
skupin po posameznih delovnih sklopih projektnega konzorcija smo dan zaključili s 
praktično delavnico, inovativno predstavitvijo mesta Piran s pripadajočo kulturno 
dediščino. V okviru projekta namreč želimo izpostaviti kakšni sodobni pristopi v turizmu so 
zanimivi za turiste. 

 

NAPOVEDNIK: VIDEO NATEČAJ »ZAKAJ SI TUDI TI EVROPA?«  

Med letošnjimi predlaganimi pobudami programa Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020 je 
video-amatersko tekmovanje, ki nagovarja evropsko javnost z namenom ozaveščanja o 
pomembnosti evropskih aktivnosti in sodelovanja na lokalni ravni.  
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Pripraviti je potrebno kratek video, dolg največ 40 sekund, ki poda odgovor na vprašanje, 
ki je tudi slogan kampanje Dan evropskega sodelovanja 2019:  

»ZAKAJ SI TUDI TI EVROPA?« (WHY EUROPE IS YOU?) 

(Kako pa tebi koristi Evropa? ) 

Natečaj traja od 13. maja do 30. junija 2019. 

Podrobnejše informacije o tekmovanju najdete na spletni strani programa: http://ita-
slo.eu/sl/vse-novice/news/dan-evropskega-sodelovanja-2019-video-tekmovanje-se-
za%C4%8Denja  

Končnega zmagovalca oziroma zmagovalko bodo izbrali udeleženci na letošnjem dogodku 
Dan evropskega sodelovanja 2019. Sodelovanje na tekmovanju je odprto za vse, zato to 
informacijo lahko delite z vsemi, ki bi jih ta natečaj utegnil zanimati. 

 

DEJAVNOSTI V OKVIRU VALORIZACIJE KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE: 
PREDSTAVITEV KNJIGE DRAGA KOLENCA »GRAJSKA GOSPODA IZ RAJA NA KRASU: PIVŠKI 
GRAŠČINI RAVNE IN ŠILENTABOR« 

 

(Avtor fotografije Simon Avsec) 
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(Avtor fotografije Simon Avsec) 

8. maja je v prostorih Osnovne šole Pivka projektni partner Občina Pivka organiziral 
predstavitev nove knjige Draga Kolenca »Grajska gospoda iz raja na Krasu: pivški graščini 
Ravne in Šilentabor«.  

Avtor je predstavil, kaj je botrovalo njegovi odločitvi, da spiše to poglavje malo raziskane 
zgodovine Ravenskih ter izpostavil svoje izvirne izsledke o graščinah na Pivškem. V delu je 
opisal tri plemiške rodbine, vključno z doslej skoraj nepoznano rodbino De Leo in vitezom 
Bernardinom. Med lastniki Raven je bila tudi družina Hohenwart, iz katere je izhajal 
ustanovitelj današnjega Narodnega muzeja Slovenije Franc Jožef Hanibal Hohenwart. 
Avtor knjige je opisal usodo bogate knjižnice Hohenwartove družine, proučil je urbarja 
graščine Prem in Postojne in v knjigi poimensko navedel gospodarje hub in kajž v vaseh 
današnjega območja Občine Pivka. Predstavil je tudi Šilentabor in zanimivosti cerkvice sv. 
Martina na njem.  

Prireditve so se udeležili tudi posamezniki, ki so sodelovali pri nastanku knjige. Med njimi 
Nicola Gregoretti iz Tržiča v Italiji, potomec družine Rota, dr. Željko Bistrović iz 
konzervatorskega oddelka Ministrstva Republike Hrvaške za kulturo ter Božidar Premrl, 
raziskovalec in poznavalec kraške kamnoseške dediščine. 

Gostje so si po predstavitvi lahko ogledali tudi priložnostno razstavo nekaterih knjig in 
predmetov iz dvorca Ravne, ki sta jo pripravila Alenka Rozman in Janko Valenčič.  Knjiga, ki 
jo je izdala Občina Pivka, je lep oblikovalski dosežek z veliko fotografijami in zanimivo branje 
tako za tiste, ki jih zanimajo lastne korenine, kot za bralce, ki jih zanima srednjeveška 
zgodovina teh krajev. Z zaključnim prispevkom urednice Dragice Jaksetič o stavbni 
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dediščini za novi čas pa je poudarjena potreba po oživitvi ravenskega dvorca in dela njegove 
nekdanje posesti, za kar si prizadevamo tudi pri projektu MerlinCV. 

 

28. FESTIVAL PREDILSTVA 25. IN 26. MAJA V SALZANU  

Festival predilstva želi ovrednotiti pomen predilnice »Filanda Romanin-Jacur«, pomembne 
svilarne, ki je v Salzanu delovala več kot osemdeset let. 

To je ljudski festival, ki prikazuje proces proizvodnje svile, od pridelave murv, predenja, 
tkanja, do barvanja tkanin. Tudi obrtniška tržnica s pestro ponudbo poljedelskih pridelkov 
in predstavitvijo starih poklicev ter obrti je odraz oživitve tradicij, ki so del identitete teh 
lokalnih skupnosti. Glasba, otroške pesmi, plesi in uprizoritvene igre z zgodovinsko 
tematiko vključujejo tako odrasle kot otroke. 

 

 

Več informacij na: (+39)347-9656785;  e-mail: prolocosalzano@gmail.com;   
www.prolocosalzano.it  
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PROJEKT V MEDIJIH 

Projekt MerlinCV je po uvodnem srečanju in tiskovni konferenci predstavljen v lokalnem 
slovenskem mediju, ki potrjuje pomembnost prehoda k trajnostnim oblikam turizma za 
regijo, kar je možno doseči zgolj s čezmejnim sodelovanjem. Hkrati izpostavlja inovativnost 
zastavljenih projektnih rezultatov (več: https://www.regionalobala.si/novica/razvoj-
trajnostnega-tematskega-turizma-zrs-koper-z-inovativnimi-produkti-za-vecjo-
prepoznavnost-cezm). 

 

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 

 


