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NOVIČNIK: INTERREG ITALIA-SLOVENIJA. 
PROJEKT 'MERLINCV' 

Številka 4, junij 2019 

V tej številki novičnika preberite: 

 Dan odprtih vrat na ZRS Koper 
 Dejavnosti v okviru valorizacije kulturne in naravne dediščine:  

- Kolesarjenje na Pivškem 
- Deveti Art Night Benetke: simboli in pokrajine med akterji srečanja 
- V odkrivanju starodavnih obalnih pristanišč: tematska konferenca 

 Kulturna in naravna dediščina kot novi potenciali za razvoj trajnostnega turizma: 
- Grad Strmol 

 

DAN ODPRTIH VRAT NA ZRS KOPER  

V četrtek, 20. junija 2019, je Znanstveno-raziskovalno središče Koper organiziralo dan 
odprtih vrat za učence zadnje triade osnovnošolcev iz koprskih osnovnih šol. Dogodek je 
bil organiziran v okviru počastitve 25-letnice delovanja ZRS Koper z namenom približanja 
znanosti mladim in hkratne predstavitve delovanja raziskovalcev zaposlenih na ZRS Koper, 
ki predstavlja eno  izmed osrednjih znanstvenih ustanov na Primorskem.  

V okviru dneva odprtih vrat je osnovnošolcem splošne podatke o organiziranosti in 
delovanju ustanove najprej predstavil direktor prof. dr. Rado Pišot, nato pa so se jim 
predstavili še posamezni inštituti, ki delujejo v okviru ZRS Koper. Predstavniki inštitutov so 
otrokom predvsem skušali približati raziskovalno delo na področjih naravoslovnih ved, 
humanistike in družboslovja kot zanimivo in relevantno, tudi v vsakdanjem življenju. Učenci 
so predstavnikom inštitutov zastavili tudi več vprašanj, na katera so slednji z veseljem 
odgovarjali.  

Delovanje Inštituta za zgodovinske študije ZRS Koper je predstavil mladi raziskovalec Matic 
Batič, ki je učencem in učenkam pojasnil, da zgodovina ni le veda o davno preminulih 
dogodkih in osebah, temveč neposredno zadeva tudi naše samorazumevanje, predvsem 
pa je nepogrešljiva za razumevanje okolja v katerem živimo. Poleg nekaterih novejših 
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raziskav in zanimivih publikacij raziskovalcev inštituta je učencem predstavil tudi projekt 
MerlinCV, torej delo na področju varovanja in promocije kulturne dediščine ter možnosti, 
ki jih to omogoča na področju razvoja trajnostnega turizma in širšega povezovanja na 
čezmejnem območju. 

 

DEJAVNOSTI V OKVIRU VALORIZACIJE KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE: 
KOLESARJENJE NA PIVŠKEM 

Razgiban relief notranjsko-kraške regije katere del je Občina Pivka privlači številne 
obiskovalce k odkrivanju naravnih lepot in ponuja mnoge športne izzive. Obiskovalce 
najbolj privlačijo visoki vrhovi z izjemnimi razgledi ter različno zahtevne pohodniške in 
kolesarske poti po čudoviti naravi. Na Pivškem veliko priložnosti za lažje in srednje 
zahtevne kolesarske izlete ponujajo kraška polja s svojimi jezeri, gradovi in gostišči ob poti.  

V lanskem letu je bila izdana brkinska kolesarska karta, prvi skupni turistični produkt 
povezan z Brkini, ki so jo skupaj z Občino Pivka izdale Občine Divača, Hrpelje-Kozina in 
Ilirska Bistrica. Na zemljevidu je vrisanih 15 poti med katerimi bodo lahko izbirali manj in 
bolj izkušene kolesarke in kolesarji, ki bi radi nekaj storili za svojo dobro telesno vzdržljivost, 
spotoma pa spoznali Brkine, sosednje doline in okoliške hribe. 

Za kolesarje na Pivškem skrbi tudi lokalno turistično podjetje Green Tour Slovenia, ki zajema 
okolju prijazne turistične ponudbe. Različne kolesarske izlete pa organizirajo tudi nekatere 
druge organizacije, na primer Turistično društvo Pivka.  

Zaradi velikega povpraševanja in naraščajočega števila kolesarskih navdušencev je zato 
Občina Pivka del sredstev, pridobljenih iz podpisa Dogovora za razvoj regij, namenila 
izgradnji kolesarskih stez. Zgradili bomo poti, ki bodo povezovale posamezna naselja s 
centrom občine, pa tudi naše kraje s sosednjimi občinami. Z izvedbo projekta bodo tako 
urejene kolesarske poti na relacijah Pivka–Gornja Košana in  Narin–Parje ter kolesarske 
poti v samem naselju Pivka. 

Ureditev tematske kolesarske poti je tudi ena izmed pilotnih aktivnosti Občine Pivka v 
sklopu projekta MerlinCV. Pot, ki bo urejena v letu 2020 in katere izhodišče bo v Parku 
vojaške zgodovine Pivka, bo povezovala glavnino turističnih zanimivosti v občini. Dve 
izmed pomembnejših točk na poti bosta Šilentabor in dvorec Ravne, saj si Občina Pivka s 
projektom MerlinCV prizadeva za valorizacijo in revitalizacijo prav njune dediščine. 

 

DEVETI ART NIGHT BENETKE: SIMBOLI IN POKRAJINE MED AKTERJI SREČANJA 

22. junija je na Univerzi Ca' Foscari v Benetkah potekal deveti dogodek Art Night (Noč 
umetnosti), kjer so bile v ospredju  umetniške in kulturne pobude večjega dometa za širšo 
publiko. 

Izpostavilo se je tudi pobudo po valorizaciji krajine v vseh njenih pogledih, saj je ravno 
vizualni element tisti, ki doda popolnoma novo dimenzijo k urbanemu scenariju. 
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Med vodenimi ogledi, ki so se odvili v soboto, 22. junija, so študenti predmeta srednjeveške 
zgodovine na Ca' Foscari zainteresirani javnosti Benetke predstavili nekoliko drugače – po 
mestu so iskali kentavre, grifone, pave in zmaje skrite na ulicah, trgih ali med dorskimi 
stebri in vhodi v stavbe – tj.  z novim načinom odkrivanja in spoznavanja okolice. 

Program se je nadaljeval tudi naslednjega dne na otoku Certosa, kjer se je med 9.00 in 13.00 
uro odvila matineja "Le petit déjeuner en blu", ki združuje tako tradicionalno izvedbo 
večerje v belem, kot inovativno idejo flash-moba, z namenom priredbe nove modre 
različice piknika na vrtu. 

Beneški Lido pa je poleg koncertov in obiska mosta Malacreda na rivieri San Nicolò, 
izjemoma odprl vrata cerkve Santa Maria Elisabetta. 

 

V ODKRIVANJU STARODAVNIH OBALNIH PRISTANIŠČ: TEMATSKA KONFERENCA  

V sredo 26. junija se je ob 11.00 uri odvila – v predavalnici »Piccola« na sedežu beneške 
Univerze Ca' Foscari v Malcanton Marcorà – predstavitev zaključne publikacije projekta 
»Začetki pomorskega prometa na Jadranu: Karigadorji v beneškem obdobju«. Gre za 
prispevke referatov s Študijskega dneva, ki se je odvil v Izoli, 24. maja 2018. Projekt in 
publikacija sta nastala v okviru Oddelka za humanistične študije Univerze Ca' Foscari, v 
sodelovanju s sledečimi partnerji: skupnostjo Italijanov “P. Besenghi degli Ughi” iz Izole in 
Zgodovinskim društvom za južno Primorsko iz Kopra, s finančno podporo dežele Veneto. 

Pobuda je namenjena preučevanju in valorizaciji starodavnih obalnih pristanišč na podlagi 
rekonstrukcije pomorske zgodovine, ki od nekdaj označuje lagunsko središče. 

 

KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA KOT NOVI POTENCIALI ZA RAZVOJ TRAJNOSTNEGA 
TURIZMA: GRAD STRMOL  

Ker je eden izmed temeljev projekta MerlinCV poudarjanje Odličnosti v turizmu in 
marketinških pristopov pri izkoriščanju potencialov fotogeničnih integriranih destinacij, 
vam v tokratnem prispevku predstavljamo Grad Strmol. 

Grad Strmol, ki leži na obronkih Dvorjanskega hriba v bližini Cerkelj na Gorenjskem ter v 
programskem območju čezmejnega projekta MerlinCV, spada med najstarejše in najbolj 
ohranjene gradove na Slovenskem. V 13. stoletju so se tu naselili vitezi Strmolski in kljub 
nenehnemu menjavanju lastnikov je grad ohranil svojo prvotno obliko in ostala eden od le 
dveh slovenskih gradov z originalno opremo.  

Leta 2004 je bil razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Da pa bi poskrbeli za 
ohranitev kulturne dediščine, pa so ga v obdobju 2010 – 2012 v celoti obnovili in od tedaj 
obratuje kot butični grajski hotel.  

Njihova inovativna ponudba in pet-zvezdično doživetje Graščak za eno noč popelje goste 
gradu v preteklost, natančneje v čas zadnjih zasebnih lastnikov, Rada in Ksenije Hribar, ki 
sta s svojo prefinjenostjo in svetovljanstvom grad opremila z bogato zbirko umetnin in 
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predmetov ter s tem dala gradu sedanjo podobo. Luksuriozno in edinstveno doživetje 
gostu omogoči nastanitev v grajskem apartmaju, slavnostno grajsko večerjo s poudarkom 
na lokalnih v glavni jedilnici in zajtrka v salonu.  

Leta 2018 pa je s strani revije Travel & Hospitality, London, prejel prestižno nagrado 
Unikatni grad leta 2018. 

 

(Avtorica fotografije: Rebeka Mežan) 

 



                                                                                                                                                                         5 

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 

 

 


