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NOVIČNIK: INTERREG ITALIA-SLOVENIJA. 
PROJEKT 'MERLINCV' 

Številka 5–6, julij–avgust 2019 

V tej številki novičnika preberite: 

 
 Napovednik:  

- Srednjeveški tabor na XIII. Festivalu vojaške zgodovine v Pivki od 13. do 15. 
septembra 2019  

- Pobuda »Spoznajmo Salzano: odkrivanje bogastva zgodovine in naravne 
dediščine Salzana s kolesom« (15. september 2019) 

 Dejavnosti v okviru valorizacije kulturne in naravne dediščine:  
- Tradicionalni praznik patrona sv. Jerneja v Salzanu (23. – 27. avgust 2019) 

 Kulturna in naravna dediščina kot novi potenciali za razvoj trajnostnega turizma: 
- Dvorec Visoko 
- Kaštel v Ospu 
- Grad Colloredo di Monte Albano: 26. maja 2019 otvoritev obnovljene kapele  

 

NAPOVEDNIK: SREDNJEVEŠKI TABOR NA XIII. FESTIVALU VOJAŠKE ZGODOVINE V PIVKI 
OD 13. DO 15. SEPTEMBRA 2019 

Festival vojaške zgodovine, ki bo letos potekal od 13. do 15. septembra, je prepoznaven 
dogodek, ki ga prirejajo v Parku vojaške zgodovine v Pivki in kjer eno od glavnih zanimivosti 
in osrednjih točk predstavljajo vojaški tabori. Vsako leto različne uprizoritvene skupine 
postavijo svoje vojaške tabore iz različnih zgodovinskih obdobij in obiskovalcem ponudijo 
edinstven vpogled v vojaško življenje in navade na raznih bojiščih. Tako so se do sedaj 
predstavili tabor rimske legije, ameriške vojske, bojnih enot SS ter tabori partizanske, 
nemške in sovjetske vojske.   

Viteze, njihovo orožje in opremo ter s tem posredno srednjeveško obdobje je na lanskem 
Festivalu predstavljalo podeželsko društvo Kašča iz Predjame. Člani se ukvarjajo z 
uprizarjanjem srednjeveškega življenja – življenja vitezov in grajskih dam. V poletnih 
mesecih v Predjami, v neposredni bližini Predjamskega gradu organizirajo dogodke 
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povezane z gradom in življenjem v njem, že več let pa so tudi aktivni udeleženci Festivala 
vojaške zgodovine, kjer celo z dvoboji in katapultom uprizarjajo viharno obdobje srednjega 
veka. 

Gostje lahko v njihovem taboru spoznajo običajno nošo vitezov, dvornih dam in 
podložnikov ter si ogledajo nekatere tipične kose orožja, ki je bilo v uporabi v tistem času. 
Za posebno vzdušje poskrbijo tudi s srednjeveško glasbo in plesom, ki ga uprizoritveniki še 
posebej radi predstavijo. 

Srednjeveški vojaški tabor bo imel še posebej pomembno vlogo v okviru letošnjega XIII. 
Festivala vojaške zgodovine, saj bo en festivalski dan namenjen prav obdobju srednjega 
veka. V ta čas namreč spadata tudi graščina Ravne in Šilentabor, za revitalizacijo katerih si 
prizadeva Občina Pivka v okviru projekta MerlinCV. Ravenski grad je v zgodovini izpričan že 
leta 1313, sestavljata pa ga dve večji stavbi – plemiško bivališče in grajska kašča. Lastniki 
gradu Raunachi so v 15. stoletju na Šilentaboru zgradili protiturško utrdbo in oba kraja za 
vedno povezali. Zgodovina in razvoj tako graščine Ravne kot Šilentabora bosta podrobno 
predstavljena v študiji in na razstavi, ki ju bo v sklopu projekta MerlinCV pripravila Občina 
Pivka. 

 

 

 

(Arhiv Parka vojaške zgodovine Pivka) 
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POBUDA »SPOZNAJMO SALZANO: ODKRIVANJE BOGASTVA ZGODOVINE IN NARAVNE 
DEDIŠČINE SALZANA S KOLESOM« (15. SEPTEMBER 2019) 

Iniciativa, ki bo potekala 15. septembra med 9. in 16. uro, ponuja priložnost na zanimiv način 
– s kolesom – seznaniti tako odrasle kot mlade z znamenitostmi na območju Salzana, s 
poudarkom na predilnici »Filanda Romanin-Jacur«, Muzeju Pija X. in rezervatu metuljev 
»L'Oasi Naturalistica Lycaena«. 

 

DEJAVNOSTI V OKVIRU VALORIZACIJE KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE: 
TRADICIONALNI PRAZNIK PATRONA SV. JERNEJA V SALZANU (23. – 27. AVGUST 2019) 

Med 23. in 27. avgustom je v Salzanu potekal tradicionalni Praznik patrona sv. Jerneja. 
Obiskovalci so se lahko ustavili ob stojnicah s kulinaričnimi dobrotami in vini, organizirana 
je bila dobrodelna dejavnost, popestritev je ponujal zabaviščni park z novimi atrakcijami, 
obiskovalci pa so lahko sodelovali še na glasbenih, gledaliških in športnih prireditvah. V 
nedeljo, 25. avgusta, je bil za javnost med 16. in 19. uro odprt Muzej tkalstva v Salzanu. 

 

 

 

KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA KOT NOVI POTENCIALI ZA RAZVOJ TRAJNOSTNEGA 
TURIZMA: DVOREC VISOKO 

V objemu škofjeloškega hribovja, v Poljanski dolini, v družbi okoliških gričev in gozdov se 
nahaja Dvorec Visoko. 

Kmečki dvorec iz 17. stoletja in njegovi nekdanji lastniki, rodbina Kalan, so bili vir navdiha 
slovenskega pisatelja Ivana Tavčarja pri pisanju zgodovinskega romana Visoška kronika. 
Kasneje, natančneje leta 1893, je pisatelj posestvo tudi sam kupil in ga z ženo uporabljal za 
svojo letno rezidenco.  

Posestvo oblikuje nekdanji stanovanjski objekt, kjer so danes postavljene stalne razstave in 
poročna dvorana, gospodarsko poslopje s tipičnim kozolcem – toplarjem – in kapelica z 
družinsko grobnico. V bližini se nahaja tudi bronasti kip pisatelja, s pogledom usmerjenim 
proti svojemu rodnemu kraju – Poljanam. 
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Občina Gorenja vas – Poljane je 100% lastnik posestva, v katerega je začela izdatneje in po 
korakih vlagati od leta 2012; urejena in prenovljena je bila soba za razstave, restavrirali so 
poročno dvorano, obnovili staro meščansko kuhinjo, uredili dostop do grobnice idr. Konec 
avgusta 2017 je bila domačija na Visokem pri Poljanah tudi označena za kulturni spomenik 
državnega pomena.  

Pred kratkim so v dvorcu odprli tudi kavarno in slaščičarno, ter s tem dodali še en razlog za 
obisk tega dolgo spečega bisera kulturne dediščine.  

 

(Avtor fotografije: Vito Debelak) 
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KAŠTEL V OSPU 

Prvič je bil kraj omenjen v listini iz leta 1067, s katero je Henrik IV. podelil freisinškemu škofu 
vasi na ozemlju tržaške in koprske škofije. 

Kaštel v Ospu je služil kot prostor, v katerem so imeli v mirnih časih spravljeno orožje, v 
času vojn in plenilskih vpadov pa so vanj shranili vse premoženje, ki so ga zmogli prinesti v 
zatočišče po precej strmi poti. Osapska jama kraškega izvora (najdeni so bili arheološki 
ostanki rimske grobnice, oljenke, novci, fragmenti steklene in keramične posode) oziroma 
Grad, kakor so ga poimenovali domačini, je bila z debelim zidom utrjen spodmol in je služila 
kot tabor. V času spopadov in plenilskih pohodov so v tabor, jami „dolgi kakih 100 in široki 
80 korakov” (Francesco Boldù), vaščani po strmi poti prenašali vaško „zlato”, olje in vino, 
s katerim so trgovali. Kdaj pa kdaj so se vanj zatekli tudi ljudje in se stiskali skupaj z nekaj 
glavami živine. V prvi avstrijsko-beneški vojni so s pomočjo plačancev Tržačani zavzeli 
utrdbo, a varstvo le-te prepustili domačinom. Potem pa je več oboroženih kmetov iz 
različnih vasi, ki so pred izbruhom vojne spadale pod Benečane, zavzelo utrdbo, kar je s 
posebno ceremonijo obeležil sam koprski podestat. Po miru v Wormsu leta 1521 je postal 
obmejna postojanka tik pod Socerbom. V Ospu so v času kužne zapore leta 1713 nastanili 
dva vojaka in uredili rastel (zaporo nedaleč od meje), ki je bila urejena ob cerkvi, v vasi pa 
so nastanili še štiri vojake iz vrst černid (črna vojska), ki jim je zaradi strateške lege na meji 
poveljeval častnik najemnikov.  

Po pričevanju domačinov jamskega obzidja niso zgradili ne Benečani ne Koprčani, ampak 
Turki, o čemer pa ni dokumentov. Možno bi lahko bilo, da so se Turki v enem od svojih 
vračanj s plenjenj po Furlaniji in Sloveniji zatekli v osapski grad in ga na hitro osvojili. Izročilo 
se morebiti nanaša na dogodke iz obdobja uskoške vojne, saj se na Uskoke in njihova 
plenjenja domačini spominjajo kot na Turke, ponekod celo Francoze.  

Osapska plezalna stena velja za eno najlepših in najpomembnejših plezalskih centrov v 
Evropi, zato je območje urejeno kot naravni rezervat s posebnimi pravili obnašanja.  

(vir: Jakovčič, J. et al: Istrski gradovi. Pulj: Istarska županija) 

V kolikor v Ospu na trajnostni način že dobro izkoriščajo potencial s področja naravne 
dediščine, bi turistično ponudbo tega manjšega kraja lahko še precej obogatili z umestitvijo 
kaštela v sklop celostne predstavitve regije. Platformo za takšen inovativen način 
povezovanja in boljšega izkoriščanja za turiste privlačnih krajev bomo razvili v okviru 
projekta MerlinCV.    
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(vir: Jakovčič, J. et al: Istrski gradovi. Pulj: Istarska županija) 

 

(vir: Jakovčič, J. et al: Istrski gradovi. Pulj: Istarska županija) 
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GRAD COLLOREDO DI MONTE ALBANO: 26. MAJA 2019 SLOVESNA OTVORITEV 
OBNOVLJENE KAPELE  

V nedeljo, 26. maja, so slovesno odprli in blagoslovili kapelo Marije brezmadežne in Sv. 
Peregrina, ki se nahaja v zahodnem krilu grada Colloredo di Monte Albano.  

Obnovljeno kapelo je v 18. stoletju zgradil markiz Rodolfo di Colloredo Mels. Med letoma 
1768 in 1770 je markiz dal tudi postaviti oltarsko podobo. Slednjo je po potresu 6. maja 1976 
zakoniti gospodar knez  Alessandro Riccardi di Netro zaupal doktorju Doimu Frangipaneju.  

Šestnajst let kasneje je soprintendenza (tj. upravno-nadzorni organ za arheološko, okoljsko, 
umetniško in zgodovinsko dediščino) dežele Furlanija-Julijska krajina uvrstila oltarsko 
podobo med predmete z zgodovinsko in umetniško vrednostjo.  

Oživel je tako še en košček mozaika gradu Colloredo di Monte Albano, katerega 
dolgotrajna in zapletena obnova se bliža koncu. 
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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 

https://www.linkedin.com/company/interreg-merlincv/ 


