
 

 
 

NOVIČNIK: INTERREG ITALIA-SLOVENIJA. 
PROJEKT 'MERLINCV' 

Številka 7, september 2019 

V tej številki novičnika preberite: 

 
 Napovednik:  

- Pohod po Krožni poti vojaške zgodovine (13. 10. 2019) 
- Državni družinski dan v muzeju »FAMU« (13. 10. 2019) 

 Dejavnosti v okviru valorizacije kulturne in naravne dediščine:  
- Beneška laguna, španska obalna območja in arheologija: sestanek na Univerzi 

Ca' Foscari v Benetkah 17. septembra 2019  
 Kulturna in naravna dediščina kot novi potenciali za razvoj trajnostnega turizma: 

- Grad Colloredo di Monte Albano  
- Grad Miramare 
- Kaštel v Kubedu 

 

NAPOVEDNIK : POHOD PO KROŽNI POTI VOJAŠKE ZGODOVINE (13. 10. 2019) 

Krožna pot vojaške zgodovine  
Krožna pot vojaške zgodovine je slabih 15 kilometrov dolga pohodna trasa med Parkom 
vojaške zgodovine, podzemno utrdbo Alpskega zidu na Primožu, Šilentaborom nad 
Zagorjem in vasjo Narin. Gre za lahko položno pot, ki je že vrsto let priljubljena med 
domačini, v zadnjem času pa postaja vse bolj poznana in uveljavljena tudi širše. Pohodniki 
celotno traso običajno prehodijo v štirih urah, pohodniki z manj časa ali kondicije pa se 
lahko odločijo tudi samo za pohod do Primoža ali vzpon do Šilentabora. Pot je označena s 
posebnimi smerokazi in markacijami, na delu med Parkom in Primožem pa stoji tudi deset 
informativnih tabel. Pohodniki po Krožni poti vojaške zgodovine sledijo ostankom bogate 
vojaškozgodovinske, kulturne in naravne dediščine območja:   
Kaverna iz 1. svetovne vojne 
Iz Parka vojaške zgodovine pot po kratkem vzponu pohodnike pripelje na nekdanji vojaški 
poligon na Koti 110 (613 m), kjer so med prvo svetovno vojno zgradili sistem strelskih jarkov 



in izkopali kaverno z namenom usposabljanja enot, ki so se pripravljale na boj na soškem 
bojišču. 
Utrdba alpskega zidu na Primožu 
S Kote 110 vodi stara vojaška cesta do vrha Primoža (718 m), kjer se nahaja mogočna 
podzemna topniška utrdba Alpskega zidu s približno 500 metri ohranjenih podzemnih 
rovov. V notranjosti utrdbe so še ohranjeni bojni položaji, skladišča streliva in bivalni 
prostori. 
Hrib ima že od nekdaj pomemben strateški položaj, saj je z vrha lepo vidna vsa Pivška 
kotlina. Tu je bilo že v predantični dobi pomembno utrjeno naselje, do druge polovice 18. 
stoletja pa je na njem stala cerkvica sv. Primoža in Felicijana. V zadnjih letih je Primož dobro 
obiskan posebej zaradi t. i. energetskih točk, ki naj bi se nahajale na vrhu in tik ob njem. 
Šilentabor 
S Primoža se pot spusti v dolino Dule, kjer naj bi po izročilu potekala stara rimska cesta, 
nato pa se začne blag vzpon do Šilentabora (715 m). Z vrha, kjer je nekoč stal največji utrjen 
kompleks na Slovenskem, je čudovit razgled na okolico. Šilentabor je bil poseljen že v 
prazgodovini in rimski dobi, mogočna utrdba pa je bila sezidana v času turških vpadov. Na 
Šilentaboru se nahaja tudi stara cerkev sv. Martina z ostanki poznoantične apside in fresk 
iz 15. stoletja. 
Vloga Šilentabora je posebej pomembna za Občino Pivka, ki je eden od šestih partnerjev 
Interreg projekta Slovenija-Italia MerlinCV. V sklopu izvajanja le-tega sodi tudi valorizacija 
in revitalizacija dediščine gradov, vil, vrtov, krajinskih parkov in vinogradov. Šilentabor 
poleg graščine Ravne predstavlja ključno točko v okviru aktivnosti, ki jih bo izvedla občina. 
Poleg muzejske postavitve katere del bo namenjen temu največjemu utrjenemu kompleksu 
v Sloveniji, bo do Šilentabora speljana tudi tematska kolesarska pot s pripadajočimi 
informacijskimi tablami. 
Narin 
S Šilentabora se pot spusti proti turistični vasi Narin, kjer si lahko zaključene skupine 
ogledajo prikaz nekaterih kmečkih običajev in okusijo razne domače dobrote. 
S Krožno potjo vojaške zgodovine upravljajo v Parku vojaške zgodovine; dvakrat letno 
organizirajo tudi pohod po Krožni poti. Vabljeni k udeležbi na letošnjem jesenskem pohodu, 
13. oktobra 2019! 
 

DRŽAVNI DRUŽINSKI DAN V MUZEJU »FAMU« (13. 10. 2019) 

»Državni družinski dan v muzeju« (FAMU), ki bo v Salzanu potekal v nedeljo, 13. oktobra, 
bo vključil tudi Muzej tkalstva v Salzanu. Muzej bo brezplačno dostopen z možnostjo 
udeležbe na kreativnih delavnicah namenjenih otrokom. Gre za pomembno pobudo za 
promoviranje muzejev in spodbujanje prisotnosti ne le izobražencev in stroke, ampak tudi 
družin z otroki.     
 

ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E 
NATURALE: BENEŠKA LAGUNA, ŠPANSKA OBALNA OBMOČJA IN ARHEOLOGIJA: 
SESTANEK NA UNIVERZI CA’ FOSCARI V BENETKAH 17. SEPTEMBRA 2019 

Lagunska pokrajina in špansko obalno območje sta bili glavni temi srečanja, organiziranega 
17. septembra 2019 v palači Malcanton Marcorà, na sedežu Oddelka za humanistične vede 



Univerze Ca' Foscari. Dopoldanski del je bil namenjen analizi in soočenju različnih vidikov o 
obeh obalnih območij. 

Na srečanju z naslovom »Paleo-okolje in pokrajina ob sredozemski obali: projekti o 
Kartagini in Mazarrònu (v ital. Paleoambiente e paesaggio intorno al litorale mediterraneo: 
i progetti di Cartagena e Mazarròn)« – so poleg predstavnikov iz beneškega in 
padovanskega območja sodelovali tudi profesorji in raziskovalci iz španskih univerz in 
drugih ustanov. 

Geoarheologija v Beneški laguni in na španski obali ter prispevek geokemije k restavriranju 
paleo-okolja sta bila le eni od tematik zajetih v interdisciplinarnem dialogu, koristnem za 
razvoj novih idej in njihovo refleksijo. 

Pobuda se je rodila po zaslugi organizacije in sodelovanja Oddelka za humanistične študije 
Univerze Ca’ Foscari iz Benetk s Centrom za arheologijo v Benetkah, Univerzo v Murcii in 
Politehnično univerzo v Madridu. 

Več informacij je dostopnih na: https://www.unive.it/data/33113/1/31758 

 

KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA KOT NOVI POTENCIALI ZA RAZVOJ TRAJNOSTNEGA 
TURIZMA: GRAD COLLOREDO DI MONTE ALBANO 

Grad Colloredo di Monte Albano se je v 16. stoletju preobrazil v stavbo z bogatimi okrasnimi 
elementi in je poznan kot »grad pisateljev in pripovedovalcev«. Tukaj so namreč živeli in 
ustvarjali pesnik iz 17. stoletja Ermes da Colloredo, veliki pisatelj iz 19. stoletja Ippolito Nievo 
(ki je tukaj pisal roman »Spovedi Italijana«), kakor tudi pisatelj in potovalec Stanislao Nievo.    

Grad Colloredo di Monte Albano izvira iz 14. stoletja: od začetka je bil tipični vzorec tako 
imenovanega »rezidenčnega gradu«. Namenjen je bil obrambi ozemlja in zato postavljen v 
središču fevda kot stalno in varno bivališče. Po koncu fevdalnih bojev, ki so zaznamovali 
celo 16. stoletje, so lastniki polepšali  razpadajoči dvorec v skladu z bogatim renesančnim 
stilom.  

V tem obdobju je Giovanni da Udine, ki je bil učenec Raffaella, okrasil znano majhno delovno 
sobo (t.i. studiolo). Od tega so še danes vidni zanimivi fragmenti z mavčnimi reliefi in slikami 
z zoo-antropomorfnimi podobami. 

Pred potresom leta 1976 so grad sestavljali osrednji del, trije stolpi in dve krili. Vidni so še 
ostanki trojnega obzidja eliptične oblike. Danes, v pričakovanju celotne obnove gradu, sta 
vidna stolp z uro ter zahodno krilo. V njem ima svoj sedež skupnost Collinare del Friuli, ki je 
partner projekta MerlinCV (program Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020), katerega 
namen je ovrednotiti odličnosti v turizmu.   



 

 

GRAD MIRAMARE 

Grad Miramare, kombinacija arhitekturne umetnosti in narave, svoj posebni čar turistu 
prikaže ob prisotnosti morja. 

Zgrajena je bila med letoma 1865 in 1860, na pobudo vojvode Maximillian I. Habsburški z 
močnim vplivom obdobja romantike. Vojvoda je sam nadzoroval tako načrtovanje zgradbe 
kot tudi urejanje velikega parka, angleškega in italijanskega vrta, ki pa sta obogatena z 
redkimi rastlinami, kipi ter vodnjaki.  

Vsak mesec v muzeju Miramare izpostavijo eno od umetniških del, tako rekoč »Umetnina 
meseca«. Septembra 2019 je ta naziv pripadal tržaškemu slikarju Umbertu Noni za oljno 
delo Still life with globe, 1931. 

Če vas zanima, kakšno prekletstvo preži nad tistim, ki preživi noč v gradu, obiščite ta prelep 
zaklad v italijanski luki Grignano (Grljan).  



 

(Avtorica fotografije: Rebeka Mežan) 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAŠTEL V KUBEDU 

Kubed je leta 1067 omenil kralj Henrik IV. v listini freisinškemu škofu. Od drugih utrdb-
kaštelov na območju slovenske Istre se je razlikoval v tem, da je še v drugi polovici 18. 
stoletja utrjeno obzidje varovalo tudi nekaj hiš. V utrdbi je bila nastanjena kmečka vojaška 
posadka vse do konca uskoške vojne. V vojaškem smislu je bila pomembna, ker je služila 
kot zaledje za druge utrdbe, ki so ležale v bližini meje. Prve podatke o kaštelu srečamo v 
času prve avstrijsko-beneške vojne, ko je bil v njem nastanjen tudi poveljnik Civrano s 
svojimi plačanimi stratioti. V tej vojni je bila utrdba nekoliko porušena, a za njeno obnovo v 
drugi polovici 15. stoletja se je posebej zavzel Anton Serena, ki je za obnovo obzidja 
prispeval nekaj denarja. Po tem popravilu so kaštel kot pomembno strateško točko vključili 
v vsak predlog za črpanje denarja in ga tako postopoma obnovili. Obzidje je bilo lepo 
ohranjeno še dolgo po koncu uskoške vojne. Danes se je ohranil še velik del obzidja skupaj 
z obrambnim stolpom, ki so ga preuredili v zvonik. V 17. stoletju so po umiku vojske za 
obzidjem zgradili tudi cerkev. Ko je s spremembo vojaške tehnike kaštel izgubljal svojo 
prvotno vojaško funkcijo, so začeli vaščani znotraj obzidja graditi hiše, za eno od hišnih sten 
pa uporabili kar obstoječe obzidje. Tako niso uničili kaštela da bi gradbeni material uporabili 
za gradnjo hiš. Takšna usoda je namreč doletela marsikatero utrdbo in stavbo.  

Koprski škof Naldini je dobrih sto štirideset let pozneje povzel prepričanje svojih 
sodobnikov ali mogoče tudi izročilo, da so prvi prebivalci Istre postavili ta kaštel z 
namenom, da bi zaustavili divjaške vdore piratov, ki so ropali po bližnji deželi. V času 
škofovega obiska leta 1700 so vaščani po “pravilih dobrega gospodarjenja” plačevali 
čuvaja, ki so ga imenovali kontestabel. 

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

Kubed je še eden od privlačnih krajev v notranjosti slovenske Istre, ki ostajajo nekoliko 
prezrti kljub vrsti možnosti za razvoj kolesarskega, kulturnega, izobraževalnega in drugih 
oblik na trajnostnem principu osnovanega turizma. Lokalna pobuda, ki je naletela na 
pozitiven odziv javnosti in jo lahko omenimo kot primer dobre prakse koriščenja kulturne 
dediščine, je dogodek poimenovan Srednjeveški dnevi v Kubedu. Življenje v 16. stoletju so 
organizatorji prikazali z viteškim turnirjem, tržnico, poustvaritvijo napada na utrdbo, obiska 
mejnega grofa Ulrika in koprskega podestata, predstavitvijo oblačil, običajev in opreme. 
Kraj je za dva dni spremenil podobo tretjo leto zapored drugi konec tedna v juniju. Ta 
dogodek z visokim potencialom razvijanja trajnostnega in zgodovinskega turizma bi za 
večjo prepoznavnost potreboval umestitev v širšo turistično ponudbo ter za zgodovinsko 
pristnejši prikaz življenja v tistem obdobju sodelovanje s stroko.  



 

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

 

 

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/ 


