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V tej številki novičnika preberite: 

 
 Napovednik:  

- Sodelovanje projekta MerlinCV na 66. Gostinsko-turističnem zboru Slovenije 
 Dejavnosti v okviru valorizacije kulturne in naravne dediščine:  

- Srečanje lokalnih turističnih ponudnikov v Pivki  
 Kulturna in naravna dediščina kot novi potenciali za razvoj trajnostnega turizma: 

- Hrastovlje 

 

NAPOVEDNIK : SODELOVANJE PROJEKTA MERLINCV NA 66. GOSTINSKO-TURISTIČNEM 
ZBORU SLOVENIJE 

Gostinsko-turistični zbor Slovenije (GTZ) je največja strokovna prireditev v panogi turizma, 
gostinstva in hotelirstva na nacionalni ravni. Predstavlja tudi eno izmed najdaljših oblik 
strokovnega druženja, povezovanja in nabiranja novih strokovnih znanj v panogi. Letos bo 
tako potekal že 66., kar jasno kaže na tradicijo, pa tudi na trdnost in povezanost med vsemi, 
ki soustvarjamo uspešne zgodbe v panogi. Je prostor za snidenje več kot 3000 turističnih 
in gostinskih strokovnjakov, poznavalcev in zaposlenih iz Slovenije ter tudi 
mednarodnega okolja. Povezuje ključne deležnike v verigi vrednosti: gospodarstvo, 
izobraževalne institucije, javne institucije ter podporne organizacije. Zbor bo letos potekal 
od ponedeljka 11. do srede 13. novembra 2019, v tesni soorganizaciji z letošnjimi gostitelji, 
Union Hoteli Ljubljana.  

Rdeča nit zbora so tridnevna tekmovanja, individualna in ekipna v različnih veščinah 
kuharstva, strežbe in hotelirstva. Za vse mlade do vključno 24 let je letos organizirana 
brezplačna prijavnina na tekmovanja, zaradi želje spodbuditi, da se tovrstnih tekmovanj 
udeležujejo, se povezujejo s svojimi stanovskimi kolegi in poglabljajo svoje znanje ter s tem 
postanejo kakovosten in neprecenljiv kader v gostinsko-turistični panogi, hkrati pa bo s tem 



narejen prvi korak k omilitvi kadrovske problematike v panogi. Na samem dogodku bodo 
potekale tudi različne izjemne in vsebinsko bogate strokovne delavnice z različnih 
področij.  

GTZ pa je tudi odlična priložnosti za nagrajevanje zaposlenih v panogi za njihovo dobro 
delo, ter za sproščeno, neformalno druženje – vse to bo letos mogoče na gala večerji prvi 
dan zbora, 11. novembra 2019 ob 19.30 uri, ki bo tudi dobrodelno obarvana. Del zbranih 
sredstev prodaje vstopnic bo namenjen Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, in 
sicer projektu Veriga dobrih ljudi, saj trdno verjamemo, da smo v turizmu, gostinstvu in 
hotelirstvu pomemben zgled družbi. S kulinaričnimi presežki nas bodo razvajali vrhunski 
chefi Igor Jagodic, Tomaž Kavčič, Janez Dolšak in Jure Tomič, njihove jedi pa bo z vinsko 
spremljavo dopolnila vinska strokovnjakinja Mira Šemić.  

Na dogodku bodo prisotni tudi razstavljavci, ki so tesno povezani s panogo gostinstva, 
hotelirstva in turizma, v okviru projekta MerlinCV pa bodo prisotni tudi proizvajalci lokalne 
hrane in izdelkov iz slovenskega dela programskega območja Interreg Italija-Slovenija. 
Poleg ogleda in degustacije pri lokalnih proizvajalcih se bodo partnerji projekta MerlinCV 
lahko udeležili posebej za njih organiziranih delavnic na temo vključevanja lokalne verige 
proizvajalcev v trajnostne turistične produkte. Prvi dan dogodka 66. GTZ bo tudi potekala 
novinarska konferenca v okviru projekta MerlinCV, na kateri se nam bodo pridružili 
predstavnik vodilnega partnerja projekta, Tilen Glavina, in Valentina Smej Novak, ki bo 
vodila delavnico o gastronomiji ter Žiga Novak, ki bo izvedel delavnico o igrifikaciji. V sredo, 
13. 11., in v četrtek, 14. 11., pa bo potekalo še srečanje partnerjev projekta, na katerem bodo 
prisotni tudi predstavniki javnih turističnih odločevalcev in predstavniki lokalnih podjetij, s 
katerimi posamezni partnerji sodelujejo.  

66. Gostinsko turistični zbor bo tako izvrsten dogodek za celotno panogo – za 
vzpostavljanje novih poslovnih odnosov, nabiranje novih idej in druženje s kolegi iz panoge. 
Vljudno vabljeni! 

 
DEJAVNOSTI V OKVIRU VALORIZACIJE KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE: SREČANJE 
LOKALNIH TURISTIČNIH PONUDNIKOV V PIVKI 

V Parku vojaške zgodovine je v sredo, 16. oktobra, potekalo letno srečanje lokalnih 
turističnih ponudnikov iz pivške občine. Namen srečanja je bil pregled in ocena turistične 
sezone 2019, pregled in seznanitev z novostmi Zavoda za turizem Pivka,  povezovanje 
ponudnikov, izmenjevanje idej in želja ter načrtovanje skupne ponudbe v prihodnje. Poleg 
tega, pa je bil na srečanju lokalnim ponudnikom predstavljen tudi Interreg projekt 
MerlinCV. 

V uvodnem delu srečanja, ki je potekalo v prostorih Parka vojaške zgodovine, je direktor 
Zavoda za turizem Pivka, mag. Janko Boštjančič, zbranim ponudnikom turističnih in 
gostinskih storitev predstavil glavne dejavnosti Zavoda v letu 2019. Posebej je poudaril 
glavne in najuspešnejše dogodke, kot so bili Tankovski vikend, Truck Trial in Festival 



vojaške zgodovine. Predstavil je nove razstave Parka vojaške zgodovine (Zgodba našega 
soseda, AERO-3 in razstava razbitine letala Spitfire) ter omenil nekaj obiskov visokih gostov. 
Posebej je bil predstavljen Jesenski pohod po Krožni poti vojaške zgodovine, ki je potekal 
13. oktobra, saj so bile pot in informacijske table ob njej popolnoma prenovljene. Direktor 
je v zaključku v grobem predstavil še statistiko gostov in samega obiska Parka vojaške 
zgodovine ter nanizal nekaj želja oziroma ciljev muzeja za prihodnje leto.  

V nadaljevanju je sledila predstavitev projekta MerlinCV pod okriljem programa Interreg 
Italija-Slovenija. Ponudnikom je bil najprej prikazan sam projekt, kot čezmejni projekt, ki bo 
na podlagi valorizacije še neizkoriščenih potencialov kulturne in naravne dediščine ter 
gastronomije prispeval k večji prepoznavnosti turistične regije na italijansko-slovenskem 
območju.  

Nato so bile ponudnikom predstavljene aktivnosti Občine Pivka kot enega izmed šestih 
projektnih partnerjev. Poleg opisa glavnega cilja izvajanja projekta, ki je muzejska 
postavitev o razvoju graščine Ravne in Šilentabora, je bila posebej poudarjena želja 
vključitve graščine v lokalno turistično ponudbo – z ureditvijo tematske kolesarske poti, 
ki bo povezala graščino s Šilentaborom in Parkom; z možnostjo ureditve grajskega vrta 
ter predlogom načrta za obnovitev graščine v prihodnosti, ki bi lahko pritegnil potencialne 
investitorje, kot je na primer njena preureditev v butični hotel.  

Izpostavljene so bile tudi pilotne aktivnosti Občine Pivka, kot na primer sodelovanje pri 
pripravi treh delavnic oziroma predavanj, ki bi bili namenjeni vsem turističnim in gostinskim 
ponudnikom, saj bi zajemale teme kot so marketing start-upi, igrifikacija v turizmu, 
kreativno pisanje, javno nastopanje, uporaba socialnih omrežij idr. Posebej pomembna s 
strani lokalnih ponudnikov pa je tudi organizacija pohoda po tematski poti, na katerem bi 
lahko s svojimi produkti sodelovali na vmesnih postojankah. 

Po predstavitvi projekta so svoje ideje in želje za prihodnje podali še sami ponudniki 
storitev, s sklepom o zelo uspešni turistični sezoni pa se je srečanje zaključilo ob čaju in 
pečenem kostanju.   

 

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

Znamenitosti istrske vasi Hrastovlje so osredotočene predvsem na obzidano, izjemno lepo 
triladijsko cerkev sv. Trojice, ki hrani eno najobsežnejših in najcelovitejših stenskih poslikav 
iz obdobja srednjega veka na Slovenskem. Že sama veduta tega utrdbeno-sakralnega 
kompleksa je izjemno privlačna, natančnejši ogled te stavbne znamenitosti pa nam razkrije 
ikonografsko bogastvo fresk, ki jih je leta 1490 v notranjščini cerkve ustvaril in signiral 
Janez iz Kastva. Ta poznogotski istrski slikar se je zgledoval po vzorih umetnosti iz severa 
Evrope, predvsem nizozemskega slikarstva. Med drugim je ustvaril eno najzanimivejših in 
umetniško pretresljivih podobo Mrtvaškega plesa v celotni umetnostni dediščini Srednje 
Evrope in severno-jadranske regije ob koncu srednjega veka.  



Predvsem pa je s temi freskami ohranjeno ikonografsko izjemno izvirno in dragoceno 
pričevanje o življenju ter o verskih in umetnostnih hotenjih tedanjega istrskega človeka v 
času prehoda v zgodnji novi vek.  Že s tega stališča so freske izjemno privlačne za številne 
obiskovalce, ki si lahko ob strokovnem vodstvu in s ponudbo publikacij ter tiskovin, ki so 
jim na voljo v cerkvi sami, seznanijo s to vrhunsko in pomembno umetnostno dediščino. S 
stališča kulturnega turizma je ta umetnostni spomenik dobro promoviran, res številni 
obiskovalci cerkve imajo možnost izčrpne seznanitve z vsebino poslikave ter z zgodovino 
cerkve in kraja samega. 

 

 

(vir: Mestna občina Koper) 

 

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/ 

 


