
 

 
 

NOVIČNIK: INTERREG ITALIA-SLOVENIJA. 
PROJEKT 'MERLINCV' 

Številka 9-10, november-december 2019 

V tej številki novičnika preberite: 

 
 Tiskovna konferenca  
 Drugi projektni sestanek projekta MerlinCV 
 Novosti na področju pedagoških aktivnosti:  

- Magistrski študij gostinstva na Univerzi Ca' Foscari 
 Dejavnosti v okviru valorizacije kulturne in naravne dediščine:  

- MerlinCV na 66. Gostinsko turističnem zboru Slovenije 
- Delavnica Žige Novaka in Valentine Smej Novak o modernih pristopih v turizmu 

(13. 11. 2019) 
- Krožni poti vojaške zgodovine 3. mesto na tekmovanju »Naj pot 2019« (13. 11. 

2019) 
 Kulturna in naravna dediščina kot novi potenciali za razvoj trajnostnega turizma: 

- »Furlanski griči... doživetje jezer, oaz in narave« 
- Stolp v Podpeči pri Črnem Kalu 

 

TISKOVNA KONFERENCA PROJEKTA MERLINCV 

11. 11. 2019 je v Ljubljani potekala tiskovna konferenca o projektu MerlinCV. V slabem letu 
delovanja so bili vzpostavljeni pomembni koraki. »Projekt je večplasten, zato tudi njegovo 
izvajanje poteka postopoma. Ob začetku smo si zadali mnoge cilje: na podlagi valorizacije 
še neizkoriščenih potencialov kulturne in naravne dediščine ter gastronomije bodo 
pripravljeni inovativni, integrirani, tematski in v trajnostni turizem usmerjeni turistični 
produkti na slovensko-italijanskem čezmejnem območju. Na izzive okolja bo projekt 
ponudil evropsko relevantne rešitve v smeri razvoja trajnostnega tematskega turizma, zato 
so v načrtu številne aktivnosti na področju oblikovanja novih turističnih produktov ter 
izobraževanja relevantnih deležnikov,« je uvodoma pojasnil dr. Tilen Glavina iz Znanstveno-
raziskovalnega središča Koper. »Prvi koraki so bili predvsem strateške in raziskovalne 



narave. V prvi fazi, z analizo stanja virov za pripravo kvalitetnih turističnih produktov, ki ne 
bodo sloneli na »ad hoc« kulturni dediščini, temveč k povečanju lokalnih atrakcij 
neizkoriščene naravne in kulturne dediščine vil in gradov, smo na ZRS Koper nadaljevali s 
pripravo metodoloških smernic za ciljno raziskovanje nesnovne dediščine. Predvsem s 
pregledovanjem strokovne literature in analizo izvornih podatkov v primarnih virih skupaj 
z izvajalci in raziskovalci beneške Univerze Ca' Foscari. Opravljena je bila selekcija in 
opredelitev koprskih utrdb in beneških vil, ki bodo deležni zgodovinopisnih raziskav in 
ustrezne predstavitve za interesirano javnost ter služili kot gradivo pri publikacijah in 
elektronskih vsebinah za potrebe čezmejne spletne aplikacije. Ta faza bo potekala do konca 
leta 2019 in del leta 2020, ko se bodo pripravljali še prispevki in referati za znanstveno 
konferenco. Opravljena je bila tudi prva sondaža gradiva, ki vsebuje in omogoča 
rekonstrukcijo številnih elementov snovne in nesnovne dediščine. Občina Tolmin je izvedla 
aktivnosti v zvezi s pridobitvijo soglasij in projektne dokumentacije pri pristojnem organom 
za ureditev dostopne poti do vrha grajskih ruševin na Kozlovem robu in potrebna 
izvedbena dela ter določitev trase okoli gradu. Prav tako je Občina Pivka izvedela vris trase 
tematske kolesarske poti, ki bo povezala Šilentabor in graščino Ravne s podzemno utrdbo 
na Primožu in Parkom vojaške zgodovine ter izdelala projektno zasnovo za revitalizacijo 
gradu Ravne v butični hotel. V Občini Salzano pripravljajo študijo izvedljivosti uporabe in 
izboljšave nekdanje predilnice svile Romanin-Jacur, pri tem bodo ocenili potrebe občinske 
uprave in deležnikov, potencial območja in samo uporabnost v luči optimalnejše 
gospodarske in trajnostne rabe omenjenega objekta. Skupaj s partnerjem Comunità 
Collinare del Friuli so izvedli v Salzanu vrsto srečanj z italijanskimi podjetji, ki razvijajo 
multimedijske in digitalne tehnologije, ter bodo ponudili svoje rešitve skupaj z oceno 
predvidenih stroškov za t. i. »potopne (virtualne) sobe« tako v predilnici kot v grajski sobi 
Colloredo di Monte Albano. Aries, »in house« podjetje Trgovinske zbornice Julijske krajine 
(Trst – Gorica) je razvila aktivnosti v zvezi s turistično valorizacijo in marketinško strategijo, 
ki bi lahko vključevala in povezala regionalno ponudbo, nacionalne in mednarodne mreže, 
kulturne znamenitosti in turistične destinacije. Poleg tega je identificirala mrežo 
gospodarskih subjektov ter malih in srednjih podjetij za kulturne znamenitosti in turistične 
produkte v regiji Furlanija-Julijska krajina. Do konca leta 2019 bomo skupaj z vsemi partnerji 
zaključili s selekcijo inovativnih tematskih poti z določitvijo končnih destinacij kulturne in 
naravne dediščine. Poleg tega smo letos opravili tudi sestanke s pridruženima partnerjema, 
Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvom za kulturo RS, kjer so 
bile predstavljene podlage za nastanek in nadaljnji razvoj skupne čezmejne mobilne 
aplikacije, ki bi zagotovila trajnost in uporabnost projektnih rezultatov, in omogočala 
enostavno nadgrajevanje in kompatibilnost s podobnimi aplikacijami in platformami  na 
področju turizma. Aplikacija bi bila oblikovana po smernicah in usmeritvah, kompatibilna z 
obstoječimi platformami oz. tistimi, ki so v nastajanju na višjem – nacionalnem nivoju, ter 
različnimi bazami podatkov (npr. s platformo Slovenske turistične organizacije 
www.slovenia.info). Namen je že v izhodišču zasnovati aplikacijo tako, da bo uporabna za 
čim širši krog ljudi in da bi prek nje dosegli kar največjo trajnost in uporabnost projektnih 
rezultatov tudi po koncu izvajanja projekta ter bi lahko ponudili zainteresiranim deležnikom 
inovativne potenciale za nadaljnji razvoj turističnih produktov. Cilj je, da se jo lahko poveže 



oz. sloji v večje sisteme (npr. destinacijske, produktne, spletne strani tujih agencij, itd.),« je 
dodal.  

V luči kreiranja inovativnih turističnih produktov z dodano vrednostjo izredno pomembna 
sklopa predstavljata gastronomija in igrifikacija. Prvi v okviru projekta »Slovenija – evropska 
gastronomska regija 2021« izpostavlja pomen lokalnih gastronomskih posebnosti in 
tradicije kot osnove za ustvarjanje avtentičnih vsebin z dodano vrednostjo. »Lokalne 
kulinarične specifike so naš zaklad, naša posebnost, kateri ni enakega kjerkoli na svetu,« je 
poudarila Valentina Smej Novak, ki je kot strokovnjakinja vključena v razvoj lokalnih 
gastronomskih vsebin ljubljanske regije.  

Vzporednico pomenu avtentičnosti in edinstvenosti doživetja predstavlja tudi igrifikacija. 
»Gre za tehniko ustvarjanja turističnih produktov in vsebin na način, da turista v zgodbo 
vpletemo preko preproste 'igre',« je pomen igrifikacije pri oblikovanju inovativnih 
turističnih produktov z dodano vrednostjo poudaril Žiga Novak iz Orehovega gaja. 

Udeleženci v razpravi na novinarski konferenci so se strinjali, da gre pri snovanju inovativnih 
produktov, ki stremijo k odličnosti, prisluhniti lokalnim izročilom, tradiciji, avtentičnim 
zgodbam, preprosto doživetjem, ki predstavljajo jedro naše kulturne in naravne dediščine. 

 

DRUGI PROJEKTNI SESTANEK PROJEKTA MERLINCV 

2. projektni sestanek Interrega MerlinCV je potekal v četrtek, 14. 11. 2019, v Grand hotelu 
Union. Vsebinsko je bil sestanek razdeljen v tri dele. V prvem delu je dr. Tilen Glavina (ZRS 
Koper), ki predstavlja vodilnega partnerja v projektu, podal pregled predvidenih projektnih 
aktivnosti in že izvedenih dogodkov. V diskusiji s predstavniki projektnih partnerjev je bila 
tako pregledana in deloma prilagojena časovnica dogodkov in aktivnosti. Prav tako je dr. 
Gašper Mithans (ZRS Koper) opozoril na pomembnost širjenja mreže deležnikov z 
efektivnim sprotnim koriščenjem vseh razpoložljivih komunikacijskih kanalov za promocijo 
in diseminacijo projektnih aktivnosti in rezultatov.  

V drugem delu sestanka je Ivana Štrkalj (ZRS Koper) predstavila stanje oddajanja poročil in 
doseganja finančnih ciljev. Opozorila je na nujnost pravočasnega oddajanja zahtevanih 
poročil o izvajanju projektnih aktivnosti in doseganja zastavljenih finančnih ciljev.  

Tretji del sestanka je potekal po skupinah; predstavniki projektnih partnerjev so se razdelili 
v tri omizja, ki so združevala partnerje iz Slovenije in Italije po sorodnosti njihovih aktivnosti 
oz. potreb po še intenzivnejšem sodelovanju. V razpravi so partnerji razrešili odprta 
vprašanja in zastavili natančnejši načrt dela za prihodnje mesece. 

 

NOVOSTI NA PODROČJU PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI: MAGISTRSKI PROGRAM NA 
PODROČJU GOSTINSTVA NA UNIVERZI CA’ FOSCARI 

Ca' Foscari Challenge School ima nov magistrski študijski program s področja gostinstva, 
usmerjen k usposabljanju vodstvenih profilov v gostinstvu. Magistrski program za 



gostinstvo ponuja študij na zelo visoki ravni, s ciljem omogočiti pridobivanje strokovnih in 
vodstvenih kadrov v skladu z zahtevami, ki ustrezajo potrebam in spremembam v sedanji 
globalizirani turistični industriji.    
Pomembnost gostinstva v današnji družbi je orisal in poudaril vodja študijskega programa 
prof. Jan Van der Borg. Van der Borg meni, da gostinstvo predstavlja bistveni sestavni del 
prepoznavanja konkurenčnosti turističnih destinacij (s posebnim poudarkom na njihovi 
trajnosti) kakor tudi razširjen in prečni pojav v turizmu, ki se ne nanaša le na luksuz v ožjem 
smislu ali na golo nastanitveno zmogljivost.  

Zasnova študijskega programa je potekala v tesnem sodelovanju z javnimi in zasebnimi 
deležniki s področja mednarodne turistične ponudbe. Tudi pri programski izvedbi obstaja 
značilna tesna sinergija med vrhunskimi univerzitetnimi in najbolj inovativnimi turističnimi 
industrijami, kar omogoča sodelovanje akademske stroke in podjetništva na področju 
gostinstva v širšem pomenu zagotavljanja odličnosti. Program študentom ponuja tudi 
možnost pridobivanja ustreznih strokovnih delovnih izkušenj na terenu.  

Vir: 
https://www.unive.it/pag/14024/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=8169&cHash=46bfa158b2cc91
86464a9527cbaf14a4&fbclid=IwAR2gmZNfJuDxzbg9tElbieFTUvMa1ZAvA-
452wUBG6dw00snktXlmONdZLI   

Za dodatne informacije glej: master.challengeschool@unive.it  

 

DEJAVNOSTI V OKVIRU VALORIZACIJE KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE: MERLINCV NA 
66. GOSTINSKO TURISTIČNEM ZBORU SLOVENIJE 

Mesec november bi lahko v Ljubljani poimenovali tudi mesec gastronomskih užitkov, saj je 
v prestolnici potekalo veliko kulinaričnih dogodkov. Od 11. do 13. novembra je v Grand 
hotelu Union potekal že 66. Gostinsko turistični zbor, ki je največja stanovska prireditev za 
vse iz panoge gostinstva, hotelirstva in turizma. Na prireditvi so potekala raznolika 
tekmovanja v strežbi, kuharstvu in hotelirstvu, udeleženci so se lahko udeležili izvrstnih 
strokovnih delavnic, vse skupaj pa je pospremil še bogat spremljevalni program prireditev 
ter širok nabor razstavljavcev. Glede na lokacijo dogodka in velik krog obiskovalcev smo na 
pobudo Turistično gostinske zbornice Slovenije partnersko srečanje projekta MerlinCV in 
delavnico o igrifikaciji v turizmu ter ustvarjanju novih inovativnih produktov izvedli kar v 
okviru Gostinsko turističnega zbora 13. in 14. novembra v Grand hotelu Union. Izvrstna 
strokovna delavnica nam bo pomagala pri razvijanju projektnih aktivnosti in rezultatov s 
katerimi bomo poudarili odličnost v turizmu na programskem območju. V okviru 
razstavljavskih stojnic Gostinsko turističnega zbora smo zagotovili tudi stojnice za lokalne 
pridelovalce in predelovalce iz programskega območja Interreg Slovenija-Italija. Tako so se 
nam v okviru stojnic tega čezmejnega programa pridružili naslednji ponudniki: Domače 
dobrote Metka, Ekološka kmetija Burgar, IO Natural, Kmetija Pr'Mirkota ter Gostišče pri 
Žerjavu. Razveselili so vse obiskovalce s svojimi naravnimi sokovi, namazi, naravnimi mili, 
izdelki iz žit ter degustacijo tradicionalnih jedi in izdelkov iz njihove ponudbe. 
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DELAVNICA ŽIGE NOVAKA IN VALENTINE SMEJ NOVAK O MODERNIH PRISTOPIH V 
TURIZMU (13. 11. 2019) 

V okviru Interreg projekta Slovenija-Italija MerlinCV je bila v sredo 13. 11. 2019 izvedena 
celodnevna delavnica o modernih pristopih v turizmu. Delavnico je v Grand hotelu Union, 
ob istem času kot je potekal Gostinsko turistični zbor Slovenije, organizirala Turistično-
gostinska zbornica Slovenije (TGZS), udeležili pa so se je tako predstavniki projektnih 
partnerjev, kot tudi povabljeni predstavniki turističnih ustanov ter srednjih in malih podjetij 
delujočih v turističnem in gostinskem sektorju.  

Prvi del z naslovom »Vključevanje lokalne gastronomije v inovativne turistične produkte«  
je izvedla Valentina Smej Novak, avtorica več kuharskih knjig, voditeljica kuharskih oddaj in 
direktorica založbe Totaliteta. Valentina Smej Novak je predstavila kulturno dimenzijo 
hrane in prehranjevanja. Slednje ne izpolnjuje le utilitarne funkcije, temveč ima tudi svoj 
kulturni pomen. Okus in »modnost« posameznih jedi se tako spreminjata s časom kot 
odgovor na spremenjene širše kulturne trende in/ali družbene probleme. Sedanji trend 
sezonske in lokalne hrane je tako mogoče razumeti le preko razumevanja širših družbenih 
razmer, vključno z okoljskimi problemi. Zato je za razvoj sodobne turistično-gostinske 
ponudbe bistvenega pomena, da ponudniki sledijo in svojo ponudbo prilagajajo širšim 
kulturnim trendom.  



Avtorica je predstavila tudi nekatere primere dobre prakse, pri katerih je tudi sama 
sodelovala. Sledila je zanimiva diskusija in izmenjava lastnih izkušenj s turistično-
gastronomskega področja. 

 

Popoldanski, osrednji del delavnice, je bil posvečen elementom igrifikacije, tj. uvedbi 
elementov igre v turizmu. Sodelujoči so se pod vodstvom Žige Novaka, strokovnjaka za 
igrifikacijo v podjetju Orehov gaj v Ljubljani, aktivno seznanili s prednostmi tega fenomena. 
Delavnica je bila zastavljena izrazito interaktivno, saj so se udeleženci takoj po začetku 
razdelili v skupine in se posvetili reševanju »zabavne uganke«, t. i. »mystery box«. Žiga 
Novak je nato razložil pomen igrifikacije v turizmu, ki izvira iz človekove naravne potrebe 
po igri. Igrifikacija tako ponudnikom turističnih storitev omogoča nadstandardno ponudbo 
in ustvarjanje edinstvenih izkušenj za turiste, kar jim lahko hitro zagotovi prednost pred 
konkurenco. 

Hkrati je vodja delavnice predstavil nekaj primerov dobrih praks in izzivov, s katerimi se 
sooča njegovo podjetje. Pri tem je opozoril predvsem na nujnost natančne priprave 



igrifikacijskih elementov, ki se morajo prilagajati ciljni publiki. To so udeleženci razdeljeni v 
skupine nato tudi prediskutirali in predstavili svoje rezultate, čemur so v zaključku sledila 
številna vprašanja o različnih vidikih uvedbe igrifikacije v turistično ponudbo, tako o 
prednostih kot o pasteh, ki se lahko pojavijo. 

 

 

 

 

 

 



KROŽNI POTI VOJAŠKE ZGODOVINE 3. MESTO NA TEKMOVANJU »NAJ POT 2019« 

(13. 11. 2019) 

13. novembra je v Ljubljani potekala slovesna razglasitev zmagovalcev vseslovenskega 
tekmovanja Moja dežela – lepa in gostoljubna, med katerimi se je v kategorijo najboljših 
tematskih pohodnih poti po Sloveniji s tretjim mestom uvrstila tudi Krožna pot vojaške 
zgodovine.  

Prestižni natečaj v izvedbi Turistične zveze Slovenije že vrsto let ocenjuje kakovost 
turistične ponudbe slovenskih mest in krajev, urejanje in skrb za lokalno okolje ter 
gostoljubje prebivalcev, s čimer promovira in spodbuja razvoj domačega turizma. 
Turistične destinacije so v okviru tekmovanja nominirane po tematskih sklopih, in sicer 
poteka poleg izbora za najbolj urejena mesta, najboljše turistične in izletniške kraje, kampe, 
prenočišča in ostale sklope tudi izbor za zmagovalca v kategoriji tematskih poti. 

Krožna pot povezuje muzejski kompleks Parka vojaške zgodovine s Šilentaborom. Prek 
informacijskih tabel pojasnjuje bogato zgodovino in kulturno dediščino tega in širšega 
območja pivške kotline. Šilentabor, nekoč največji utrdbeni kompleks na Slovenskem, si 
lahko danes le še predstavljamo. Za natančno rekonstrukcijo je namreč ostalo premalo 
materialnih virov in podatkov. O pomembnosti tega kraja pa priča cerkev sv. Martina katere 
gotski elementi so iz prve polovice 15. stoletja. Krožna pot, speljana tudi do cerkve, se je 
zaradi raznolikih vsebin, privlačne pokrajine in urejene infrastrukture s smerokazi, 
markacijami in informativnimi tablami uveljavila kot priljubljena pohodniška destinacija. S 
tem predstavlja odlično izhodišče za dopolnitev vsebin in nadgradnjo.  

Šilentabor bo tako skupaj z graščino Ravne ena od dveh glavnih točk aktivnosti Občine 
Pivka v okviru projekta MerlinCV. Občina Pivka bo namreč kot projektni partner poskušala 
njegovo pestro zgodovino predstaviti skozi muzejsko razstavo in s tem vsaj delno 
revitalizirati njegovo kulturno dediščino. Projekt je s tem odlična priložnost za nadgradnjo 
tako tematske poti kot same turistične ponudbe.  

Na pomemben doprinos krožne poti vojaške zgodovine pri razvoju turistične ponudbe na 
Pivškem je opozorila tudi državna ocenjevalna komisija natečaja Moja dežela – lepa in 
gostoljubna. Iz široke mreže pohodnih poti po Sloveniji je strokovna komisija Krožno pot 
vojaške zgodovine letos umestila na listo 28 nominirancev v tekmovanju za izbor Naj pot 
2019, kjer je bila v finalnem krogu uvrščena med tri najboljše aktualne pohodne tematske 
poti.  

V soseščini so se na natečaju dobro odrezali tudi Park Škocjanske jame z zmago v izboru za 
najboljši izletniški kraj ter Youth hostel Ars Viva Stari Trg pri Ložu v kategoriji najboljših 
mladinskih prenočišč in Postojna v kategoriji najbolj urejenih srednje velikih mest z 
uvrstitvijo na tretjem mestu.  

Iz Občine Pivka in projektnega konzorcija MerlinCV čestitamo vsem nagrajencem iz regije 
ter vsem ostalim nagrajencem letošnjega tekmovanja Moja dežela – lepa in gostoljubna.   

 



KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA KOT NOVI POTENCIALI ZA RAZVOJ TRAJNOSTNEGA 
TURIZMA: »FURLANSKI GRIČI...DOŽIVETJE JEZER, OAZ IN NARAVE« 

Območje furlanskih gričev zaznamuje bogastvo naravne dediščine, ki je do danes ohranilo 
čar starega sveta v katerem je še mogoče vzpostaviti stik z naravo.  
Zahodni del dežele obliva reka Tilment, ki je ena zadnjih naravnih hudourniških rek v Evropi. 
Ta  najpomembnejši vodotok dežele je stoletja bil glavna pot med srcem alpske pokrajine 
in severnim Jadranom ter je poudarjal ritem življenja prebivalstev na svojih obrežjih. 
 
Srednji tok Tilmenta je geomorfološko najbolj neokrnjen in najslikovitejši del reke. Omembe 
vredni kraji so planota pri Osoppu, soteska pri Pinzanu, kakor tudi sosednja območja 
Forgarije (Forgaria nel Friuli), Ragogne, Svetega Danijela (San Daniele del Friuli) ter 
Dignana. Vegetacija ob strugi Tilmenta je skromna, prevladuje trava in grmičevje, medtem 
ko ima reka pestro biotsko raznovrstnost in v njenih širokih zavojih gnezdijo številne 
zaščitene vrste ptic.  
 

Skupnost območja Furlanskih gričev (Comunità Collinare del Friuli) je že v 
drugem programskem obdobju izvedbe projekta “Furlanski 
griči…doživetje jezer, oaz in narave”, ki ga financira dežela Furlanija - 
Julijska krajina. Finančna sredstva dodeljuje deželni zakon št. 2/2016, 62. 
člen, 1. odstavek, črki a) in b).  
 

 

 

 

Naravni rezervat jezera Cornino leži v občini Forgarija (Forgaria nel Friuli) med strmimi 
stenami gore Prât in struge Tilmenta. Rezervat, ki zajema površino 510 hektarjev je del 
širšega območja doline srednjega Tilmenta. Rezervat sestavlja množica raznovrstnih okolij, 
kjer uspeva tipično sredozemsko travnato in rozgasto rastlinje. V ledeniški kotlini leži 
majhno, zelo bistro in smaragdno zeleno jezero.  www.riservacornino.it   

   

Velika uharica (Avtor slike: Fulvio Genero) 



Naravna oaza »Quadris« leži severno-zahodno od središča občine Fagagne. Gre za t. i. OPS 
(območje pomembno za Skupnost), kjer gostuje tudi center za ponovno naselitev bele 
štorklje. Oaza je zapleteni mozaik naravnih okolij, kjer je mogoče opazovati prisotnost 
skoraj vseh rastlin hidrosfere, kot so potopljene in plavajoče rastline, kot tudi redke 
gozdove vrb, črnih jelš in hrastov, ki rastejo blizu vode. Obnovljen del oaze je opremljen kot 
center za ptice, ki danes gostuje ogrožene vrste kot sta bela štorklja in Iris eremita. 
www.oasideiquadris.it   

  

Štorklje v Oazi Quadris (Avtorica fotografije: Dima Lauzzana) 

Jezero Ragogna in San Daniele del Friuli leži med enakoimenskima občinama Ragogna in 
Sveti Danijel (San Daniele del Friuli). Gre za zadnje končno morensko jezero, ki je nastalo iz 
pradavnega ledenika Tilmenta. Uvrščeno pod OPS zaradi svojih posebnih naravnih 
značilnosti, se jezero razteza na 23 hektarjih z največjo globino 10 metrov. Ker se nahaja 
vzdolž selitvene poti ptic selivk je jezero posebno primeren kraj za opazovanje ptic in za 
ribolov – zlasti krapov, zaradi česar ga obiskujejo tudi številni ribiči iz drugih držav.  

 

Jezero Ragogna (Avtor fotografije: Comunità Collinare del Friuli) 

 

 



STOLP  V PODPEČI PRI ČRNEM KALU 

Podpeč je svojevrstna posebnost, saj gre za povezavo stolpa-zatočišča z jamskim taborom 
s pitno vodo, kjer je bila obramba organizirana v dveh etažah. Tako kot vsi tabori v Istri je 
bila tudi ta jama zazidana. Fister trdi, da je stolp v Podpeči delo v kamnoseštvu izurjenega 
mojstra, ker konzolni renesančni venec, posebne strelne line za topove in drugi arhitekturni 
elementi dokazujejo mojstrstvo in izkušenost graditeljev. Vhod v stolp je bil nekoliko 
dvignjen in tako težje dostopen za osvajalce. Tudi beneški revizor Moresini, ki je potoval po 
Istri leta 1556, je bil navdušen nad urejenim vojaškim gnezdom, saj ga je lahko brez 
odlašanja vključil v svoj načrt obrambe beneških mest. Kljub strmi poti, ki je vodila do nje, 
je bil revizor mnenja, da bi lahko vanjo varno shranili tudi svoj pridelek. V takšnem duhu je 
v vzdušju bližajoče se vojne v začetku 17. stoletja Podpeč opisal tudi Boldù: jamo naj bi 
varovala celo železna vrata, v stolpu pa je bil nastanjen stražar. Čeprav je konec uskoške 
vojne pomenil tudi konec neposrednih vojaških groženj, so stolp verjetno ohranili kot 
skladišče orožja, kar potrjuje tudi koprski škof Naldini. 

Do stolpa vodi označena in delno zavarovana planinska pot (10 minut hoje). 

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

Priporočamo tudi ogled bližnje cerkve sv. Helene, ki je poslikana s freskami s konca 15. 
stoletja, in Prkičeve hiše, v kateri je stalna zbirka posvečena Krajinskemu parku Kraški rob. 

 

(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/ 

 


