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Številka 11, januar 2020 

V tej številki novičnika preberite: 

 
 Dejavnosti v okviru valorizacije kulturne in naravne dediščine:  

- Prva delavnica »Kreativno pisanje v turizmu – od identitete kraja do turistične 
ponudbe« (17. 12. 2019) 

- Usoda ravenske grajske knjižnice  
- “Agrifood Management & Innovation Lab” na Univerzi Ca' Foscari 

 Kulturna in naravna dediščina kot novi potenciali za razvoj trajnostnega turizma: 
- Ljubljana – primer dobre prakse kolesarjenja  
- Kolesarski izlet mimo treh gradov 

 

DEJAVNOSTI V OKVIRU VALORIZACIJE KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE: PRVA 
DELAVNICA »KREATIVNO PISANJE V TURIZMU – OD IDENTITETE KRAJA DO TURISTIČNE 
PONUDBE« (17. 12. 2019) 

Pred novim letom smo v Hrastovljah v okviru projekta MerlinCV  izpeljali delavnico 
KREATIVNO PISANJE V TURIZMU – OD IDENTITETE KRAJA DO TURISTIČNE PONUDBE pod 
vodstvom jezikoslovke dr. Vesne Mikolič (ZRS Koper).  Z udeleženci, tj. lokalnimi turistični 
ponudniki, oglaševalci na področju turizma in turističnimi vodniki, smo ugotavljali, kdaj in 
kako se srečujemo z jezikom v turizmu. Razprava je bila najbolj živahna, ko smo govorili o 
znamčenju in avtentičnosti turistične ponudbe ter prepričljivosti turističnega oglaševanja. 
Analiza turističnih sloganov je pokazala, da prav s slogani lahko bolj ali manj prepričljivo 
predstavimo glavno konkurenčno prednost neke avtentične turistične ponudbe. Po 
okusnem kosilu z istrskimi dobrotami v Gostilni Švab so si udeleženci ogledali znamenite 
hrastoveljske freske pod vodstvom umetnostnega zgodovinarja dr. Tomislava Vignjevića 
(ZRS Koper). Delavnica je prva v nizu delavnic na to temo, ki se bodo izpeljale v Sloveniji in 
Italiji. 



 

 

USODA RAVENSKE GRAJSKE KNJIŽNICE 

V jeseni 2021 bo Občina Pivka v sklopu aktivnosti projekta MerlinCV otvorila začasno 
razstavo z vsebinskim poudarkom o graščini Ravne in z njo povezanim Šilentaborom. 
Predvidena rdeča nit muzejske postavitve bo razvoj graščine skozi zgodovinska obdobja – 
njeni začetki, prostorski razvoj, pa tudi lastništvo, pri čemer bodo podrobneje predstavljeni 
nekateri pomembnejši posamezniki, ki jim je graščina pripadala.  

Posebej zanimiva in »skrivnostna« pa je zgodba ravenske grajske knjižnice, ki je danes ni 
več. V dvorcu so jo v 18. stoletju, skupaj z bogatim arhivom, vzpostavili grofje Hohenwarti. 
O njeni kasnejši usodi obstaja precej domnev, zato je zgodovina knjižnice odprta za različne 
interpretacije. 

Po ustnem izročilu so namreč leta 1959, ko so prostore graščine začeli preurejati v 
stanovanja, knjige in listine pometali na dvorišče in zažgali. V resnici je šlo le za del 
knjižničnega gradiva. Grajski arhiv so tako iz dvorca odpeljali že ob prodaji posesti leta 1932. 
Starejši domačini se spominjajo fasciklov in zvezkov z lepo oblikovanimi in okrašenimi 
platnicami, ki so jih naložili na dva vozova in odpeljali najprej na železniško postajo, od tam 
pa del v Trst in del na Dunaj.  

Istega leta so Hohenwarti več dragocenosti iz knjižnične zbirke povezanih s slovenskimi 
kraji predali ljubljanskemu Narodnemu muzeju. Med različnim gradivom (vedute slovenskih 
krajev, jeklorezi, rokopisi idr.) se je znašlo tudi delo Janeza Ludvika Schönlebna iz leta 1671, 
ki je v tistih časih zbujalo ogromno pozornost med intelektualno srenjo. Največjo 
dragocenost pa predstavljata dva rokopisa Petra Pavla Glavarja, vključno s prevodom 
rokopisa čebelarja Antona Janše, ki je dolgo veljal za izgubljenega.  



Sklepamo lahko, da so del knjižnice dobili tudi sorodniki Hohenwartov, nekaj pa jih je v prvi 
polovici 20. stoletja imela celo kmetijska šola. Po smrti zadnjega oskrbnika graščine leta 
1956 naj bi tisti del knjižnice, ki je bil v slovenskem jeziku, po ukazu enega takratnih pivških 
funkcionarjev prenesli v novozgrajeno poslopje osnovne šole na Prestranku. A na žalost 
podrobnosti o teh knjigah ne bomo nikoli izvedeli – leta 1976 so zgorele v požaru, ki je zajel 
šolo. 

Zgodba bogate ravenske knjižnice pa se tukaj ne konča. Frančiška Rozmanova, ki je služila 
kot dekla na dvorcu, je leta 1959, ko so knjige zažigali pred dvorcem, nekaj del uspela rešiti. 
Ker so bilo knjige večinoma v tujih jezikih, so bile pri Rozmanovih doma neuporabne, zato 
so jih pospravili na senik. Nazadnje so večino podarili postojnskemu slikarju Marcelu 
Valentiniju v zameno za štiri slike, on pa jih je verjetno razprodal italijanskim antikvariatom.  

Rozmanovim je kljub temu ostalo še 49 knjig, ki ostajajo dokaz o vsebinski razkošnosti in 
velikosti ravenske knjižnice. Če bi se ta ohranila, bi bila danes pravi zaklad.     

 

“AGRIFOOD MANAGEMENT&INNOVATION LAB” NA UNIVERZI CA’ FOSCARI 

Na beneški Univerzi Ca' Foscari se odpira kmetijsko-živilski laboratorij za management in 
inovacije – Agrifood Management&Innovation Lab. Gre za nov multidisciplinski laboratorij, 
ki bo vključen v Oddelek za management te univerze. Njegov cilj je podpirati in spremljati 
sodobne in bodoče izzive za podjetja v kmetijsko-živilskem sektorju.  

Dejavnosti laboratorija bodo osredotočene na inovacije proizvodov, procesov in poslovnih 
strategij, kakor tudi na internacionalizacijo ter na implementacijo novih praks, ki izhajajo iz 
digitalnega sveta. Zelo pomembna bo tudi sposobnost potrošnikom ponuditi privlačne in 
raznovrstne nakupovalne izkušnje, ki se bodo lahko prilagajale večjim spremembam 
povpraševanja in vedenja končnih uporabnikov.  

 “Raziskovalna dejavnost bo zelo posodobljena in mednarodno usmerjena. Njena glavna 
ter nekako obvezujoča usmeritev bo ponudba orodij in znanj, ki bodo konkretno in koristno 
vplivala na odločitve podjetnikov, managerjev in operaterjev iz kmetijskega področja ter iz 
kmetijske industrije”, poudarja Christine Mauracher, direktorica Laboratorija ter docentka 
kmetijsko-živilskega managementa in trženja na Oddelku za management Univerze Ca’ 
Foscari.   

Cilj Laboratorija bo tudi razvijati raznovrstne in tematske analize, ki bodo spodbujale boljše 
in podrobnejše obvladovanje gospodarsko-strateškega področja, ter zagotavljale 
raziskovalni dejavnosti homogene podatke in zanesljive parametre za primerjavo v korist 
podjetij. 

Vir: 
https://www.unive.it/pag/14024/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=8153&cHash=b7152c85c9fbad
9c37b3890b86d32783  

 



KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA KOT NOVI POTENCIALI ZA RAZVOJ TRAJNOSTNEGA 
TURIZMA: LJUBLJANA – PRIMER DOBRE PRAKSE KOLESARJENJA 

Ljubljana se od leta 2013 dalje redno uvršča na svetovno lestvico kolesarjem prijaznih mest 
»Copenhagenize Bicycle Friendly Cities«. K pridobitvi naslova je pripomogel tudi sistem 
izposoje koles BicikeLJ, ki omogoča izposojo 610 koles na preko 60 postajah. Druga 
možnost pa je izposoja Ljubljanskega kolesa, ki ga ponuja Javni zavod Turizem Ljubljana. 
Ob izposoji kolesa pa prejmete tudi koristne napotke o znamenitostih. S kolesom si lahko 
turisti ogledajo prestolnico in aktivno raziščejo naravno, kulturno in tudi gastronomsko 
ponudbo mesta.  

Ljubljana ponuja tudi štiri tematske kolesarske poti, pri čemer je najdaljša zelena pot med 
drevoredi, dolga kar 32 km. Poimenovana je Pot spominov in tovarištva, in sicer zato, ker je 
speljana po trasi bodeče žice, ki je med 2. svetovno vojno omejevala mesto.  

Prestolnica ima skupaj kar 300 kilometrov vseh urejenih kolesarskih poti. 

 

(Avtorica fotografije: Katarina Ceglar) 

 

KOLESARSKI IZLET MIMO TREH GRADOV 

Primer odlične prakse kolesarskega turizma je zagotovo kolesarski izlet z ogledom treh 
gradov, in sicer gre za grad Dobrovo, Trussio in Vipolže. Prvi je bil zgrajen v začetku 17. 
stoletja in sodi v obdobje renesanse, grad Trussio ponuja pravcato graščakovo pojedino, 
Vipolže pa se ponaša s kar 500 let starimi cipresami. 

Kolesarska pot je primer odličnega čezmejnega sodelovanja, saj turistom omogoča izkusiti 
ponudbo Italije in Slovenije. Vožnja s kolesom nas vodi po dih jemajoči pokrajini mimo 
Dobrovega, kjer tudi prevzamemo kolesa, Dolenjega do Vipolž pa mimo Kozane v Šmartno. 



Postanki so odlična priložnost za okrepčanje pri pristnih domačih ponudnikih, ki bodo poleg 
lokalnih jedi z vami delili tudi zanimive lokalne zgodbe.  

 

 

(Avtorica fotografije: Katarina Ceglar) 

 

(Avtorica fotografije: Katarina Ceglar) 

 

 



 

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/ 

 

 


