
 

 
 

NOVIČNIK: INTERREG ITALIA-SLOVENIJA. 
PROJEKT 'MERLINCV' 

Številka 12, februar 2020 

V tej številki novičnika preberite: 

 Dejavnosti v okviru valorizacije kulturne in naravne dediščine:  

- Posestvo Ravne – vrtec lipicancev 

- Beneške vile, filmska čustva 

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

- Grad Kozlov rob 

- Utrdba Zanigrad 

- Utrdba (Rocca) in tematske poti na Tržiškem krasu (Monfalcone) 

 

DEJAVNOSTI V OKVIRU VALORIZACIJE KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE: POSESTVO 
RAVNE – VRTEC LIPICANCEV 

Kobilarna Lipica ima pri graščini Ravne v pivški občini posest s hlevom za mlade žrebce, ki 
mu pravijo kar »lipicanski vrtec«. Kobilarna kot jo poznamo danes je bila ustanovljena leta 
1580, ko je habsburški nadvojvoda Karel II., odkupil lipiško posest, s čimer sta dvorec in 
posestvo postala temelj bodoče cesarsko-kraljeve kobilarne. 

Že v začetku 18. stoletja posestvo v Lipici ni več zadoščalo za naraščajoče število konj. 
Lipiški posestniki so postopoma dokupovali in najemali posesti v bližnji okolici – kupili so 
posestvo knezov Auerspergov v Postojni, posestva na Prestranku, Bilah, Počku in 
posestvo Ulačno. Sčasoma so večino ozemlja oddali, zamenjali ali prodali, ostale so le 
Ravne. Mladi lipicanski žrebci tukaj preživijo čas med prvim in četrtim letom starosti. 
Potem nastopi čas selitve nazaj v Lipico, kjer začnejo s šolanjem pod vodstvom trenerjev 
lipiške šole jahanja.   



Lipicanci pa so s Pivškim povezani še z druge plati. Graščina Ravne skupaj s hlevom stoji v 
neposredni bližini Parka vojaške zgodovine. Z lipicanci in Ravnami je Park povezan na zelo 
zanimiv način. Najtežje oklepno vozilo v muzeju je namreč ameriški tank M47 Patton, ki je 
svoje ime dobil po generalu iz obdobja 2. svetovne vojne, Georgu S. Pattonu. Ta je 
odgovoren za rešitev črede lipicancev iz češkega Hostinca maja 1945.  

Nemška vojska je čredo konj iz Lipice po kapitulaciji Italije prepeljala v Sudete, v mesto 
Hostinec. Tam so namreč ustanovili središče vzreje lipicancev in tja prepeljali lipicance iz 
vseh kobilarn, ki so jih zasedli. Spomladi leta 1945 se je kobilarna znašla v zelo negotovi 
situaciji; ozemlje je spadalo pod sovjetsko zasedbeno območje in z vzhoda se je 
približevala zmagovita Rdeča armada. V strahu za nadaljnjo usodo konj je upravnik 
kobilarne vzpostavil stik z ameriško vojsko, ki se je v skladu z jaltskim sporazumom 
ustavila na meji med Nemčijo in Češkoslovaško, malo pred kobilarno. Z negotovo usodo 
lipicancev so seznanili generala Pattona, ki je sprožil obsežno vojaško operacijo, 
poimenovano »Operacija Kavboj«. Z njo je ameriška vojska v nasprotju z jaltskim 
sporazumom vdrla na ozemlje, ki ga sovjetska armada še ni zasedla, in prepeljala 
velikansko čredo konj kobilarne v Hostincu na varno. Na zahod je bilo prepeljanih 1200 
konj, med njimi 375 lipicancev.  

S turističnega in gostinskega vidika bi bile Ravne in njihova pestra zgodovina še 
zanimivejše, če bi Občini Pivka skupaj z morebitnim zasebnim partnerjem uspelo uresničiti 
zamisli o prenovi nekdanjega dvorca v hotelski objekt. Korak k uresničitvi te dolgoletne 
želje je tudi sodelovanje občine pri projektu MerlinCV, katerega namen je prav 
revitalizacija graščin. V okviru tega projekta bo Občina Pivka na muzejski razstavi o 
razvoju Raven prikazala idejno zasnovo graščine kot butičnega hotela. 



 

(Avtorica fotografije: Dragica Jaksetič) 

 

(Avtorica fotografije: Dragica Jaksetič) 



 

(Avtorica fotografije: Dragica Jaksetič) 

 

KRATKI FILM »TURIZEM JE ODLIČNA DEJAVNOST« 

Pomembni gradniki uspešnih zgodb v turizmu so mladi, ki se ne zadovoljijo z obstoječo 
ponudbo na trgu, ampak si želijo in celo zahtevajo, da je vsako turistično doživetje 
posebno in edinstveno. K mladim je tudi potrebno pristopiti na zelo drugačen način, kot 
so v marketingu vajeni. Projekt »MerlinCV« se aktivno ukvarja ravno s tem, kako zagotoviti 
odličnost v turizmu za vse ciljne skupine oz. identificirati različne metode in pristope, ki se 
izkažejo kot najbolj učinkoviti. Prvi kratki filmček v projektu, ki se izvaja pod okriljem 
programa Interreg Italija-Slovenija, prikazuje običajni mladostnici, ki ju srečamo 
vsakodnevno na ulici in se zlahka poistovetimo z njima. Mladostnici se odpravita na 
koktejl v Union Collections v prestolnici Slovenije in za popolno doživetje želita tako 
prvovrsten koktejl, prekrasen ambient kot tudi odlično postrežbo. Ne samo, da izkušnja 
pomeni, da mladim zaposlenim izkažemo spoštovanje, navajamo jih, da bodo zahtevni 
gostje ter postavljamo visoke standarde v turizmu, ki bodo vodili v splošen nivo 
odličnosti.  

Kratki film je na ogled na voljo na FB strani MerlinCV in na novem youtube kanalu projekta 
MerlinCV na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=Onb1srdbzkQ. Vabljeni k 
ogledu. V prihodnjih mesecih načrtujemo objavo še 9 kratkih filmov. 

 



BENEŠKE VILE, FILMSKA ČUSTVA 

31. avgusta 2019 je potekala predstavitev filmov, ki so jih posneli dijaki – zmagovalci 
prvegae natečaja »Beneške vile, filmska čustva«. Ustanove, ki so sodelovale na dogodku 
so: Urad odbornika za kulturo in šolski urad Dežele Benečije (v sklopu programa »Učenje 
kompetenc«), Deželni institut ter Združenje za Beneške vile, kakor tudi Nativa – center za 
avdiovizualno izobraževanje Except. 

Izbrane vile na tem prvem natečaju so bile vila Godi Malinverni, vila Emo, Ca’ Marcello, La 
Badoera, vila Ducale in vila Arvedi. Vse so bile lokacije snemanja filmov, kot  “Senso” 
(režiserja Luchina Viscontija), “Ripleyeva igra” (režiserke Liliane Cavani), “Komissario 
Pepe” (režiserja Ettoreja Scole) in mnogih drugih. Prireditve se je udeležilo 350 dijakov iz 
sedmih klasičnih ter iz sedmih umetniških licejev iz Benečije, izbranih pa je bilo 175 del.  

Med partnerje pobude štejemo tudi Univerzo Ca’ Foscari s CISET-om (mednarodni 
študijski center za turistično gospodarstvo). V sodelovanju z Združenjem za Beneške vile 
je CISET tudi promoviral izobraževalni tečaj »Tourism Network Specialist – Promocija 
Beneških vil in turistične panoge«, ki ga Dežela Benečija financira z evropskimi sredstvi z 
namenom podpiranja turistične panoge ter zaposlovanja. 

Kmalu pričakujemo izid publikacije 2019/2020. 

Viri:  

http://villevenetetour.it/blog/ville-venete-emozioni-da-film  

https://www.regione.veneto.it/web/cultura/dettaglio-news?articleId=3233130 

KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA KOT NOVI POTENCIALI ZA RAZVOJ TRAJNOSTNEGA 
TURIZMA: GRAD KOZLOV ROB 

Grajska utrdba na dominantnem griču Kozlov rob (426 m) nad Tolminom je stoletja 
obvladovala Tolminsko kotlino in njene prometnice. Grad prvič omenjajo viri že konec 12. 
stoletja. Za njegovo posest so se potegovali oglejski patriarhi, goriški grofje, mesto 
Čedad, Benečani in Habsburžani. S spreminjanjem njegove vloge in načina življenja se je 
skozi stoletja spreminjala tudi njegova podoba. Najpomembnejši obnovi je doživel po 
rušilnih potresih v letih 1348 in 1511, zadnja prenova je bila pod Dornberžani v začetku 17. 
stoletja. O srednjeveški podobi gradu ni nič znanega, saj je najstarejši doslej znan načrt 
tlorisa gradu iz 16. stoletja. Najboljši vpogled v zasnovo gradu prikazuje Pieronijev načrt iz 
začetka 17. stoletja, ko je bil grad utrjen s štirimi stolpi in močnim obrambnim obzidjem. 
Ko so leta 1651 tolminsko gospostvo in glavarstvo prevzeli grofje Coroniniji, so grad na 
Kozlovem robu dokončno opustili in v mestu zgradili dvorec, v katerega delu danes 
domuje Tolminski muzej. Med 1. svetovno vojno je Kozlov rob odigral pomembno 
strateško vlogo za avstro-ogrsko vojsko pri obrambi tolminskega mostišča. 

Grajsko preteklost so razkrile tudi prve arheološke raziskave Zavoda za spomeniško 
varstvo Gorica leta 1964, ko je bila odkrita celotna tlorisna zasnova gradu z dvema 
cisternama. Raziskave so v letih 1996 in 1997 nadaljevali arheologi Oddelka za arheologijo 
Univerze v Ljubljani in Goriškega muzeja, ko so bile grajske ruševine znova očiščene. 



Arheološka izkopavanja so omogočila vpogled v materialno kulturo v času med 15. in 17. 
stoletjem ter v opredelitev namembnosti posameznih objektov znotraj grajskega 
kompleksa. Odkrita rimskodobna opeka in bronast rimski novec nakazujejo, da je prostor 
na vrhu Kozlovega roba imel verjetno vojaško vlogo že v poznoantičnem času.   

Željo po vključitvi ruševin gradu v turistično ponudbo so imeli Tolminci že tik pred 1. 
svetovno vojno, ko so na Kozlovem robu postavili razgledni stolp. Tudi konservatorska 
dela in sanacije ruševin med leti 1996 in 2005 so potekale z namenom oživitve in boljše 
prepoznavnosti lokacije. Ostaline gradu na Kozlovem robu so kulturni spomenik in 
izjemna razgledna točka, celoten grajski hrib pa priljubljeno rekreacijsko območje, ki ga 
povezuje zgodovinsko-naravoslovna pot. 

Pod okriljem projekta MerlinCV bodo letos v mesecu maju in juniju na območju gradu 
potekala arheološka izkopavanja in upati gre, da bodo novi materialni zgodovinski viri 
pripomogli k odkrivanju novih vidikov grofovske dediščine na Tolminskem. 

(avtorja: mag. Damjana Fortunat Černilogar in mag. Miha Mlinar, Tolminski muzej) 

 

Foto: Maketa gradu / Poskus rekonstrukcije gradu na Kozlovem robu okoli leta 1610 
(osnova: študija dr. Igorja Sapača, izdelal: Jernej Bukovac, hrani: Tolminski muzej, Avtor 
fotografije: Marko Grego).  

 



 

Foto: Tolminski grad danes (Avtor fotografije: Sergej Čujec) 

  

UTRDBA ZANIGRAD 

Po miru v Wormsu leta 1521 in izgubi Mokovega, Socerba in Novigrada na Krasu ter vasi 
Črni Kal so ponovno prišla do veljave zatočišča na težko dostopnih krajih. Med takšnimi 
kašteli, ki so bili hkrati skladišča vsega vaškega premičnega premoženja, sta bila kaštela v 
Zanigradu in Črnem Kalu. „Grad“ oziroma utrdba v Zanigradu se po izgubi vojaškega 
pomena v poročilih beneških revizorjev v 16. stoletju ni več omenjala, kar pa ne pomeni, 
da ga vaščani niso več uporabljali. Dostop do utrdbe je, od kar je plezanje po Kraškem 
robu omejeno, otežen in poti ni več. 

Vas Zanigrad, nekoč zapisana tudi pod imenom Villae Xuonigradi, se nahaja na južnem 
predelu Podgorskega Krasa, leži nedaleč od Zazida in Hrastovelj, do vasi vodi pa vodi 
makadamska pot. Od leta 1992 v vasi ni stalnih prebivalcev. 

Legenda pripoveduje, da je bil v okolici vasi zakopan zaklad. Vendar ga, vsaj do sedaj, ni 
našel še nihče. Obzidana cerkev sv. Štefana je poslikana s freskami iz začetka 15. stoletja. 
Na dan sv. Štefana (26. decembra) ob cerkvi poteka blagoslov konjev.  

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

V to nekdaj največje praznovanje, danes pa dogodek, ko vas edinkrat zaživi, se je vključilo 
blagoslavljanje konj šele leta 1995, prej pa praznovanje s konji ni imelo zveze, saj konj v 
vasi niso imeli.  



 

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

 

 

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

 

UTRDBA (ROCCA) IN TEMATSKE POTI NA TRŽIŠKEM KRASU (MONFALCONE) 

Rocca je simbol mesta Tržič in njegov najstarejši in najpomembnejši spomenik. Utrdba se 
nahaja na vrhu hriba, ki se imenuje Monte Falcone (t.j. Sokolov grič) na območju 
prazgodovinskega gradišča. Tega je prepoznal tržaški arheolog Carlo de Marchesetti ob 
koncu 19. stoletja.  



Gradišča so bile prazgodovinske naselbine in hkrati mreža obrambnih točk. Te so Rimljani 
ohranili za obrambo prometnih poti, ki so vodile v Ilirijo.  Prav na ruševinah nekdanjega 
rimskega gradu so na koncu 5. stoletja po našem štetju zgradili Verruco Montis Falconis 
(latinski izraz verruca, ki pomeni “grič, vrh” je morda postal verucca, rucca in končno 
rocca).  

Kasiodor (rimski zgodovinar in politik iz 6. stoletja n. št) in po njem humanisti, kot npr. 
Videmčan Basilio Asquini, pravijo, da je gradnjo utrdbe določil kralj vzhodnih Gotov 
Teodorik. Točnega leta gradnje ne poznamo, le da se je ta pričela kmalu po letu 489, ko je 
Teodorik premagal na Bitki pri Soči germanskega voditelja Odoakerja. Isti  vir trdi, da so 
utrdbo  zgradili  kot obrambni  in tudi spominski objekt, ki bi proslavil to vojaško zmago.         

Današnja podoba utrdbe z osrednjim kvadratnim stolpom pa sega v leto 1525, ko jo je 
Beneška republika ponovno zgradila. Inovacije pri topniških sistemih in zlasti gradnja 
utrjenega mesta Palmanova (v letu 1593) so zmanjšali obrambni pomen utrdbe. Začel se je 
njen dolgoletni propad: če je v prvi polovici 18. stoletja Basilio Asquini zapisal, da Rocca 
“še obstaja in lepo ohranja podobo nekdanje utrdbe”, pa je bila po prvi svetovni vojni 
utrdba močno poškodovana. Preureditvena dela, ki so se začela po drugi svetovni vojni, 
so zaključili leta 1955.           

V osrednjem kvadratnem stolpu utrdbe ima Rocca majhen speleološki muzej (urnik 
muzeja je spletni strani, navedeni na seznamu uporabljenih virov).  

Rocca se nahaja tudi v neposredni bližini Tržiškega tematskega parka prve svetovne 
vojne. Park, ki je odprt že od leta 2005, je urejen v treh tematskih sklopih: jarek Joffre in 
Deviška jama, Kota 121 ter Kota 85 (spominsko območje, ki je posvečeno Enricu Totiju). Po 
poti lahko obiščemo utrjene položaje avstro-ogrske vojske, ki jih je italijanska vojska 
zasedla med letoma 1915 in 1916. Park je tudi povezan s tematskimi potmi prve svetovne 
vojne na Goriškem in na Tržaškem krasu.  Od leta 2015 je park postal del Tržiškega parka 
za nordijsko hojo, ki ponuja tudi tematske poti po gradiščih, kraških vodotokih in jezeru 
Pietrarosse. Gre za bogato ponudbo kulturne in naravne dediščine Tržiškega ozemlja.     

Viri:  

S. DOMINI, All’ombra della Rocca. La storia di Monfalcone, Trieste, 2002  (Na senci Utrdbe. 
Tržiška zgodovina, Trst, 2002)  

E. BELLUNO, La Rocca di Monfalcone ed U. FURLANI, Le ceramiche medievali e 
rinascimentali della Rocca di Monfalcone, in Studi monfalconesi e duinati, Udine, 1976 
(Tržiška utrdba in Srednjeveške in renasančne keramike Tržiške utrdbe, v Tržiški in devinski 
študji, Videm, 1976)  

G. POCAR, Monfalcone e suo territorio, Pordenone, 1977 - ristampa fotolitografica 
dell'originale, Udine, 1892 (Tržič in njegovo ozemlje, Pordenone, 1977, fotolitografija 
izvirnika, Videm, 1892)  

B. ASQUINI, Ragguaglio geografico storico del territorio di Monfalcone nel Friuli, Sala 
Bolognese, 1980 - ristampa anastatica dell'originale, Udine, 1741 (Geografske in 



zgodovinske novice o Tršičkem ozemlju v Furlaniji, Sala Bolognese 1981, ponatis izvirnika, 
Videm, 1741)  

https://www.turismofvg.it/Musei/Museo-della-Rocca-di-Monfalcone   

https://www.turismofvg.it/it/r83584 

http://www.potmiru.si/slo/parco-tematico-monfalcone  

https://www.scuolaitaliananordicwalking.it/nordic-walking-park/monfalcone-nordic-
walking-park/ 

 

 

(Avtor fotografije: Michele Crosatto) 

 

 

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/ 

https://www.youtube.com/channel/UCzHd0n-RZ4DXF21P39jZRwQ 

 

 


