
 

 

 
 

NOVIČNIK: INTERREG ITALIA-SLOVENIJA. 
PROJEKT 'MERLINCV' 

Številka 14, maj 2020  

V tej številki novičnika preberite: 

 Dejavnosti v okviru valorizacije kulturne in naravne dediščine:  

- »Raj na Krasu« 

- Beneški »Centre for Digital and Public Humanities« (VEDPH)  

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

- Podvinska tržnica 

 Projekt v medijih 

 

DEJAVNOSTI V OKVIRU VALORIZACIJE KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE:  

»RAJ NA KRASU« 

V okolici nekdanje graščine Ravne lahko danes še opazimo obrise vrta, ki jo je nekoč 
obdajal. V 18. stoletju je namreč skupaj s prezidavo grajske stavbe začel nastajati tudi 
prostran obzidan vrt s štirimi cvetličnimi polji ter s tedaj običajno fontano in vrtnim 
paviljonom. Tudi že stoletje prej so Valvasorja očarala zelena polja ter številno sadno drevje 
na obronku majhnega gozdička. Takrat je bila ta bujna oaza nekaj povsem nevsakdanjega 
in je sredi golega, opustošenega kraškega površja še toliko bolj izstopala. Zgodovinar 
August Dimitz je zato Ravne poimenoval »Raj na Krasu«.   

O pomenu narave na ravenskem posestvu priča dejstvo, da je med leti 1953 in 1959 tu 
potekala tudi nižja kmetijska šola, ki je nasledila prvotni učiteljski tečaj na Primorskem. Na 
Ravnah so poučevali poljedelstvo, sadjarstvo in vrtnarstvo. Posestvo je bilo takrat zelo 
vzorno urejeno, saj je bila skrb za grajski park, zelenjavne grede in sadno drevje na prvem 
mestu. Tudi domačini niso ostajali praznih rok – brezplačno so se lahko oskrbovali s 
sadikami, organizirani so bili večerni tečaji kuhe, peke in strežbe.   



Po prekinitvi kmetijske šole je posestvu pripadla drugačna vloga saj ga je prevzela Kmetijska 
zadruga Pivka. Z začetkom živinoreje so zaradi mehanizirane košnje posekali vse sadno 
drevje ter drevesa v grajskem parku, med drugim tudi zelo redke vrste iglavcev. Park in 
grede so prenehali vzdrževati zato so opusteli.  

Danes je dvorec del kulturne dediščine, tako stavbne kot vrtnoarhitekturne. Še ohranjeno 
kamnito stopnišče se spušča na vrt, na katerem so deloma vidni ostanki nekdanje 
hortikulturne ureditve, o bogatem vrtu pa pričajo tudi ostanki drevesnega nasada z eksoti 
s konca 19. stoletja.  

Občina Pivka, eden od osmih partnerjev projekta MerlinCV je graščino in kaščo odkupila že 
leta 2000 z namenom ureditve in oživitve posestva. Med iskanjem razvojnih možnosti in že 
izkazanega zasebnega gospodarskega interesa je občina predvidela, da bi se na posestvu 
Ravne prepletale dejavnosti Kobilarne Lipica, hotelirstva in gostinstva ter golfa. Izhodišče 
za dosego tega cilja je projektna zasnova Raven kot butičnega hotela, ki jo Občina pripravlja 
v okviru projekta MerlinCV in predvideva prav revitalizacijo dediščine gradov. Ena od 
možnosti nadaljnjega razvoja graščine in posestva, urejenega v javno zasebnem 
partnerstvu, bo predstavljena tudi na razstavi o Ravnah, ki bo odprta v jeseni leta 2021 v 
Parku vojaške zgodovine. 

 

BENEŠKI »CENTRE FOR DIGITAL AND PUBLIC HUMANITIES« (VEDPH) 

Venice Centre for Digital and Public Humanities (VeDPH) je meduniverzitetni center  
Oddelka za humanistične študije Univerze Ca’ Foscari v Benetkah. VeDPH spodbuja 
sodelovanje med študenti, raziskovalci in uporabniki, ki se zanimajo za uporabo digitalnih 
tehnologij. Center nadalje podpira razvoj, dostop ter širjenje raziskav in učenja informatike 
ter humanističnih znanosti, pri tem pa spodbuja izmenjavo in usklajevanje zbranih izkušenj 
ter sestavo novih projektov. 

VeDPH sodeluje pri različnih raziskovalnih projektih, katerih člani so lokalni, nacionalni in 
mednarodni partnerji. Center koordinira magistrski študijski program DH, ki je  trenutno v 
ponudbi, in organizira poletno šolo iz digitalne in javne humanistike (Summer School in 
Digital and Public Humanities). 

Sedež VeDPH se nahaja v Palači  Malcanton Marcorà v Benetkah. Prostori z moderno 
tehnologijo in opremo so na voljo za delovne skupine. 

Venice Centre for Digital and Public Humanities organizira vrsto spletnih seminarjev na 
temo Digital and Public Humanities, da bi obravnaval izredno stanje, ki ga je povzročil 
COVID-19 . 

Na svojem kanalu YouTube VeDPH objavlja posnetke različnih organiziranih dogodkov. 

https://www.youtube.com/channel/UCpVTd9npww6UwFQti5yu4NQ/featured  

Vir: https://www.unive.it/pag/39287  

 



PODVINSKA TRŽNICA 

V bližini starega mestnega jedra Radovljice, na posestvu Gradu Podvin, se nahaja Vila 
Podvin. Zaposleni, s chefomUrošom Štefelinom na čelu, raziskujejo tradicijo ter jo ohranjajo 
na visokem nivoju. Pristen primer sobivanja s tradicijo in naravnim okoljem je hruška tepka, 
simbol te povezave. Moto Vile Podvin namreč je “ni vrta brez tepke”.  

Vila Podvin je članica mnogih priznanih združenj, kot na primer Združenje hiš s tradicijo in 
pa mednarodnega združenja JRE (Jeunes Restaurateurs). V teh združenjih ves čas 
spodbujajo povezovanje, raziskovanje in ustvarjanje, ki ga brez zadržkov nato delijo s 
svojimi gosti. 

Vsako 1. soboto v mesecu se na Podvinskem vrtu predstavijo lokalni proizvajalci hrane in 
umetniki. Gostje lahko tako v živo spoznajo partnerje, sestavine in avtohtone sorte, ki 
podvinskemu osebju pomenijo neizmerno veliko, saj jih pridoma uporabljajo pri kreaciji 
svojih jedi.  

Svoje goste povabijo na imeniten brunch ali kosilo iz predstavljenih sestavin na tržnici, z 
recepti starih mam, ki pa jih Chef Štefelin popelje na visok nivo kulinaričnih okusov. 

 

Meni in dodatne informacije pa si preberite na spletni strani Vile Podvin 
(https://www.vilapodvin.si/objave-in-dogodki/podvinska-trznica) ter se pustite zapeljati 
tradiciji s pridihom modernega časa. Navdušeni boste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtor fotografije: Vila Podvin 

 

 



PROJEKT V MEDIJIH  

Projekt MerlinCV se je predstavil v dveh visoko prepoznavnih medijih, tako v Italiji kot v 
Sloveniji.  

V italijanski poslovni reviji »PLATINUM Companies&Protagonists« je v poglavju, ki 
predstavlja Slovenijo v letu 2020 objavljen članek o Znanstveno-raziskovalnem središču 
Koper, vodilnem partnerju projekta MerlinCV. Poglavje, ki povzema najboljše, kar lahko 
ponudi čezmejni italijansko–slovenski prostor predstavlja  med drugim tudi področje 
znanosti in raziskav. V članku sta posebej predstavljena tudi dva največja mednarodna 
projekta ZRS Koper: Merlin CV in MiCreate. Več: https://view.publitas.com/platinum-
online/2020-marzo_ing/page/78-79. 

Na spletnem mediju slovenske nacionalne radio-televizije so predstavljeni predvsem 
projektni načrti v Občini Tolmin s tridimenzionalno rekonstrukcijo gradu Kozlov rob in 
arheološkimi izkopavanji: https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/obujanje-zgodbe-
tolminskega-gradu-s-projektom-merlin-ki-povezuje-sosednji-drzavi/518353. Ob tem se 
izpostavlja tudi eden ključnih projektnih rezultatov, tj. mobilna aplikacija, ki bo zagotovila 
trajnost in uporabnost projektnih rezultatov, in omogočala enostavno nadgrajevanje in 
kompatibilnost s podobnimi aplikacijami in platformami  na področju turizma. 

Na našem YouTube kanalu pa si lahko ogledate tudi posnetek projektne tiskovne 
konference iz novembra 2019: https://www.youtube.com/channel/UCzHd0n-
RZ4DXF21P39jZRwQ. 

 

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 

 


