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PROJEKT 'MERLINCV' 

 

Številka 15, junij-julij 2020 post-COVID svet in turizem 

 

V tej številki novičnika preberite: 

 Dejavnosti v okviru valorizacije kulturne in naravne dediščine:  

- COVID-19 in turizem v Italiji: vpliv na sektor in strategije za njegovo oživitev  

- Slovenska »post-koronska« turistična slika  

- O negotovi prihodnosti (intervju z Boštjanom Kurentom, Park vojaške 
zgodovine) 

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

- Poletje na Pivškem 

- Spletni dogodki v beneških vilah  

 

DEJAVNOSTI V OKVIRU VALORIZACIJE KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE: COVID-19 IN 
TURIZEM V ITALIJI: VPLIV NA SEKTOR IN STRATEGIJE ZA NJEGOVO OŽIVITEV 

Na podlagi zadnjega poročila Italijanskega statističnega urada ISTAT turistični sektor v Italiji 
zajema 52 tisoč podjetij z 283.000 zaposlenimi, ki ustvarijo skupno za 25,6 milijard evrov 
prometa. Italija poleg tega zaseda prvo mesto v Evropi po številu nastanitvenih objektov, 
ki vključujejo 33.000 hotelskih in 183.000 izvenhotelskih nastanitvenih obratov.  

To področje je COVID zelo prizadel. Med marcem in majem, v obdobju strogega zaprtja, so 
pričakovali 81 milijonov gostov (med njimi kar 23 % letnih tujih gostov). Agencija AIGO,  ki je 
specializirana za trženje v turizmu, je v svoji analizi ugotovila, da je v tem obdobju 47 % 



turistov odpovedalo rezervacije v Italiji, izpad dohodka pa je ocenjen na 9,4 milijarde . Poleg 
tega vlada velika negotovost (povezana z 58 % potencialnih turistov) pri odločitvah za 
prihodnje rezervacije, saj se ne ve natančno, kako se bodo razvijale epidemiološke razmere. 
Potrošniki se nenazadnje pogosto odločajo za nove nastanitvene objekte in predvsem za 
nove destinacije (44 % turistov ima tako izbiro za zelo verjetno, 46 % pa za precej verjetno). 

Javni ukrepi za odpravo tega stanja so različni. Poleg ukrepov, namenjenih dohodkovni 
podpori delavcem v tem sektorju, je italijanska vlada predvidela turistični vavčer za družine 
(od 150 do 500 evrov, glede na dohodek), ki ga je mogoče uporabiti kot popust pri ceni 
nastanitve ali kot odbitek davka na dohodek (do največ 20 %). Predvidene so tudi oprostitve 
pri plačilu davkov, kot je na primer davek na nepremičnine (IMU) in davek na javne 
koncesije. Drugi ukrepi so namenjeni kulturnim podjetjem in ustanovam za neposredno 
povrnitev škode, nastale zaradi odpovedi kulturnih prireditev, in ustanovitev skladov za 
promocijo potovanj in turizma. Dežela Furlanija-Julijska krajina je predvidela nepovratna 
sredstva za blaženje škode, ki jo je povzročila zdravstvena kriza COVID-19, in za kritje 
najemnin. Med upravičenci so subjekti, ki upravljajo turistične nastanitvene objekte, 
turistične agencije in organizatorji potovanj.  

Kot ključni koncept strategije za oživitev turizma se tudi v naši Deželi vse bolj kaže njegov 
trajnostni razvoj. Valorizacija območja je tesno povezana s promocijo njegove naravne in 
kulturne dediščine ter spodbujanjem uporabe kolesarskih stez in pešpoti ter poti v naravi, 
območij z Unescovega seznama, lokalno pridelane hrane. Trajnostni razvoj tudi v turizmu 
pomeni posvečanje pozornosti vplivu na okolje ob učinkovitejši uporabi naravnih virov in 
ravnanju z odpadki. Ponudniki na področju turizma igrajo pomembno vlogo pri načrtovanju 
in ustvarjanju trajnostne turistične ponudbe, ki upošteva novo vrsto uporabnikov 
turističnih storitev v tem pokoronskem obdobju. Turistični delavci menijo, da je tak 
institucionalni doprinos pomemben, v prvi vrsti za zagotavljanje natančnih podatkov in 
informacij o zdravstvenih razmerah in o pravilih ravnanja. Vse navedeno torej predstavlja 
temelje na katerih lahko institucije skupaj s turističnimi delavci pripravijo učinkovite tržne 
kampanje, namenjene tem (deloma novim) potrošnikom za povečanje njihovega zanimanja 
za rezervacije, tudi zaradi uporabe družbenih in digitalnih omrežij.  

Avtor: Michele Crosatto (Aries Scarl) 

 

SLOVENSKA »POST-KORONSKA« TURISTIČNA SLIKA 

Epidemija koronavirusa že več mesecev temeljito preoblikuje naše vsakdanje življenje. Ne 
glede na vse (začetne) težave in nevšečnosti pa se življenje vendarle počasi vrača v stare 
tirnice, čeprav z določenimi omejitvami in prilagoditvami. Turizem pri tem ni nobena izjema. 
Če je v začetku kazalo, da bo pandemija popolnoma prekinila turistično dejavnost, je 
turistični sektor kmalu pokazal veliko mero prilagodljivosti. Ne glede na to pa se tudi na 
turističnem področju kažejo številne posledice pandemije. Na nekatere med njimi je že bilo 



opozorjeno v prejšnji tematski številki novičnika. V tem prispevku želim predvsem 
izpostaviti nekaj značilnosti sedanje turistične situacije v Sloveniji ter opozoriti na dodan 
pomen trajnostnega turizma v teh okoliščinah.  

Slovenija je kot turistična destinacija v preteklih letih bila močno odvisna od tujih gostov, 
katerih prihod je v »pokoronskem« obdobju seveda upadel. Kot odgovor se je slovenska 
vlada odločila za spodbujanje turističnih obiskov s strani domačih gostov, in sicer predvsem 
s pomočjo t. i. turističnih bonov. Do turističnih bonov v višini 200 € so upravičeni vsi odrasli 
prebivalci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, unovčiti pa jih je mogoče za plačilo nočitve z 
zajtrkom pri vseh domačih turističnih ponudnikih do konca leta 2020. Podatki, ki jih je sredi 
julija objavila slovenska Finančna uprava, dokazujejo, da so se boni hitro »prijeli« in tako 
očitno uspešno spodbudili domači turizem. Prebivalci Slovenije so tako že v prvem mesecu 
unovčili približno 150.000 bonov v skupni vrednosti 20,5 milijona evrov, na ta način pa je 
bilo spodbujeno tudi dodatno trošenje na turističnih destinacijah. Pričakovati je, da bo v 
prihodnjih mesecih, ki predstavljajo vrhunec turistične sezone, poraba bonov še močno 
narasla. 

Ne glede na uspešnost (ali pomanjkanje le-te) ekonomsko multiplikativnih učinkov bonov, 
ki bo po preteku njihove veljavnosti gotovo deležna obširnih analiz, pa je »obdobje 
koronavirusa« že razkrilo pomen trajnostnega turizma ter razvoja turistično doslej manj 
»obleganih« krajev. To dejstvo je predvsem posledica nujnosti izogibanja tesnih telesnih 
stikov, ki se jim je na množičnih turističnih destinacijah zelo težko izogniti. Kakšna je v tem 
oziru vloga bonov oz. spodbujanja domačega turizma, ki smo mu priča? S stališča razvoja 
trajnostnega turizma turistični boni po eni strani predstavljajo dobrodošlo novost, saj je 
turizem v okviru domače države zaradi krajših potovalnih razdalj ipso facto manj 
obremenjujoč do okolja. Po drugi strani pa je analiza unovčenih bonov po prvem mesecu 
od njihove uvedbe pokazala, da so bili večinoma izkoriščeni za nočitve v najbolj znanih (in 
obremenjenih) turističnih destinacijah. Največ bonov je bilo tako izkoriščenih v Portorožu, 
sledijo pa Izola, Moravske Toplice, Kranjska Gora in Podčetrtek. 

Razvoj trajnostnega turizma tako tudi v »pokoronskem« obdobju ni nekaj samoumevnega, 
temveč od ponudnikov in drugih relevantnih akterjev zahteva aktiven pristop. Očitno je 
namreč, da se turisti ob odsotnosti dodatne ponudbe še naprej (večinsko) odločajo za obisk 
najbolj priljubljenih destinacij. Na srečo pa dobrih pobud na tem področju ne manjka. Na 
območju zahodne Slovenije je tako npr. od 18. julija do 4. oktobra obiskovalcem med 
vikendi na voljo brezplačni avtobusni prevoz na relaciji Koper–Štanjel s postanki na Kozini, 
v Lipici, Divači in Sežani. Ponudba je še posebej namenjena kolesarjem, saj je avtobus 
opremljen s prikolico za kolesa. Projekt je ena izmed pilotnih aktivnosti v okviru projekta 
Crossmoby iz programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020. Osnovni 
namen projekta je spodbujanje trajnostne mobilnosti, storitev pa se dobro vklaplja tudi v 
nove turistične smernice, saj obiskovalce iz pogosto preobremenjenih obalnih krajev 
usmerja na manj obiskano kraško območje. 



V novih razmerah se torej še dodatno izrisuje pomen projektov usmerjenih v razvoj 
turistično manj znanih območij ter trajnostnega turizma, kamor se seveda uvršča tudi 
MerlinCV. Glede na očitno daljšo prisotnost virusa in posledično nujnosti zaščitnih ukrepov 
pa bo njihov pomen kot kaže še naraščal.  

Avtor: Matic Batič (ZRS Koper) 

 

O NEGOTOVI PRIHODNOSTI (INTERVJU Z BOŠTJANOM KURENTOM, PARK VOJAŠKE 
ZGODOVINE) 

Z izbruhom epidemije novega koronavirusa smo se znašli v skrajno negotovi situaciji, še bolj 
negotova pa je prihodnost. Razmere se iz dneva v dan spreminjajo in trenutno se zdi, da je 
najbolj ključno hitro prilagajanje nanje. Prizadeti so vsi sektorji gospodarstva, kako zelo 
bomo šele spoznali. Eden najhuje prizadetih segmentov pa je seveda turizem. Kljub popolni 
ustavitvi letos pomladi, so se slovenski turistični in gostinski ponudniki ob ponovnem 
odprtju in rahljanju ukrepov optimistično lotili svoje dejavnosti. Na različne načine so začeli 
reševati problem upada obiska in tudi manjka tujih gostov. A z večanjem števila okužb in 
napovedovanjem drugega vala epidemije, se veča tudi zaskrbljenost. O negotovi 
prihodnosti smo se pogovarjali z Boštjanom Kurentom, strokovnim vodjo Parka vojaške 
zgodovine Pivka, sodelavcem Zavoda za turizem Pivka. 

1. Kakšen obisk beležite v Parku vojaške zgodovine po ponovnem odprtju? Ste s 
številom obiskovalcev zadovoljni?  

Park je svoja vrata odprl takoj, ko je bilo to dovoljeno, torej za prvomajske praznike. Z 
obiskom smo glede na dane razmere izjemno zadovoljni, predvsem na področju 
individualnih gostov, ki kljub ukrepom skoraj dosegajo številke z lanskega leta. Sicer 
pričakovan pa je v zadnjem obdobju izpad organiziranih skupin, tako tistih, ki prihajajo prek 
agencij kot ostalih. Ta segment obiskovalcev bo predstavljal tudi veliko težavo v 
nadaljevanju leta. Vseeno upamo, da bomo beležili tak obisk tudi v prihodnjih dveh 
mesecih, ki predstavljata vrh turistične sezone, vendar nas spremenljiva zdravstvena 
situacija spravlja v stanje pripravljenosti.  

2. Ste v muzeju oblikovali kakšne dodatne ponudbe ali ugodnosti za obiskovalce, 
posebej v luči odpovedi muzejskih prireditev in drugih dogodkov? 

Izpad velikih dogodkov in prepoved festivalov smo poskušali nadomestiti z bolj pestrim 
vsebinskim programom ter povezovanjem s turističnimi partnerji v bližini in lokalnimi 
ponudniki. Eden od primerov tega povezovanja je turistični paket »Trio kraških 
znamenitosti« v katerem sodelujemo s Kobilarno Lipica in Škocjanskimi jamami. V sklopu 
tega skupnim obiskovalcem priznavamo 25% popust in nastopamo v skupnih promocijskih 
kampanjah. Za obiskovalce smo letos med drugim v Parku, v okviru dneva državnosti 
pripravili nabor dogodkov, vodenj in otroških delavnic pod skupnim nazivom »Praznujte z 



nami«, v dogajanje pa se je vključila tudi Slovenska vojska. Z odzivom smo bili izjemno 
zadovoljni, kar kaže tudi na pravilno smer v ponudbi dejavnosti do konca leta. Poleg 
obstoječega sodelovanja z lokalnimi ponudniki pa smo dopolnili in nadgradili še program 
»Raziskujte z nami!«, s katerim vabimo domače in tuje goste da letošnje poletje preživijo na 
Pivškem. 

3. Kakšna je vaša oziroma muzejska »nova realnost«? V čem se muzejski vsakdan 
najbolj razlikuje od vsakdana v prejšnjih letih? 

Predvsem ni neke stalnosti, ki smo jo poznali v predhodnih letih, kar tako v muzeju kot v 
vseh drugih podobnih institucijah zahteva hitro prilagajanje obstoječim razmeram. 
Soočamo se tudi z veliko negotovostjo v finančnem in kadrovskem smislu, ker ni moč 
napovedati dogajanja v prihodnje. Vsi zaposleni sledimo priporočilom NIJZ, stalnica je 
postalo razkuževanje muzeja in seveda zaščitne maske, obisk določenih zbirk in razstav je 
prilagojen novim razmeram. Kot sem že omenil smo v muzeju bolj usmerjeni na 
individualnega gosta, kar pa ima tudi pozitivno stran, saj gre hkrati tudi za bolj oseben 
pristop do vsakega obiskovalca.  

4. Kakšen je odziv obiskovalcev na prilagojene razmere? 

Na začetku smo zaznavali veliko zadržanost in pazljivost, vendar se je predvsem v zadnjem 
obdobju stanje bistveno bolj sprostilo. Vseeno pa opažamo, da so obiskovalci še vedno zelo 
previdni, upoštevajo navodila, sprašujejo kakšni so postopki pri obisku… V veliko olajšanje 
in sila pozitivno je dejstvo, da ljudje kljub epidemiji še vedno obiskujejo muzeje in druge 
kulturne institucije, kar nas izjemno veseli in kar je tudi zelo pomembno za stanje turizma v 
državi. 

5. Kako gledate na prihodnost muzeja oziroma turizma nasploh? 

Turizem se bo vsekakor postavil na noge, saj se vedno. Je pa veliko vprašanje ali se bodo 
skupaj z njim na noge postavili tudi vsi turistični ponudniki. V trenutnih razmerah gre 
predvsem za osnovno preživetje do trenutka, ko se bodo turistični tokovi vsaj približali 
ustaljenim smernicam. A življenjske razmere so se preveč spremenile in na prejšnje, 
osnovno izhodišče, se verjetno nikoli več ne bomo vrnili. 

Avtorica: Ana Čič (Občina Pivka) 

 

KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA KOT NOVI POTENCIALI ZA RAZVOJ TRAJNOSTNEGA 
TURIZMA: POLETJE NA PIVŠKEM 

Kljub epidemiji koronavirusa, ki je pošteno zamajala življenja vseh nas in bo na področju 
turizma ter širše, na celotnem gospodarstvu, pustila hude posledice, se različni turistični in 
gostinski delavci ne dajo. V ospredje je stopil domač gost, ki lahko, tudi zaradi državne 
pomoči v okviru sistema počitniških bonov, v letošnjem letu v Sloveniji preživi celoten 



dopust, ne le enega od vikendov ali nekaj dni počitnic. Skoraj okamenelo pravilo, da najmanj 
poznamo svojo državo in domače kraje, lahko tako letos s preživljanjem prostih dni v 
Sloveniji omajamo.  

Reševanja turizma so se ponudniki lotili na različne načine, glede na potrebe lokalnega 
okolja in vrsto ponudbe. Gospodarsko interesno združenje raftarjev Doline Soče je tako na 
primer predlagalo, da bi agencije, ki se ukvarjajo s spusti po rekah, v letošnjem letu plačale 
manjši pavšal za rafte. 

Še bolj kot prej pa je postalo pomembno tudi sodelovanje različnih ponudnikov. Da ne bo 
ostalo le pri visokoletečih besedah, ki predvsem v Sloveniji prevečkrat naletijo na zidove 
nevoščljivosti in »soliranja«, dokazujejo različni skupni programi ponudnikov. V letošnjem 
poletju boste na primer lahko z eno vstopnico obiskali 11 muzejev in galerij v Ljubljani.  

Na svoj račun pa so v letošnji poletni sezoni prišli tudi regionalni in lokalni programi, 
oblikovani v preteklih letih, ki pa so do sedaj privabljali večinoma tuje goste. Zavod za 
turizem Pivka je tako tudi v letošnje poletje vstopil s široko ponudbo aktivnosti za različne 
tipe obiskovalcev. Program »Raziskujte z nami«, ki so ga za obiskovalce in domačine 
Pivškega prvič oblikovali v lanskem letu, je letos dobil še večji zagon. V ponudbo, ki goste 
vabi, da poletje preživijo na Pivškem, so poleg Parka vojaške zgodovine in Ekomuzeja 
pivških presihajočih jezer vključeni različni lokalni ponudniki – Sadjarska kmetija Biščak, vas 
Suhorje, Hiša kulture v Pivki, Kmetija Volk… Poleg izbranih aktivnosti, ki bodo 
obiskovalcem po rednem urniku na voljo tako v juliju kot avgustu, izstopajo posamezni 
dogodki: spoznavanje kulinarike pivških jezer; voden sprehod skozi Pivko; dan odprtih vrat 
ekološke kmetije Sedmak; nočno opazovanje ptic pivških jezer; srečanje avtodomarjev v 
Parku vojaške zgodovine; preživetje v naravi za otroke; nočni pohod na sv. Trojico ob polni 
luni ter mnogi drugi. Kot posebna doživetja na zelenem krasu so izpostavljene tudi 
kolesarske in pohodne ture ter opazovanje medveda v naravnem okolju.  

Mogoče je zdaj resnično čas za počitnice v destinaciji, ki je blizu, ki je varna in zagotavlja 
oddih v neokrnjeni naravi. Zdaj je čas za obisk naše Slovenije. Poletje na Pivškem je le ena 
od mnogih možnosti, ki jih ponuja. 

Avtorica: Ana Čič (Občina Pivka) 



 

 

 



SPLETNI DOGODKI V BENEŠKIH VILAH 

V trenutnih razmerah, zaznamovanih z negotovostjo, povezano s širjenjem covida-19, se 
globalni turizem na novo izumlja, da bi se lahko prebil skozi težko obdobje. V teh 
okoliščinah pa posebno pozornost vzbuja zanimiva alternativa obleganim turističnim 
ciljem, in sicer kolesarski turizem. Pokrajina Veneto ponuja številne izredno privlačne poti, 
primerne za vse vrste kolesarjev. 

Pot, ki je še zlasti priporočljiva ob koncu poletja, ko vročina malo popusti, poteka med 
beneškimi vilami ob reki Brenti. Vse najrazličnejše steze se vijejo po ravnem in omogočajo 
kolesarjem, da občudujejo krajevne arhitekturne znamenitosti, hkrati pa uživajo v 
kolesarjenju po rečnem obrežju in kulinaričnih doživetjih.  

Čeprav ni ene celovite poti, jo lahko s pomočjo interneta izdelamo v skladu s svojimi željami, 
tako da kar najbolj sledimo številnim kolesarskim stezam.  

Kolesarski turizem je področje, ki vključuje tudi Univerzo Ca’ Foscari, Mednarodni center za 
ekonomijo turizma CISET je med svojimi izobraževalnimi programi organiziral spletni 
dogodek, namenjen prav tej izredno aktualni tematiki.  

 

Vir:  

https://www.unive.it/pag/18702/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=9040&cHash=d4b2dfb299d14
195fa55b03dfa0c4e43  

Povezava na kolesarski turizem Dežele Veneto: 

https://www.veneto.eu/IT/Slow_bike/?s=493  

 

Avtorica: Lia de Luca (Univerza Ca' Foscari Benetke) 

 

 

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   


