
Valorizacija predilnice

Tin. Iskanje zaklada

ODDELEK ZA HUMANISTIKO - UNIVERZA CA' FOSCARI V BENETKAH

Kolesarske poti v aplikaciji

ZRS KOPER

»Med utrjenimi gradovi in razkošnimi dvorci«: krajša enodnevna pot po Vipavski dolini,
»Med Krasom in dolino, od utrjenih vasi do razkošnih dvorcev«: daljša dvodnevna kolesarska
pot po Vipavski dolini,
»Pot po meji Beneške republike in Habsburškega cesarstva ob utrdbah in naravnih zakladih«:
eno‐ ali dvodnevna kolesarska pot Socerb – Kubed.

V okviru projekta MerlinCV so bile izdelane tudi tri tematske kolesarske poti, ki so jih zasnovali
kolesarski vodniki in ki povezujejo bogato kulturno in naravno dediščino. Namenjeni so
družinam z otroki, opremljene pa so z opisi in koordinatami poti. Poti so dostopne v aplikaciji
MerlinCV. 
S pomočjo aplikacije MerlinCV so uporabnikom dostopni obsežnejši opisi kulturne in naravne
dediščine, podatki o info-točkah, gostinski ponudbi, izposoji koles (in polnilnicah električnih
koles), vključene pa so tudi zanimivosti, ki so pospremljene z opisi, slikovnim gradivom in videi.
Kolesarske poti:
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Strip »Tin. Iskanje zaklada« je razdeljen na dve zgodbi, ki sta med sabo neodvisni, a
z istim glavnim junakom. V prvi zgodbi »Škrat iz vile«, dva otroka – Marta in Piero,
spoznata škrata Tin-a med obiskom Beneške vile. Skupaj se odpravijo na iskanje
zaklada. V drugi zgodbi »Stolp zaklada«, pa se najstnika Marta in Piero skupaj s
starši odpravita na izlet v Slovenijo. Obiščejo grad, z utrjenim stolpom. Kaj kmalu
ugotovita, da bo iskanje zaklada povezano z beneško vilo, ki sta jo obiskala pred
leti.

vir fotografije: Università Ca'Foscari

"Strateški projekt Programa sodelovanja Interreg V-A
Italija-Slovenija 2014-2020 sofinancira Evropski sklad

za regionalni razvoj."

www.ita-slo.eu/sl/merlincv

COMUNE DI SALZANO

Najpomembnejši rezultat, ki ga je občina Salzano dosegla v sklopu aktivnosti
projekta MerlinCV, je nedvomno valorizacija predilnice Salzano in njenega muzeja
tako z izmenjavo in sodelovanjem z italijanskimi in slovenskimi partnerji kot tudi s
promocijo čezmejnih območij.
Konstrukcijska dela talnih oblog in oken velike predilnice ter vgradnjo dvigala, ki je
vsem omogočila dostop do dvorane, je spremljala poglobljena študija o trajnosti
predelave in ponovne uporabe predilnice ter ustvarjanje multimedijskega in
interaktivnega prostora za obogatitev obstoječega muzeja.
Ta omogoča obiskovalcu, da preko različnih človeških čutov doživi pripoved in
tisoče zgodb o predilnici.

Vir fotografije: Comune Salzano

Platforma
CA' FOSCARI, ARIES, ZRS KOPER, KONZORCIJ COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI

Platforma bo služila kot baza podatkov
lokalne turistične ponudbe in pripomoček
za načrtovanje turističnih itinerarijev.
Omogočala bo intuitivno uporabo
strokovnih podatkov o ponudbi dane
lokacije, saj bodo vse točke prikazane na
zemljevidu, kar bo omogočalo obiskovalcu
pregledno oblikovanje itinerarija po točkah
interesa. Poleg označbe lokacije na
spletnem zemljevidu bodo v aplikaciji
prisotne tudi slike lokacij, kar bo
uporabnikom še dodatno približalo same
kraje in jih s tem pritegnilo k obisku.
Aplikacija bo torej digitalizirana sinteza
praks iz terena ter strokovnih opisov
kulturne in z njo povezane naravne
dediščine, ki bo s tem ovrednotena ter
bolje predstavljena širši publiki.

https://sl.pons.com/prevod/italijan%C5%A1%C4%8Dina-sloven%C5%A1%C4%8Dina/universit%C3%A0


San Daniele z okolico

merlincv@zrs-koper.si

www.ita-slo.eu/merlincv

interregmerlincv
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MerlinCV

Večsenzorna doživetja, povezana 
z gradovi in vilami čezmejne regije za 

odličnost v turizmu.

Kolesarska pot

KONZORCIJ COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI

Pot se začne v naselju San Daniele del Friuli. Poteka preko občin Collinare:
Majano, Forgaria nel Friuli, Ragogna, zaključi pa se ponovno v San Daniele.

Ob cesti lahko občudujete čudovito pokrajino in nekatere najbolj privlačne kraje
na območju Collinare: grad in jezero Ragogna ter San Daniele.

Med kolesarjenjem se boste peljali čez dva mostova, ki prečkata reko Tilment
(Tagliamento) – eno najbolj znanih in najbolj raziskanih hudourniških rek v Evropi.

avtor fotografije: Gianpaolo Scognamiglio

Vitezov izziv

OBČINA PIVKA
Občina Pivka je v sodelovanju s podjetjem Enigmarium d.o.o. pripravila novo
igrificirano doživetje – atraktivno mobilno igro Vitezov izziv. Uporabniki prek
napete in zabavne igre raziskujejo kompleks Parka vojaške zgodovine ter s
pomočjo opazovanja, iznajdljivosti, sodelovanja in logičnega sklepanja razrešujejo
različne naloge, pri čemer jim pomaga vitez Bernardin Ravenski. Igra, ki združuje
elemente sobe pobega, lova za zakladom in pripovedovanja zgodbe, prinaša
obilico zabave in predstavlja alternativen ogled muzeja, tako za otroke kot odrasle.

Vir fotografije: Občina Pivka

Grad na Kozlovem robu

OBČINA TOLMIN

Mehke vsebine, ki so načrtovane v projektu, so usmerjene v inovativno in
atraktivno prezentacijo dediščine gradu in situ, na drugi strani pa jo vsebinsko
povezujejo z mestom in objekti grajske dediščine v Tolminu (Coroninijeva graščina
oz. stavba Tolminskega muzeja, partiarhov dvorec na Doru). V SZ stolpu bo ob
informacijski točki umeščena tematska razstava v več etažah, ki bo vključevala
tudi uporabo moderne tehnologije (večjezični audio vodič, 360-stopinjska
projekcija). Ob navedenih produktih in situ pa se načrtuje vključevanje dediščine
gradu v Pot treh Gradov, ki bo povezala vse tri grajske stavbe v Tolminu,
informacije o njih pa bodo pohodnikom na voljo preko spletne platforme. 
Pripravljajo tudi rekreacijsko pot s 14. točkami, katere so opremljene z napravami
za zunanji fitnes in popravljalnico koles, ki naj bi potekala po trim stezi okoli gradu  
ter gozdarsko učno pot s petimi postajami.

Vir fotografije: Občina Tolmin

Promocijsko gradivo

TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA SLOVENIJE

predstavitev projekta in partnerjev (slovenščina, italijanščina in angleščina),
vile in gradovi na programskem območju (slovenščina, italijanščina in 

izbrani rezultati projektnih partnerjev

predstavitev partnerjev, vodilnih oseb na projektu ter aktivnosti,
recepti lokalnih ponudnikov (e-knjižica receptov),
opis krajev projektnih partnerjev in dosežki v sklopu projekta MerlinCV.

Turistično gostinska zbornica Slovenije je v sklopu projekta izdelala nekaj promocijskega
materiala, preko katerega bralcem predstavi projekt, partnerje in dosežke. Celotno gradivo
povečuje turistično atraktivnost in prepoznavnost čezmejne regije. 
Izdelane so bile 3 zgibanke:

angleščina),

ter 3 brošure:

Posnetih je bilo tudi 10 vlogov, preko katerih se gledalcu na kratko predstavi izbrano turistično
destinacijo, produkte ter zgodovinske ostanke.


