


BRDA

Velikost Brd  72 km2, 6000 prebivalcev 

Pred letom 1991 - kmetijska pokrajina – pretežno vinska trta. Do takrat turizem kot 
gospodarska panoga ne obstaja.

Leta 1995  se briški vinarji združijo v društvo To je Medana, ki združi 16 vinarjev iz 
Medane, Ceglega in Plešivega

Prva enotna označitev vinarjev je bila leta 1995. To leto predstavlja tudi začetek 
vodenih degustacij in obiskov vinskih kleti.



ZGODOVINSKI MEJNIKI

Leta 1998 nastane blagovna znamka Brda, dežela opojnih trenutkov.

Leta 2000 se v občini Brda ustanovi Turistično informacijski center.

Leta 2010 se ustanovi Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda.



ZNAČILNOSTI

- med Alpami in Jadranom, 
- stičišče germanske, romanske in slovanske kulture,
- 1,5 h letališče Benetke, 1,5 h letališče Ljubljana, 25 min letališče Trst



BRDA RAZVOJ



PROJEKTI in NALOŽBE - zaključeni

EU projekti (čezmejni in mednarodni):
• Obnova vodovodnega omrežja za potrebe vaških jeder in turistične infrastrukture v 

Kozani in Vipolžah ter dograditev kanalizacijskega omrežja v Kozani (860.000 €)
• Izgradnja kanalizacije v naselju Biljana (750.000 €)
• Varovanje vodnega vira Mrzlek in oskrba prebivalstva s pitno vodo Trnovsko- Banjške 

planote, Goriških Brd in Vipavske doline – oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju 
Goriških Brd (7,4 mio €)

• Ureditev javne infrastrukture v turističnem naselju Šmartno (1 mio €)
• Obnova ceste Dobrovo – Vipolže – meja z Italijo (910.000 €)
• Kanalizacija in čistilna naprava Medana (1.250.000 €)
• Rekonstrukcija lokalne ceste LC020140 Vrhovlje – Sabotin (613.000 €)



PROJEKTI in NALOŽBE - zaključeni

Infrastruktura in promet:
• Rekonstrukcija križišča v Gonjačah in ureditev obcestne infrastrukture do Kojskega (2 mio €)
• Rekonstrukcija križišča in obnova Trga 25. maja na Dobrovem (542.000 €)

Okolje in prostor:
• Energetska sanacija OŠ Dobrovo (2013-2014), Podružnične šole Kojsko (2014) in občinske 

stavbe (2014-2015) (600.000 €)
• Obnova delov vodovodnega omrežja vodovodnega sistema Mrzlek na območju občine Brda 

(1.295.000 €)



PROJEKTI in NALOŽBE - zaključeni

Družbene dejavnosti (sociala, kultura, izobraževanje, šport):
• Nov prizidek vrtca v Kojskem (pasivna gradnja) (817.324 €)
• Vila Vipolže (8 mio €)
• Mladinski center Brda (187.500 €)



PROJEKTI in NALOŽBE – zaključeni

LAS v objemu sonca 
• Brda in vino ter Praznik češenj 
• Piknik prostor Neblo (Čelo) 
• Vaški dom in center za senzorično ocenjevanje oljčnega olja Višnjevik
• Pohodne poti po Brdih 
• Zgodovinsko in turistično informativne table v Šmartnem
• Bogastvo starih briških sadnih sort
• Eko mobilnost z električnimi skuterji
• Utrjevanje zelenega turizma s poudarkom na avtohtonih sortah in naravnih danostih 

Brd – Zasteklitev paviljona na Gradu Dobrovo 
• Tehnična dediščina – postavitev muzeja vinske kleti v etnološki hiši



PROJEKTI in NALOŽBE – v izvajanju

Infrastruktura, promet in mobilnost:
• Kolesarska povezava Dobrovo – Vipolže – Nova Gorica
• Rekonstrukcija krožišča Neblo in ureditev cestne infrastrukture Dobrovo – Neblo
• Ureditev komunalne in cestne infrastrukture za gradnjo nove poslovno obrtne cone 

Dobrovo
• RUNE izgradnja optične povezave za 800 briških družin

LAS v objemu sonca – projekti ESRR
• Razvoj mreže Hiš dobre volje (starejša in socialno ranljiva skupina) 
• Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju 



GLAVNI PROJEKTI - poudarki

• Vodovod – pitna voda v vsako hišo in pitniki za turiste
• Cestna infrastruktura
• Poslovno obrtna cona – komunalna ureditev
• Energetska sanacija stavb (občina, osnovna šola, pasivna gradnja prizidka vrtca)
• E-polnilnice, e-kolesa
• Ekološki otoki – ločevanje odpadkov
• Optika – internet 
• Ohranjanje kulturne dediščine: vas Šmartno, Vila Vipolže, Grad Dobrovo
• Dom za starejše občane – novo 2008
• Zdravstveni dom – novo 2015
• Mladinski center – novo 2019



MOBILNOST - poudarki

• Načrt trajnostne mobilnosti (v pripravi na nivoju regije)
• Cestna infrastruktura (lokalno in z ministrstvom za infrastrukturo)
• Nova kolesarska povezava z Novo Gorico, Kanalom in Italijo (lokalno in z 

ministrstvom za infrastrukturo)
• Pohodne poti
• Kolesarske poti

• Hop-on bus
• Skrb za prevoz starejših in otrok
• Izposoja e-koles in MTB koles
• Električne polnilnice



BRDA IN TURIZEM



ENOGASTRONOMIJA

vino
oljčno olje 

sadje 
žganje
med

divji poganjki 
gozdni sadeži

DOŽIVETJA

Obiranje pridelkov: češnje, oljke, grozdje, divji poganjki, gozdni sadeži
Delavnice: izdelava naravne kozmetike, kuhanje, pletenje košar, izdelava keramike, slikanje

Vinski safari – Kontrabant
Intiniti wine bliss Motnik – čuječnost

Apiterapija
Odprte domačije: degustacija vina, oljčnega olja, marmelad, medu in medenih izdelkov, žganjic

AKTIVNE  POČITNICE POSLOVNI TURIZEM in
ZASEBNI / JAVNI DOGODKI

Krčnik, Kotline 
Sabotin, Park miru

Korada
Vila Vipolže

Grad Dobrovo
Šmartno

Gonjače stolp
Sakralna dediščina

Etnološka hiša –Frlanšče
Gotska hiša in vinska klet

pohodništvo 
(Alpe Adria trail, Juliana

trail, 8 češnjevih poti, 
Pot miru, Gradnikova 

učna pot) 
kolesarjenje (izposoja e-

koles in MTB koles)
golf 

aktivnosti na vodi

kongresi /seminarji
delavnice
incentive

poroke
zabaviščni center

turistične, kulturne, 
športne in eno-

gastronomske prireditve

NARAVNA, KULTURNA in 
ZGODOVINSKA DEDIŠČINA



Brda video

Brda – land of invigorating moments Brda – Home of Rebula wine
https://www.youtube.com/channel/UCzi9SvUj0tlN_D2OSpIcRaQ https://www.youtube.com/watch?v=AqTwGGvT8YY&t=37s

https://www.youtube.com/channel/UCzi9SvUj0tlN_D2OSpIcRaQ
https://www.youtube.com/watch?v=AqTwGGvT8YY&t=37s


ŠMARTNO



GONJAČE, GRAD DOBROVO, SABOTIN – PARK MIRU, SV. KRIŽ - KOJSKO



APITERAPIJA, POROKE, OBIRANJE ČEŠENJ, DEGUSTACIJA IN OGLED KLETI



OBIRANJE GROZDJA - TRADICIJA, PRAZNIK ČEŠENJ, POHODNIŠTVO, JAHANJE



NASTANITVENE in KONFERENČNE KAPACITETE
Podeželske turistične nastanitve (sobe, apartmaji), vile in majhni družinski hoteli (povprečno od 20 
do 60 ležišč) – gostinska ponudba, vinska klet, bazen, SPA kotiček.
Skupno število ležišč je 780 (v letu 2010 – 405, v letu 2014 – 505, v letu 2019 – 650).
Število nočitev v letu 2010 – 15.151, v letu 2014 – 25.479, v letu 2019 – 43.738.
Sobe za manjše seminarje in konference ter zasebne in poslovne zabave (od 50 pa do 100 oseb). 



VINSKE KLETI in VINARJI
140 zasebnih vinarjev in največja zadružno vinska klet v Sloveniji, Klet Brda (Ralf Schumacher).
Vinarji med TOP 100 na svetu: Movia, Marjan Simčič, Kabaj, Bjana, Jakončič
Najboljše vino na svetu – REBULA 2017 – Marjan Simčič, Najboljši vinar Food & Travel Magazin – Marjan Simčič



VILA VIPOLŽE
Vila Vipolže je najlepša obnovljena renesančna vila v Sloveniji – priznanje UNESCO klub Italija 2015.
Pomembno regijsko kulturno, konferenčno in poročno središče.
Protokolarni prostor.



BRDA in POVEZOVANJE



Povezovanje – vinarji

MASTERCLASS: BRDA ,HOME OF REBULA

V 2017 organizirali prvo mednarodno strokovno degustacijo - Brda home of rebula, najuglednejši 
vinski dogodek na tem koncu Evrope.
Sodelovanje slovenski in italijanski vinarji (Brda & Collio).
Najuglednejše mednarodne vinske revije: Decanter, Gazzeta dello Sport, Gambero Rosso, Wine
Spectator, Wine & spirits, Falstaff.



Povezovanje – ponudniki, umetniki in veleposlaništva

ART CIRCLE

Art Circle ali Krog umetnosti je mednarodni festival vizualne umetnosti, ki na področju celotnih Brd in koščku 
Vipavske doline vsako leto od svojega nastanka v letu 1997 teden dni združuje umetnike z vsega sveta, vinarje in 
turistične ponudnike ter predstavnike različnih veleposlaništev v Sloveniji.
V prepletu umetniške ustvarjalnosti, krepitve turističnih vezi in gospodarstvenikov ter diplomatov se Art Circle
uvršča med najatraktivnejše in izvirne festivale, ki vključujejo področje vizualne umetnostni ne samo na 
domačem teritoriju, ampak tudi širše v Sloveniji in nenazadnje tudi v tujini.



Povezovanje – lokalna skupnost

OBČINSKE PRIREDITVE in VAŠKI PRAZNIKI

• Praznik rebule in oljčnega olja Višnjevik
• Brda in vino Šmartno
• Praznik češenj in Mini prazniki češenj (Avstrija)
• Martinovanje
• Gradnikovi večeri
• Novoletne prireditve
• Vaški prazniki: Rožnca v Medani, Praznovanje sv. Roka v Kozani, Praznovanje sv. Križa v Kojskem, Kapelnca na 

Vrhovljem…
• Festival pohodništva: pomladni eno-gastronomski pohod, Martinov pohod, pohod ob meji, pohod ob polni 

luni, bosonogi pohod, pohod ob ECO maratonu…
• Športne prireditve: kolesarski maraton Junaki vinogradov, nočna vožnja z jeep-i, ECO maraton, juriš na 

Sabotin s kolesi…
• Snemanje oddaj, nadaljevank (Ena žlahtna štorja)



Povezovanje – Brda in Soška dolina



Povezovanje - Brda in Julijske Alpe



Povezovanje – Brda, Vipavska dolina in Kras



Povezovanje – Avstrija in Italija
UNESCO – Brda & Collio (Italija)

UNESCO – Pot miru (Slovenija)

GO! – Nova Gorica & Gorica, evropska prestolnica kulture

Alpe Adria Trail & Juliana Trail - pohodna pot

Pobratene občine – Pliberk (AUT), Krmin in Števerjan (ITA), Barban in Matulje (HRT)

Prijateljske občine – Celovec, Beljak, Velikovec, Globasnica, Breže, Kotschach-Mauthen (AUT)

Dogodki: Mini Prazniki češenj Avstrija, Jazz & wine Cormons, ECO Maraton, MTB Maraton…



Brda so:

EDEN – Evropska destinacija odličnosti 2015 
Slovenia Green Destination „Silver“ 2016

Kristalni triglav 2017
Meeting Destination – 1. mesto S destinacije 2018
CNN – 10 neodkritih vinskih regij na svetu v 2018

Slovenia Green Destination „Gold“ 2019
Global TOP 100 Sustainable Destinations 2020

Green Key, ECO marjetica, Green Attraction
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