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Izvleček
Razvoj turizma na podeželju v Goriških brdih
Zaključna seminarska naloga poleg predstavitve fizično- in družbenogeografskih značilnosti
Goriških brd vrednoti naravno in kulturno dediščino območja z vidika razvoja turizma.
Začetki turizma konec 80-ih let 20. stoletja so se pojavili v Brdih v obliki dopolnilne
dejavnosti na kmetijah. Od pokrajine s pretežno izletniškim turizmom se Brda spreminjajo v
pokrajino stacionarnega turizma. Ureditev osnovne in turistične infrastrukture je omogočila
pojav dvo- in tridnevnih obiskovalcev. Na podlagi analize dogodkov in prireditev ter
statističnih podatkov o številu obiskovalcev na Turističnem informacijskem centru in
podatkov o številu nočitev pri ponudnikih nastanitvenih storitev je mogoče spremljati
turistične tokove v Brdih. Ker se število obiskovalcev v zadnjih letih konstantno povečuje, bi
morali biti akterji turizma v Goriških brdih pri oblikovanju in trženju turističnih storitev bolj
dosledni do ohranjanja bogate naravne in kulturne dediščine.
Ključne besede: podeželje, turizem na kmetiji, izletniški turizem, stacionarni turizem,
turistična infrastruktura, Goriška brda

Abstract
The Tourism Development in the rural areas of Goriška Brda region

The objective of the final paper is to evaluate not only the physical- and human geographical
characteristics of the rural areas of Goriška Brda region but also the countryside capital of the
broader region in relation to the tourism development. Tourist activity began in Goriška brda
at the end of the 1980s as a form of supplementary activity on the farms. Gradually, Goriška
Brda region has changed from an excursion tourism based region to a stationary tourism
based region. The construction of basic tourist infrastructure enabled the appearance of two
and three day visitors. By analyzing the data about tourist activity and engagement during
different events, which was collected by the Tourist information center Brda (TIC), and by
adding statistical data about the number of overnight stays, collected by the local service
providers, we are able to monitor the tourists flow in Goriška Brda region. The data analysis
suggests that the number of tourists has been steadily increasing during the last years. The
local stakeholders, who are responsible for and involved with the tourism development,
should pay more attention to the conservation of the rich natural and cultural heritage as well.

Key words: rural areas, rural tourism, excursion tourism, stationary tourism, tourist
infrastructure, Goriška Brda region
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Pogosto uporabljene okrajšave:
TIC

Turistični informativni center Brda

SURS

Statistični urad Republike Slovenije

EU

Evropska unija

PEE

pokrajinsko ekološke enote

PRP RS

Program razvoja podeželja Republike Slovenije

LEADER

ponudba Evropske skupnosti za spodbujanje lokalnega endogenega razvoja,
izboljšanje zaposlenosti, diverzifikacijo dejavnosti na podeželju, izboljšanje
upravljanja na podeželskih območjih in širjenje inovativnosti

ZTKMŠ

Zavod za turizem, mladino, kulturo in šport
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1. UVOD
Goriška brda so v svetu poznana kot kmetijska pokrajina, katere zemlja rodi češnje,
breskve in drugo sadje ter grozdje iz katerega kmetje pridelajo vrhunska vina. Brda pa niso
samo dežela vina in sadja. So obmejno območje z vidika državne, narodnostne in pokrajinske
meje, ki je v preteklosti prestalo dolgotrajno odseljevanje prebivalstva in intenzivne
spremembe kulturne pokrajine. Razvoj, ki je po obdobju kolonata potekal v smeri
uveljavljanja tržnega gospodarstva, je ustvaril eno najintenzivnejših kmetijskih pokrajin v
Sloveniji. Prav vinogradništvo in sadjarstvo danes podpirata razvoj drugih dejavnosti in
omogočata ohranitev kulturne pokrajine. Območje bogato z različnimi naravnimi in
kulturnimi znamenitostmi, nudi veliko možnosti za razvoj turizma na podeželju.

1.1. NAMEN IN CILJI NALOGE
Namen naloge je predstaviti dosedanji razvoj turizma v Občini Brda ter začrtati razvojne
smernice za njegov prihodnji razvoj. Cilji, ki jim je raziskava sledila, so sledeči:
· analiza turistične infrastrukture,
· analiza značilnosti turističnega obiska,
· ovrednotenje potencialov za razvoj turizma,
· spoznavanje razvojnih neskladij, ki jih prinaša razvoj turizma na podeželju.
Hipoteze, ki smo jih preverjali so bile sledeče:
· Kakovost raznovrstne ponudbe turističnih storitev in turistične infrastrukture v Goriških
brdih pogojujeta porast turističnega obiska v Goriških brdih,
· Ponudba v Goriških brdih se v zadnjih dvajsetih letih konstantno izboljšuje,
· Razvoj turistične infrastrukture, turističnih storitev in porast turističnega obiska
generirajo razvojna neskladja, ki med prebivalci povečujejo konfliktni potencial.

1.2. METODE
Proučevanje izbrane tematike zahteva uporabo različnih metod raziskovanja, s katerimi je
omogočen celostni pogled na razvoj turizma na podeželju na primeru Goriških brd.
·

·

·

·

Seznanitev z obstoječimi viri in literaturo o turizmu na podeželju. Analiza
zgodovinskih virov nam pomaga predstaviti razvoj turistične pokrajine v toku časa.
Pregled literature slovenskih avtorjev, ki je nastala med letoma 1985 – 1992, nas pripelje
do zaključkov, da je takratni način razmišljanja o turizmu in njegovi organiziranosti
aktualen tudi danes. Tuja literatura (Garrod, 2006) nakazuje tako teoretske kot aplikativne
raziskave (Turísmo rural sustentable, 2011).
Zbiranje in obdelava statističnih podatkov. Tako so uporabljeni statistični podatki
Statističnega urada Republike Slovenije s področja demografije, podatki iz Turističnoinformativnega centra Brda pa služijo za pregled turističnega obiska Goriških brd.
Metodološka nejasnost. Težave nastopijo pri oblikovanju zaključkov iz posameznih
skupin podatkov, kot so na primer podatki o številu nočitev pri ponudnikih nastanitev,
pridobljeni na podlagi evidenc o pobiranju turistične takse.
Manjkajoči nizi podatkov. Druga metodološka težava se pojavi pri proučevanju
podatkov iz Statističnega urada Republike Slovenije. Pri prikazovanju demografskega
stanja v briških naseljih za daljše časovno obdobje smo naleteli na manjkajoče nize
podatkov. Brda so v obdobju od konca prve svetovne vojne pa do leta 1947 spadala v
italijansko okupacijsko območje in so zaradi tega popisni podatki v Italiji. Prvi dostopni
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·

·

podatki popisa so iz leta 1948, njihova pomanjkljivost pa je ta, da so manjša naselja
priključena k bližnjim večjim naseljem (Zali Breg zabeležen pod podatke o naselju
Biljana). Potrebna je pozornost pri primerjavi spreminjanja števila prebivalstva v naseljih
v določenih časovnih obdobjih.
Terensko delo in intervjuvanje. Na terenu smo spremljali utrip prebivalstva in turistov
ter njihov odnos do pokrajine. Delo je potekalo predvsem prek zbiranja različnega
slikovnega gradiva in beleženja ugotovitev. Z opravljenimi intervjuji, smo dobili vpogled
v začetek turistične dejavnosti v Goriških brdih in oblikovanje lokalnih praznikov ter
vpogled v načrte za prihodnost turizma v Brdih.
Analiza časopisnih člankov. Preučitev člankov iz zbirke Briškega časnika, omogoča
spremljanje lokalnega utripa. To je glasilo občine Brda, ki izhaja od leta 1996, štirikrat
letno.

1.3. PROUČEVANO OBMOČJE
Goriška brda so Obsredozemska pokrajina, ki leži na skrajnem zahodu Republike
Slovenije (Ogrin in Plut, 2009). Pokrajina ozemeljsko skoraj v celoti sovpada z mejami
občine Brda, ki se razprostira na 72 km2
(SURS, 2013). Po Vrišerju Goriška brda
delimo na Zgornja brda med reko Idrijo (it.
Iudrio) in potokom Reko, Spodnja brda pa
med Reko in potokom Biršo ter Goriška
brda v ožjem pomenu med Biršo in
potokom Pevmico (Vrišer, 1954). Glede na
stopnjo
razvitosti
prebivalstva
pa
Djordjevičeva (2004) Brda deli na tri dele
(Zgornja, Srednja in Spodnja brda).
Slika 1 Delitev Goriških brd, vir: prirejeno po Vrišer, 1954.

1.4. OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV
Beseda 'podeželje' označuje območja zunaj mest, kjer je značilna manjša gostota
poselitve, prevlada kmetijske dejavnosti, navezanost nekmetijskih dejavnosti na kmetijsko
pridelavo in kmečko prebivalstvo, manjša prebivalstvena rast ali celo upadanje števila
prebivalstva zaradi vse večjega izseljevanja. Pomembna značilnost podeželskih območij je v
primerjavi z mestom tudi večja tradicionalnost in manjša naselja z nižjimi stopnjami
centralnosti (Kladnik, Ravbar, 2003).
Za podpiranje trajnostnega razvoja podeželskih območij se sedanja politika razvoja
podeželja osredotoča na tri skupno določene temeljne cilje:
·
izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva;
·
podpiranje upravljanja zemljišč in izboljšanje okolja;
·
izboljšanje kakovosti življenja in spodbujanje diverzifikacije gospodarskih dejavnosti.
Vsakemu posameznemu temeljnemu razvojnemu cilju v programu razvoja podeželja
ustreza tematska os, ki jo dopolnjuje »metodološka« os namenjena pristopu LEADER. Ta
pristop omogoča usmerjanje sofinanciranja EU za razvoj podeželja v skupno določene
prednostne naloge EU za te osi, hkrati pa omogoča dovolj priložnosti za iskanje ravnotežja
med sektorsko (kmetijsko prestrukturiranje) in ozemeljsko razsežnostjo (upravljanje zemljišč
in socialnoekonomski razvoj podeželskih območij; PRP RS, 2007).
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SURS pojmuje turizem kot: »splet dejavnosti oseb, ki potujejo izven običajnega
okolja, vendar ne več kot za 1 leto (365 dni) brez presledka, zaradi preživljanja prostega časa
(dopust, počitnice, potovanja), poslovnih ali drugih razlogov, razen zaradi zaposlitve pri
subjektu rezidentu obiskanega kraja. Turizem vključuje tako potovanja s prenočitvijo kot
enodnevne izlete.« (SURS, 2013). Jeršič (Turistična geografija, 1985) piše o univerzalni
definiciji turizma švicarskega profesorja Hunzikerja, ki je razložil, da turizem ni samo
potovanje ali bivanje ljudi v drugem kraju, niti le gospodarska dejavnost, temveč celovit splet
odnosov in pojavov (potrebe in nagibe ljudi po turističnih potovanjih, možnosti za uresničitev
potovanj, sama potovanja, dejavnosti, ki omogočajo potovanje, bivanje in udejstvovanje
turistov v drugem kraju, dejavnike, ki vplivajo na turistično potovanje, bivanje in potrošnjo
ter učinke na geografsko območje).

Slika 2: Model povezav med turizmom na podeželju in podeželskim kapitalom.

Tretja prednostna os Programa razvoja podeželja 2007 – 2013 predvideva izboljšanje
kakovosti življenja na podeželju. Vse tozadevne aktivnosti izboljšujejo pogoje za bivanje
lokalnega prebivalstva in razvoj turizma na podeželju. Obratno pa kakovost podeželja do neke
mere določa kakovost turizma na podeželju. Podeželski kapital vsebuje: socialni kapital
(mreže sodelovanja, temelječe na rednih povezavah), fizični kapital (stvarno premoženje –
proizvodna lokacija, stroji, infrastruktura, zgradbe) in naravni kapital (naravni viri in
privlačnost). Pomembno pa je razumeti tudi, da aktivnosti, ki zmanjšajo vrednost kapitalskim
zalogam ne prispevajo k uravnoteženemu razvoju gospodarstva in skupnosti, zato bi se morale
takšne aktivnosti prepovedati (NSNRP, 2009).
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Zgornja shema (Garrod in sod., 2006) prikazuje povezave med turizmom na podeželju
in podeželskim kapitalom. Podeželje je v dokumentu Strategija razvoja slovenskega turizma
2012 – 2016 novo zaokroženo turistično območje, ki je bilo naknadno vneseno v dokument
poleg morja, jezer, gor, mest in zdravilišč (Vlada Republike Slovenije, 2012). Model nakazuje
prispevek podeželskega kapitala k turističnemu gospodarstvu (na primer kako elementi
podeželskega kapitala neposredno ali posredno prispevajo k turizmu) in obratno, tj. vlaganje
turističnega gospodarstva v podeželski kapital. K neposrednemu vlaganju v podeželski kapital
sodi razvoj turističnih zanimivosti, namestitev in proizvodov. Posredna vlaganja pa so
vlaganja v projekte in programe, ki ustvarjajo ali krepijo pozitivne povezave med turizmom
na podeželju in podeželskim kapitalom. V podeželski kapital vlagajo zasebniki, javni in
prostovoljni sektor.

2. RAZVOJNE FAZE TURIZMA V GORIŠKIH BRDIH
2.1. ZAČETKI RAZVOJA TURIZMA
Briški kmet je vseskozi iskal možnosti dodatnega zaslužka. Tako se je loteval več
dopolnilnih dejavnosti, ki so bodisi pomenile dodaten zaslužek, omogočale boljšo rabo
njegovih virov ali pa so samo zapolnile njegov prosti čas. Nekoliko posebna dejavnost je bila
»lupljenje« sadja, predvsem sliv (prunele), ki je danes skoraj povsem izginila (Perko, 1999).
Čeprav so se dopolnilne dejavnosti pojavljale že v preteklosti, pa je v zadnjih letih zanimanje
zanje vedno večje. Na to vpliva tudi vedno slabši položaj kmetijstva in vse slabše možnosti za
zaposlitev zunaj kmetije. Da bi si zagotovili socialno varnost in izboljšali socialni položaj v
kmečki družini, se vedno več kmetov odloči za registracijo dopolnilne dejavnosti. Država
spodbuja razvoj dopolnilnih dejavnosti, da bi kmetom omogočila zaposlitev na kmetiji in tako
na podeželju zagotovila enake možnosti za ekonomski, socialni in kulturni razvoj kot
prebivalstvu v mestih (Kulovec in sod., 2002).
Kot pomembna dopolnilna dejavnost se je v Brdih pojavil turizem na kmetiji. Prvi
poskusi turistične kmetije so se začeli v Snežatnem na Jančičevi kmetiji (po domače pri
Jančkovih). »Gospodarica Ada Reja je skupaj s soprogom Frankom v večjem prostoru kuhala
domače jedi, kot so frtalja in bela polenta za najavljene skupine že konec sedemdesetih let.«
Turistična kmetija je ob smrti gospodarice prenehala z delovanjem (Sirk, 2013).
Z navdušenjem in zagnanostjo sta možnost, da bi začela s turizmom na kmetiji, med
prvimi izkoristila tudi Anuška in Roman Štekar iz Snežatnega. Njuna zgodba je uspešnejša.
Po nekaj letih aktivnosti v manjšem obsegu sta marca leta 1986 dobila uradno dovoljenje za
izvajanje turistične dejavnosti na kmetiji. Začela sta z urejenim prostorom v kleti, ki je sprejel
25 ljudi. Kasneje je bila zgrajena še ena klet za goste, urejene tri dvoposteljne sobe za goste in
zgrajen manjši bazen (Beguš, 2006).
Začetek razvoja turizma na podeželju v Goriških brdih v pravem pomenu besede sega
v sredino devetdesetih let prejšnjega stoletja. Načrt (Peršolja, 1996) tedanjega vodje
gostinstva v HIT-u je bil takšen:
· »Potrebno je vzpostaviti organiziran sistem delovanja turizma,
· turistični proizvod mora biti natančno opredeljen,
· določiti je potrebno dolgoročne, srednjeročne in kratkoročne cilje,
· evidentirati vse možne rešitve, jih oceniti in izbrati najboljše,
· postaviti je treba politiko vklapljanja v delovanje sistema na nacionalni ravni,
sodelovati pri formiranju nove zakonodaje in določiti politiko izvajanja
zastavljenih rešitev,
· poiskati je treba ljudi za izvajanje nalog in določiti čas njihovega trajanja,
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· vzpostaviti je treba sistem kontrole in spremljanja izvajanja.«
Potrebno je poudariti, da mnenja o možnosti, ki naj bi jih imel turizem v Brdih, niso
bila enotna. Po besedah arhitekta (Simčič, Turizem v Brdih; med utopijo, nujnostjo in
realnostjo, 1996), je bil razvoj turizma v Brdih sredi 90-ih let nemogoč, saj so še turistični
kraji, kot sta Bled in Bohinj, po osvoboditvi izgubili velik del turističnega obiska. Avtor
zapisa je glede na možnosti uspeha turizma v Goriških brdih precej pesimističen, čeprav je že
takrat politično vodstvo obljubljalo razvoj v evropski smeri in spodbujalo razvoj več različnih
gospodarskih dejavnosti na določenem območju (Simčič, Tomažič, 1996). Pomemben
razvojni korak je bila prodaja vina in sadja v Brdih. Projekt vinskih turističnih cest, ki je bil
zasnovan kot sestavni del slovenske turistične ponudbe, naj bi pripeljal v pokrajino goste, ki
bi se vračali zaradi kakovosti pridelkov (Jerman, Šauperl, 2000). Po mnenju Tomažičeve naj
ne dovolijo, da bi se s turizmom v Brdih ukvarjali tujci, ampak Brici sami (Simčič, Tomažič,
1996). Iz iste številke Briškega časnika lahko preberemo misli oboževalca Goriških brd,
avstrijskega Korošca Horsta Maurerja, da so Brda »Mala Toskana« in turisti tu najdejo mir.
Pomanjkljivost turistične ponudbe v tistem času je bila predvsem slaba turistična
infrastruktura (Blažič, 1996), ki je po Jeršiču (1985) dodatni del infrastrukture, katero
pogojuje turizem. To je turistična prometna infrastruktura (na primer: posebne turistične ceste
in parkirišča, steze za kolesarjenje), rekreacijski objekti in naprave v naselju (na primer:
športni objekti in igrišča, objekti za zabavo), rekreacijski objekti izven naselja (na primer:
kolesarske poti, peš poti, jahalne poti, lokacije za piknike, trim steze, igrišča za otroke).

Slika 3: Registrirani ponudniki prenočišč v Goriških brdih. Vir: TIC Brda, 2011. V: Bulletin, 2012.
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V zadnjih dvajsetih letih pa se je v Goriških brdih na področju turizma veliko spremenilo.
Ponudba nastanitvenih kapacitet je večja, vendar je razvoj potekal zelo počasi (vodstvo občine
Brda, 1997). Jeseni leta 1997 je vrata domačim in tujim gostom odprl Turn v Šmartnem, kjer
so začeli pripravljati pristno briško hrano in prirejati večerne kulturne utrinke (Pojavnik,
1997). Relativno hitro so vrata odpirali turizmi na kmetiji, v Višnjeviku, Vedrijanu, na Bregu
pri Golem Brdu in drugod. Medana je postala naselje z največjo gostoto gostinskih obratov in
ponudnikov prenočitev v Goriških brdih, leta 2000 je bila proglašena za najlepši kraj v
Sloveniji. Poleti leta 2004 je v središču vasi potekala otvoritev novega poslopja pri Belici.
Mavričevi so zgradili 8 sob, 2 apartmaja in restavracijo s kuhinjo. Ponašajo pa se tudi s
stolpom na dvorišču, iz katerega se odpre razgled na celotna Brda (Pegan Colja, 2004). Brici
so poleg nastanitvenih in gostinskih obratov poskrbeli tudi za ohranitev kulturne dediščine in
se tako konec leta 2002 odločili odpreti prenovljeno Gradnikovo rojstno hišo, v kateri je
razstavljenih okrog 200 eksponatov, ki vodijo skozi pesnikovo življenje in delo (Zuljan,
2002).
V zadnjih dvajsetih letih je turizem postal sestavni in prepoznavni del briške kulturne
pokrajine in gospodarstva. S pojavom turizma v turističnem kraju se zaradi značilnih potreb in
potrošnje turistov kopičijo storitvene dejavnosti (Jeršič, 1985). To je razvidno tudi iz
podatkov o zaposlitveni sestavi prebivalstva v letih 1991 in 2002.
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
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30.00%

leto 2002
20.00%
10.00%
0.00%
kmetijstvo

nekmetijske
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Slika 4: Zaposlenost
prebivalstva Goriških
brd po skupinah
dejavnosti leta 1991 in
2002, vir: prirejeno po
Ažman Momirski in
sod., 2008

Tudi občina Brda z ohranjanjem kulturne pokrajine, spodbujanjem obdelovanja zemlje
in preprečevanjem praznjenja območja stremi k okrepitvi vloge turizma v pokrajini. Ob
ustanovitvi občine je bil v Brdih prisoten le izletniški turizem, turisti so tako prihajali v
skupinah z avtobusi (si ogledali zanimivosti in se isti dan vrnili domov), zato je bil prvi cilj
preiti k stacionarnemu turizmu in turiste zadržati v pokrajini več kot en dan (Koncut, 1996).
Začetki turizma so se najprej pojavili pri posameznih vinogradnikih, kasneje se je
kmete začelo povezovati z vključevanjem v vinsko turistično cesto in v dogodke, povezane s
kulturo vina (Potočnik Slavič, 2012). Skupaj so se vinarji odpravili na vinske in kmetijske
sejme v Ljubljano, Gornjo Radgono, kasneje tudi v tujino, v Italijo na znani sejem Vinitaly in
drugam po Evropi. Prvi sejem, na katerem so se Brda prvič enotno predstavila, je bil sejem
Vino v Ljubljani leta 1995 (A. K., 2005).
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Preglednica prikazuje štiri razvojne faze nastajanja in širjenja ponudbe gostinskih in

Slika 5: Razvojne faze ponudnikov gostinskih in prenočitvenih storitev ter praznikov v Goriških brdih.

prenočitvenih storitev ter praznikov v Goriških brdih. Turistična ponudba se začne v Brdih
pojavljati točkovno v 80. setih 20. stoletja (1. faza). Razvoj se v smeri linearnega povezovanja
nadaljuje z zasnovo briške vinsko-turistične ceste sredi 90-ih let 20. stoletja in drugih
tematskih poti (2. faza). Z razrastom gostinskih in prenočitvenih kapacitet se krepijo
posamezni kraji (3. faza), na primer Medana. Tu je turistični obisk večji, povečuje pa se tudi
število prireditev (na primer: Sanje v Medani, Pomlad v Medani, MMM Art). Na zadnji skici
opazimo pojav novih ponudnikov in pojav povezovanja na drugačne načine. Na skici (4. faza)
oranžni pravokotniki pomenijo pojav novih praznikov (Praznik rebule in oljčnega olja), ki jih
organizirajo vaške in krajevne skupnosti, in ravno tako kot drugi prazniki (Praznik češenj,
Martinovanje) s svojo uspešnostjo skrbijo za širšo promocijo pokrajine in njenih produktov
(vina, sadja).

2.2. PRAZNIKI IN PRIREDITVE V GORIŠKIH BRDIH
K razvoju turizma je pripomogla organizacija večjih in manjših dogodkov in
prireditev, kot so Brda in vino v Šmartnem, martinovanja po različnih kleteh v Brdih, Dnevi
poezije in vina v Medani, Praznik rebule in oljčnega olja v Višnjeviku, dnevi odprtih kleti po
Brdih in predvsem Praznik češenj. Teh prireditev, ki sestavljajo kulturne sestavine pokrajine
(Slika 14), je iz leta v leto več, namenjene pa so širokemu krogu ljudi, med drugimi tudi
umetnikom, novinarjem in sommelierjem.
Ob pogledu na časovnico (slika 6) so vidni viški in nižki turističnega obiska v Brdih.
2.2.1. Martinovanje

Martinovanje je tradicionalen praznik vinorodnih območij (Sirk, 2013). V preteklosti
so martinovanje prirejali po vaseh, običajno pri kmetu z največjo kletjo. Posebnih prireditev
ni bilo. Poskusili so le mlado vino in skromno jedačo, ki je bila po navadi pršut ali salama.
Nekateri kmetje so zasebna martinovanja združevali z likofom trgatve in povabili prijatelje, ki
so pri trgatvi pomagali. Kmetje z več vina so na martinovanje vabili tudi trgovce, za njih pa so
gospodinje pripravile boljšo večerjo. Ker v Brdih ni bila tradicionalna gos, se je za večerjo
pripravilo celega petelina ali purana, toč iz svinjine, v hišah, kjer so bili doma lovci, pa tudi
toč z divjačine. Priloga vsem mesnim jedem je bila bela polenta. Manjkala pa ni niti sladica.
Navadno so bili to kuhani kostanjevi ali pa orehovi štruklji in potica ter kuhane hruške (vrste
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piturali), namočene v vinu. Ob Martinovem je bil
nepogrešljiv kostanj, h kateremu je sodilo mlado
vino. Spet je Martinovanje kot praznik v Goriških
brdih zaživelo v začetku devetdesetih let 20.
stoletja. Najprej so ga priredili v Biljani in Medani,
nato so začeli praznovanje obujati še po drugih
krajih v Brdih. Ravno v Medani so po pol stoletja
prikazali običaj z jabolkom, ki ga Sirkova podrobno
opisuje v knjigi briških navad in šeg (2009). Danes
je
martinovanje
organizirano
praznovanje,
povezano z raznimi prireditvami, razstavami,
delavnicami in plesi ob nastopih glasbenih skupin.
Prvo veliko skupno martinovanje je bilo leta 1998
prirejeno v Vipolžah, v kleti t. im. Starega gradu, ki
ga je organiziralo Združenje vinogradnikov in
vinarjev Brda skupaj s Kmetijsko zadrugo Goriška
Brda (Peršolja, 1998). Vse to privabi veliko gostov
in prispeva k razvoju turizma v pokrajini.
2.2.2. Praznik češenj

Da nista le trta in vino zaslužna za razvoj
turizma, priča največji praznik, ki se že
tradicionalno odvija vsako leto v začetku junija.
Prvič je bil ta praznik v današnji podobi, z
etnološko vsebino, organiziran že leta 1966, leto
pred tem pa le razstava in ocenjevanje briške češnje
v Vinski kleti Goriška brda. Povorka z etnološko
vsebino je bila prva povorka v Sloveniji. Pri njeni
organizaciji in izvedbi je sodelovalo veliko Bricev
in Brik vseh starosti, ki so v povorko vložili veliko
truda. Sestavljena je bila iz dveh delov. Prvi del
povorke je bil vedno posvečen češnji. Prikazovali
so, kako so nekoč češnje prodajali, jih nosili in
vozili na tržnico. Vsebina drugega dela povorke pa
se je iz leta v leto spreminjala (od dela v vinogradu
do vina, od koruznega zrna do polente, obrtniške
dejavnosti v Brdih, mladina je naša bodočnost,
briška poroka po starem). Vsak praznik so
popestrile ponudbe kulinaričnih posebnosti Brd,
tržnice češenj in izdelkov iz češenj (Sirk, 2013).

Slika 6: Časovnica glavnih prireditev v Goriških
brdih.

Praznik, posvečen češnjam, po podatkih TIC
Brda, vsako leto obišče okoli 30.000 turistov iz
Slovenije in drugih držav. Zadnjih nekaj let je,
poleg avstrijskih in nemških, najbolj opazen porast
obiskovalcev iz sosednje Italije. Poleg glavnega
dela praznika – povorke, se je začelo organizirati
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razne razstave, koncerte, kolesarski maraton, briško poroko, izbor kraljice češenj. Vedno bolj
pa praznik izgublja svoj prvoten pomen.
2.2.3. Praznik rebule in oljčnega olja

Leta 2000 so v Višnjeviku prvič organizirali Praznik rebule in oljčnega olja, ki je
vsako leto uspešnejši in pritegne več radovednežev. Organizira ga Društvo ljubiteljev rebule v
sodelovanju z Vaško skupnostjo Višnjevik. Poleg kraljice Brd, rebule, ima vsako leto večjo
vlogo tudi oljčno olje. Po hudi zimi v letu 1929 in kasneje sredi 50-ih let 20. stoletja, ko so
oljke iz Brd izginile, se v zadnjih dveh desetletjih spet vračajo. V začetku 90-ih let 20. stoletja
so začeli razmišljati o ponovni vrnitvi oljke na briško območje. V letu 2005 se je z
oljkarstvom ukvarjalo že 300 občanov (Podveršič, 2005), leta 2006 pa so v prostorih Vinske
kleti Goriška brda ponovno dobili torkljo (Ažman Momirski in sod., 2008). Letos je občina
Brda v okviru projekta Uelije II (s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj)
kupila stroj za stekleničenje oljčnega olja (Simčič, 2013). V Višnjeviku, ki velja za rojstni kraj
rebule, so se s praznikom odločili oljko postaviti ob kraljico briških vin. Za večjo
prepoznavnost in promocijo praznika, so v Višnjeviku leta 2012 prvič izbrali Kraljico rebule.
Uspešnost praznika v Višnjeviku pripomore k širši promociji Brd.
2.2.4. Dnevi poezije in vina ter Sanje v Medani

Aleks Klinec iz Medane je od nekdaj želel na svojo domačijo, kjer se je ukvarjal z
vinogradništvom in vinarstvom, prinesti še kulturo. Tako se je konec leta 1995 vzpostavila
ideja o organizaciji festivala pesnikov. Prvič je dogodek organiziral poleti 1996 s pomočjo
drugih dveh ustanoviteljev (Sašo Jovanovič in Aleš Štekar). Od prvotnih poskusov selitve
festivala v različne briške kraje se je leta 2006, na svojo deseto obletnico, mednarodni festival
sodobne svetovne poezije in vina spet ustalil v Medani (Prijatelj, 2006). Z leti se je prireditev
razširila v več krajev po Sloveniji, leta 2010 pa je ljubljanska Študentska založba, po
štirinajstih letih sodelovanja z Brdi, festival preselila na Ptuj. Briški organizatorji so zato
dogodek v Medani preimenovali v Sanje v Medani – Dnevi knjige in vina. Festival pesnikov
je v organizaciji založbe Sanje iz Ljubljane postal še festival pisateljev, glasbenikov in
filmskih ustvarjalcev. V letih 2012 in 2013 je potekal na dveh lokacijah, in sicer v Medani in
Šmartnem (Sivec, 2012).
2.2.5. Brda in vino

Leta 2004 so v Šmartnem Občina Brda, podjetje Beatus, d. o. o., podjetje 1 2 3 design,
d. o. o., Vaška skupnost Šmartno, TIC Brda in predstavniki vinogradnikov in vinarjev ter
druga briška društva, organizirala dogodek z naslovom Brda 2004. Projekt je vseboval
promocijo vinogradništva in vinarstva, kulinarike, turizma in kulturne dediščine Brd na obeh
straneh meje (Colja, 2004). Leta 2005 pa so dogajanje v prvih dneh maja preimenovali v Brda
in vino. V Šmartnem se v teh dneh v kleteh opuščenih šmartenskih hiš, v Slikarski hiši in
prostorih Hiše kulture razporedijo vinarji iz Brd (slovenskih in italijanskih), ki poskrbijo za
degustacijo vin. V času te prireditve obišče Šmartno vsako leto več slovenskih gostov, pridejo
pa tudi gostje iz tujine, predvsem iz Italije in Avstrije (Peršolja, 2008). Leta 2011 je prireditev
dobila obliko sejma, kjer se je na stojnicah predstavilo kar nekaj kmetij, v vaških kleteh pa
vinarji z vini. Organizatorji so se začeli opirati na tradicijo in obiskovalcem prav posebej
predstavili rebulo. Prireditev se je skozi leta oblikovala v reprezentativen vinski dogodek, ki v
Brda poleg turistov privablja ljubitelje in poznavalce žlahtne kapljice (Pirih, 2012).
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2.2.6. Druge prireditve in prazniki

Med letom se v Goriških brdih zvrsti še veliko drugih dogodkov in prireditev
(kulturnih, zabavnih, športnih, spominskih), med katerimi lahko vsak najde nekaj zase. Po
ukinitvi schengenske meje je občutiti porast obiska italijanskih gostov. V Brdih imamo na eni
strani tradicionalne, na drugi pa občasne in priložnostne prireditve. Najbolj obiskani so
dogodki, ki so povezani s tipičnimi briškimi pridelki.
Poleg že naštetih in opisanih prireditev se v Brdih dogajajo še naslednje: Kopelnca in
ples na brjarjih (Vrhovlje in Šmartno), Revija briških pevskih zborov (Medana), Pomlad,
narava in vino (Medana), Sveti Križ (Kojsko), Pohod Števerjan – Brda, Spominska svečanost
v Gornjem Cerovem in pri Peternelu, Kulturno dogajanje pred praznikom češenj (Šmartno),
Dnevi odprtih kleti, Češnjev kolesarski maraton Ljubljana – Dobrovo, Češnjev pohod po
briških gričih, Dan državnosti (Gornje Cerovo), Sveti Rok (Kozana), Nebelski krajevni
praznik, MMM ART – mednarodna likovna kolonija (Medana), Gradnikovi večeri (Dobrovo)
(Beguš, 2010).
Še bolj številčni so prazniki povezovanja skupnosti, na primer Praznik rebule in
oljčnega olja ter Nebelski krajevni praznik. Obisk teh prireditev je iz leta v leto večji.
Skupnosti (na primer: Vaška skupnost Višnjevik in Vaška skupnost Neblo) sta s svojo
enotnostjo in marljivostjo prostovoljcev lahko zgled organizatorjem ostalih prireditev. V
Neblem pa je poleg članov Vaške skupnosti aktivno tudi Mladinsko društvo Neblo, ki je letos
tretjič zapored organiziralo turnir v nogometu in v odbojki na mivki za briške ekipe.
Po vsaki izvedeni prireditvi je s strani organizatorja podana ocena obiska
posameznega dogodka. Običajno so okvirne ocene objavljene v kratkih zapisih, v Briškem
časniku. Ker organizatorji s pretirano velikimi številkami skrbijo za lastno promocijo, te
največkrat niso realne.

2.3. MERJENJE TURISTIČNEGA OBISKA V GORIŠKIH BRDIH
Goriška brda postajajo vedno bolj privlačna turistična destinacija za raznovrstne goste.
Brici se zavedajo pomena, ki ga ima turizem za pokrajino. Vsakokrat več domačinov se redno
izobražuje, da bi bili pripravljeni na sprejem domačih in tujih gostov. Zato so organizirani
različni tečaji (jezikovni tečaj, tečaj za lokalne turistične vodnike), na katere se prijavi vedno
več Bricev, da bi lahko aktivno sodelovali v turističnih aktivnostih.
Turistične organizacije in prostovoljci organizirajo in vodijo turistične aktivnosti, kot
so srečanja, praznovanja, kulturni dogodki, športne in druge aktivnosti. V zadnjih letih so se
poleg turizma na kmetijah v Brdih pojavile še druge oblike turizma: igralniški turizem
(Casino Venko) in kongresni turizem (Hiša Iaquin, Vinska hiša Bjana, Vinska klet Goriška
brda, Turistična kmetija z nastanitvijo Breg).
2.3.1. Obiskanost spletne strani

Nova spletna stran www.brda.si deluje od začetka leta 2013. Od takrat na TIC Brda
sledijo številu obiskovalcev spletne strani (slika 7). Spodnja preglednica prikazuje gibanje
števila obiskovalcev spletne strani od januarja 2013, ko je bila stran aktivirana, do konca julija
2013.
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Število obiskovalcev spletne strani je naraščalo od januarja pa vse do maja, vzporedno
s številom obiska turistov na TIC-u, le da z rahlim zamikom. Zanimanje za Brda je bilo
največje v mesecu pred najbolj obiskanim praznikom v Brdih – pred praznikom češenj. Upad
obiska spletne strani je opazen junija, nizek je tudi v juliju 2013. Za verodostojne ocene je
potrebno meriti daljše časovno obdobje.
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Slika 7: Obiskanost spletne strani v prvi polovici leta 2013.

2.3.2. Obisk Turistično informativnega centra Brda

število obiskovalcev v TIC

Na TIC Brda od leta 2008 natančneje spremljajo in beležijo obisk domačih in tujih
turistov, ki turistične informacije poiščejo pri njih.
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Slika 8: Gibanje števila obiskovalcev na TIC Brda

Krivulja obiskovalcev na TIC je odraz dejanskega gibanja števila turistov v Brdih.
Prvi vrh krivulje pomeni največji obisk konec maja in v začetku junija, ko v Goriških brdih
zori češnja in se na Dobrovem odvija največji praznik v Brdih – praznik češenj. Drugi vrh
predstavlja veliko število obiskovalcev v obdobju pobiranja pridelka v vinogradih. Za »mrtvo
sezono«, čas manjšega števila turistov, velja obdobje od konca novembra pa do spomladi, ko
na obisk zopet vabijo cvetoča češnjeva drevesa. Idejo, kako v Brda privabiti goste tudi
pozimi, je leta 2009 dobila družina Bužinel iz Plešivega. Narava jim je z nizkimi
temperaturami omogočila izpeljati prvo ledeno trgatev v Goriških brdih. 20. decembra 2009
so pri temperaturi -10° C pobrali pridelek šeststotih trsov rebule. Vinu so nadeli ime Ledana,
ki je izpeljano iz besed ledeno vino in Medana. To je bila izjemno zanimiva priložnost za
zimski obisk pokrajine (Pegan Colja, 2012).
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Število obiskovalcev v TIC
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Slika 9: Gibanje števila obiskovalcev v TIC Brda po mesecih za obdobje 2008 – 2012.

V poletnih mesecih (slika 9), se obisk zmanjšuje predvsem v juliju in avgustu. V
zadnjih letih Brda v tem času pogosto prizadene suša. Rešitev za lajšanje njenih posledic v teh
dveh mesecih kmetje vidijo v gradnji vodnih zajetij, iz katerih bi lahko po potrebi črpali vodo
in zalivali trte, sadno drevje in vrtove (Wiggering in sod., 2010). Turiste pa ponudniki
nastanitvenih storitev vabijo z odprtjem bazenov. Tako, po podatkih TIC Brda, že 9 turističnih
kmetij nudi možnost uporabe bazena (TIC, 2013).
Čeprav dejanskega števila turistov z navedenimi podatki v Brdih ne moremo dobiti,
lahko sledimo trendu turističnega obiska.
2.3.3. Statistični podatki o nočitvah

Na turistično informacijskem centru Brda zadnja tri leta skrbneje spremljajo število
nočitev v Brdih. To jim omogočajo podatki iz evidenc pobrane turistične takse. Ker obstaja
možnost, da ponudniki prenočitev ne prijavijo točnega števila uporabnikov prenočišč, so
morda številke v spodnji razpredelnici nekoliko nižje od realnega stanja.
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Slika 10: Število nočitev v Brdih po podatkih iz evidenc pobrane turistične takse za leti 2011 in 2012

Viški in nižki števila nočitev se ujemajo s tistimi o obisku TIC Brda. Visoka sezona
obiska je poleti, od junija naprej, mrtva sezona pa pozimi, od novembra do marca.
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2.4.

TURISTIČNA INFRASTRUKTURA

To, da ima pokrajina turistom veliko pokazati, ni edini pogoj za razvoj turizma. Poleg
vseh naravnih in kulturnih znamenitosti je potrebna še turistična infrastruktura in storitve, s
katero se zadovoljijo dejanske ali potencialne potrebe gostov (Garrod, 2006).
2.4.1. Primarna infrastruktura

Osnovno infrastrukturo delimo na notranjo in zunanjo. Pod notranjo štejemo napeljavo
elektrike, pitne vode in kanalizacije, pod zunanjo pa razpoložljiv sistem komunikacije, h
kateremu sodijo telefonske in poštne povezave, prometne povezave in prevozna sredstva
(Gerritsen R.W., Gutiérrez Estrada, 2011). Jeršič (1985) osnovno strukturo imenuje primarna
infrastruktura.
Prva od zgoraj naštetih elementov osnovne infrastrukture je bila v Goriških brdih
napeljava elektrike. V Brdih jo imamo iz obdobja italijanske okupacije. »Sprva je električna
napetost znašala le 120 V« (Sirk, 2013). Po električni napeljavi so poskrbeli za izgraditev
vodovoda v začetku 50-ih let 20. stoletja. Leta 1954 je v Brda po vodovodu prvič pritekla
voda iz zajetja Prelesje. Po tem vodovodu je tekla vse do leta 2010. Občina Brda je o obnovi
vodovodnega omrežja začela razmišljati takoj po ustanovitvi samostojne občine leta 1994.
Junija 2010 je v Brda pritekla voda iz Mrzleka. Projekt, ki ga je idejno začela Občina Brda še
vedno poteka, saj obnavljajo tudi primarni vodovod (Simčič, 2010). Kanalizacija je bila vrsto
let neurejena, zadnja leta pa poteka urejanje čistilnih naprav in priklapljanje omrežja
kanalizacije. V nekaj naseljih je to že urejeno, pravkar pa potekajo dela v naselju Biljana
(2013).
Telefonsko omrežje se je začelo vzpostavljati v 80-ih letih 20. stoletja. Do danes je na
telefonsko omrežje priključena tako rekoč že vsaka hiša, vedno večji pa je porast mobilne
telefonije. Z nastopom le-te so se v Brdih pojavile težave s premajhno gostoto anten, ki
zagotavljajo pokritost s signalom. Trenutno potekajo pogovori in pogajanja med Občino Brda,
KS Medana in prebivalci KS Medana o postavitvi antene v naselju Medana (2013).
V Goriških brdih občina že vse od ustanovitve skrbi za obnovo cestnega omrežja. S
sprotnim vlaganjem v cestno infrastrukturo so bili prenovljeni številni odseki cest na državni
in lokalni ravni ter sanirani mnogi ovinki, obnovljeni in na novo zgrajeni mostovi, kot je na
primer most čez potok Reka na Dobrovem. Želje in zahteve občanov iz dneva v dan
naraščajo, občina pa se jih trudi izpolniti. O obnovah na cestnem omrežju občina sproti
obvešča prebivalce prek časopisa Briški časnik.
2.4.2. Sekundarna infrastruktura

Pod sekundarno turistično infrastrukturo sodijo ponudniki turističnih storitev (Jeršič,
1985). Prav pomanjkanje turističnih organizacij je bilo glavna težava na samem začetku
razvoja turizma. Turistično društvo Goriška brda, ustanovljeno novembra leta 1997, se je
lotilo akcije »Kako Brda celovito predstaviti širšemu svetu« ter izdelalo predstavitveni znak
Brd ter prve prospekte (Prinčič, 1998). Prvi elementi promocijskih aktivnosti o Brdih so bili
predstavljeni na tiskovni konferenci sejma Vino 99 v Ljubljani. Predstavljen je bil nov
prepoznavni znak Brd in slogan »Dežela opojnih trenutkov« (TAS, 1999).
2.4.2.1. Turistični informativni center Brda

Glavna turistična organizacija v Brdih je TIC Brda, ki deluje od začetka leta 2000.
Njegova glavna naloga je seznaniti potencialne obiskovalce s turistično destinacijo. Zaposleni
skrbijo za promocijo Brd s pomočjo izdajanja promocijskega materiala, obiskovanja lokalnih
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praznikov in drugih prireditev izven Goriških brd. Nemalokrat se na povabilo TIC Brda in
Občine Brda odzovejo druge občine in pridejo na obisk. Na različnih sejmih in festivalih (kot
so na primer festival v Privernu, sejem Okusi na meji v italijanski Gorici, sejem Gast v
Celovcu), TIC v sodelovanju z briškimi vinarji, Vinoteko Brda in drugimi promovira domačo
pokrajino in tako vabi goste. Maja 2008 je bil TIC z drugimi briškimi društvi med drugim tudi
gost v oddaji Na zdravje! kjer so predstavili praznik češenj in gledalce povabili v Goriška
brda (Sivec, 2008).
Poleg promocije je naloga TIC-a še koordinacija med gospodarskimi subjekti ter
spodbujanje aktivnosti, ki bi dvignile raven turistične ponudbe v Brdih (Prinčič, 2000). Že
kmalu po otvoritvi so v TIC začeli nastajati predlogi za nove projekte. Konec leta 2000 sta
bila odobrena marketinški projekt za izdajo prospektov in projekt informacijskega sistema
označevanja turističnih poti (Beguš, 2000). Nov
prospekt pokrajine z vinskimi kletmi, gostišči in
prenočišči je ponovno izšel konec leta 2002 (Colja,
2002). TIC se je odzval tudi na razpis Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz leta 2004, ki
je nudil sredstva za pospešen razvoj vinskoturističnih cest na vinorodnih območjih. S tem so
Brda dobila tri obvestilne table, postavljene na treh
pomembnih prometnih točkah (v Podsabotinu, v
Gonjačah in na Dobrovem), kasneje so bile takšne
table dodane še na druge lokacije po Brdih. Na teh Slika 11: Turistično-informativna tabla v
tablah pa so zabeleženi vsi zainteresirani ponudniki Podasbotinu. Foto: Martina Sirk, april 2013.
degustacij in prodaje vin, gostinskih storitev,
nastanitev in sadjarji.
Pod okriljem Turističnega informativnega centra se organizirajo izobraževanja za
lokalne turistične vodnike v Brdih, ki se ga vsakokrat udeleži veliko ljudi z željo podrobneje
spoznati Brda in jih nato predstaviti gostom (Pegan Colja, 2007). Leta 2010 je delo v centru
obrodilo nove sadove. V sodelovanju s Planinskim društvom Brda in Osnovno šolo Dobrovo
so pripravili nove pohodne poti po Brdih. Do sredstev so prišli prek razpisa LAS (Lokalne
akcijske skupine), ki je nudila sredstva za tovrstne dejavnosti. Glavna tabla poti v obliki
češnjevega cveta z opisi je postavljena pri gradu Dobrovo. S temi potmi in Gradnikovo učno
potjo, pri pripravi katere so sodelovali učenci dobrovske osnovne šole, so turistom omogočili
spoznavanje Goriških brd na drugačen način (Sivec, 2010).
2.4.2.2. Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda

Na podlagi odloka o ustanovitvi javnega zavoda je občina Brda 20. maja 2010
ustanovila Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda. Zavod si je na področju turizma
v letu 2012 zadal več ciljev, razvidnih iz sledečih projektov »Ali želimo (pre)živeti s
turizmom?«, projekt prenove spletne strani, projekt oblikovanja blagovne znamke turistične
destinacije, projekt »Tržni načrt pozicioniranja in promocije rebule« v sodelovanju s
Konzorcijem in Vinoteko Brda, zastavili so si tudi cilj urediti področje turističnih taks. V letu
2013 je zavod že realiziral načrt o odprtju trgovinice na Dobrovem, poleg že delujočega
projekta električnih koles se je v letu 2013 že realiziral projekt z električnimi skuterji.
Ekološko neoporečna električna kolesa, električni skuterji in kmalu tudi električni avtomobili,
ki jih načrtujejo v zavodu, bodo povečali energetsko in stroškovno učinkovitost prevozov
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turistov med briškimi ponudniki ter zmanjšali onesnaževanje okolja, menijo na zavodu (Sivec,
2012).
2.4.2.3. Konzorcij Brda

Konzorcij je kot pravna oseba registriran od 12. novembra 2003 s sedežem na
Dobrovem (Pegan Colja, 2004). Zavod je neprofitna organizacija, ki vlaga presežek sredstev v
razvoj in opravljanje dejavnosti, saj ne dovoljuje delitve dobička med ustanovitelje. Upravlja
ga svet zavoda, ki ga predstavljajo predstavniki ustanovitelja, delavcev in uporabnikov.
Glavna naloga organizacije je trajnostni razvoj, trženje izdelkov in storitev, primarno vina,
sadja, oljčnega olja, žganja, medu, mesnih izdelkov, spominkov in turizma ter drugih izdelkov
in storitev, kar naj bi pripomoglo k prepoznavnosti Brd doma in po svetu. Kot taka pa lahko
organizacija kandidira na državnih razpisih in razpisih EU. Konzorcij združuje briške
gospodarstvenike, ki v fond prispevajo članarino od prijavljenega pridelka (Peršolja Černe,
2003). Na žalost ta organizacija v Brdih ni nikoli zares zaživela, njene aktivnosti pa so
neznatne.
2.4.2.4. Turistična agencija Marica

Turistična agencija je odprla svoja vrata v maju leta 2011 v okviru turistične
dejavnosti Hiše Marica v Šmartnem, kjer od novembra 2008 delujeta vinoteka s prenočišči in
trgovinica z lokalnimi proizvodi. Agencija pripravlja različne enodnevne in večdnevne
turistične aranžmaje, ki vključujejo vinogradnike, ponudnike gostinskih in prenočitvenih
storitev ter ponudnike lokalnih proizvodov. Organizira tudi športne aktivnosti, kot so
pohodništvo in kolesarjenje. V ponudbi posebno poudarja manj znane, a zato nič manj
dragocene elemente naravne in kulturne dediščine Brd. Ravno tako kot druge organizacije
tudi Turistična agencija Marica privablja v Goriška brda nove obiskovalce iz Slovenije in
tujine in poskuša podaljšati čas njihovega bivanja v Brdih (Testen, 2011).
2.4.2.5. Agencija JOTA

Glasbena agencija JOTA je bila ustanovljena leta 1995. Prvotno je bila to agencija, ki
je prirejala kulturne, predvsem glasbene prireditve. Področje dejavnosti so s področja kulture
razširili tudi na turizem v letu 2005, ko so organizirali Praznik češenj, dogodek Brda in vino,
praznovanje ob 1. maju v Šmartnem. Od tedaj svoje aktivnosti vse bolj posvečajo promociji
Goriških brd (Agencija JOTA, 2009), delo organizacije pa širijo tudi na druga območja
(Kras).
2.4.2.6. Ponudniki prenočitvenih storitev

Število ponudnikov se iz leta v leto povečuje. Vedno več je namreč tudi obiskovalcev,
ki obiščejo Brda za več kot en dan, zato pa je potrebna možnost prenočitve. Register
ponudnikov prenočitev ažurirajo na TIC Brda na Dobrovem.
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Slika 12: Ponudniki
gostinskih in
prenočitvenih storitev
v Brdih, vir: TIC, 2013.
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3. POTENCIALI ZA RAZVOJ TURIZMA NA PODEŽELJU
Med potenciale za razvoj turizma sodijo tiste lastnosti in prvine pokrajine, ki bi lahko
omogočile oziroma omogočajo razvoj turizma na podeželju.

3.1. NARAVNI POTENCIALI

Slika 13: Pomen naravnih sestavin pokrajine za turizem.

Naravne danosti same po sebi niso turistično pomembne. To postanejo šele, ko se
pojavi povpraševanje po njih. Po Jeršiču (1985) so naravne prvine objektivna danost, katere
vrednost določajo ljudje s svojimi turističnimi potrebami in motivi.
3.1.1. Gričevnata pokrajina Obsredozemskega sveta

Slika 14: Delitev Goriških brd na pokrajinsko-ekološke enote. vir: prirejeno po Natek, 1994.

24

Goriška brda na severu omejuje Korada (812 m), na vzhodni strani jih pred burjo
varuje apneniško sleme, ki poteka od Korade proti jugovzhodu do Sabotina (609 m), proti
jugu in zahodu pa se pokrajina znižuje in ob slovensko-italijanski državni meji preide v
Furlansko nižino. Od najvišje točke Brd v severnem delu pokrajine, tj. Korade, se proti jugu
vijejo slemena, ki so si med seboj vzporedna. Od treh glavnih slemen se odcepijo manjša
slemena in od teh še manjša. Prvo veliko poteka na zahodu ob reki Idriji, po kateri teče meja s
sosednjo Italijo, drugo pa se na Vrhovlju pri Kojskem razdeli na vzhodni del proti Sabotinu in
zahodni del, proti Gonjačam. Te tri glavne odrastke med seboj ločujejo vodotoki: Reka in
njen pritok Kožanjšček, Birša s pritokom Oblenčem in Pevmica s pritokom Grojnico (Ažman
Momirski in sod., 2008). Med slemeni ležijo doline, ki so vzporedne ena drugi. Te doline so
nekoliko širše v spodnjem delu pokrajine, v zgornjem pa se zožijo in so že podobne grapam
Tabela 1: Preglednica naravnogeografskih značilnosti Brd po pokrajinsko ekoloških enotah.

(Ažman Momirski in sod., 2008). Goriška brda delimo na pokrajinsko ekološke enote (Slika
12): višji gričevnat svet, svet lapornatih slemen, nižji gričevnat svet s širokimi dolinami in
aluvialnimi ravnicami (Natek, 1994).
Dve tretjini Goriških brd sestavlja fliš, po domače opoka (bela, siva, navadna), na
skrajnem severu in severozahodu pa se pojavljajo karbonatne kamnine, ki pokrivajo petino
pokrajine. Ta del že vsebuje značilnosti hribovja (Ažman Momirski in sod., 2008). Poti, ki
vodijo tu prek, pa so prelepe in primerne za kolesarske izlete.
Desetino površja gradijo glinasti kvartarni nanosi v dolinah vodotokov. Geološko
gledano so Brda nadaljevanje vipavske eocenske sinklinale. Pri flišu ločimo med medanskimi
plastmi v spodnjem delu in kožbanskimi plastmi v zgornjem delu pokrajine (Perko, 1999).
Na flišnih gričih vseh velikosti nastaja rodovitna prst, ki je primerna za rast vinske trte
(Ažman Momirski in sod., 2008). Trta uspeva na tleh z najrazličnejšo sestavo in
najrazličnejšega geološkega izvora (Colnarič, Vrabl, 1983). Grozdje birških trt da odlično
vino. Kjer so nakloni površja večji (Zgornja brda), kjer je večja neprepustnost tal in tam, kjer
je človek izsekal veliko primarnega rastlinstva (gozda), da bi povečal obdelovalne površine,
pogost pojav erozije. S terasami, ki jih je človek oblikoval in dajejo pokrajini prav poseben
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izgled, se zmanjšuje možnost pojava erozije. Prav terase pa so omogočile širjenje
obdelovalnih površin na strmejše predele (Ažman Momirski in sod., 2008).
Brda prekrivajo dve temeljni rastlinski formaciji: severni del srednjeevropska flora,
južnega pa pontsko-ilirska flora s sredozemskimi prvinami. Prvotno rastlinstvo je začel človek
v zgodovini krčiti. Gozd je v Zgornjih brdih ostal tam, kjer je prst manj rodovitna. Le-ta pa je
degradiran, saj so ga v preteklosti izsekavali, danes sta z gozdom poraščeni le dve petini
površja. Rast naravnega rastlinstva zavira robinja, agresivna drevesna vrsta, ki jo človek
večinoma uporablja za kole v vinogradu (Perko, 1999).
3.1.2. Brda - pokrajina južnih in zahodnih ekspozicij z veliko sonca

Pokrajina je izpostavljena proti jugu in zahodu, kar vpliva na toplo in sončno
podnebje. Na severni strani Brda pred mrzlim severovzhodnikom varuje višje hribovje in
apneniško sleme. Ti dve oviri preprečujeta vdor najhujšega mraza. Najbolj pogosti so
jugozahodni vetrovi, ki iznad Furlanske nižine prinašajo vlažen topel zrak. Predvsem pozimi
je prisotna burja. Bolj nevarne so za kmetijstvo pomladanske pozebe, ki se pojavijo z vdori
hladnega zraka. Srednja letna temperatura je okrog 13° C, najtoplejši mesec pa je julij z
povprečno temperaturo 21,1 °C (Ažman Momirski in sod., 2008). Za turiste je za hlajenje v
vročih poletnih dneh na voljo več bazenov pri zasebnikih, manjka pa javni objekt, ki bi
ponujal osvežitev. Kdor ljubi naravo, se lahko namesto v grajenih bazenih, namoči v tolmunih
potoka Kožbanjščka, v t.i. Kotlinah, kjer se poleti kopa veliko domačinov.
Temperaturne razmere v Brdih vplivajo na dozorevanje posameznih kulturnih rastlin.
Zaradi temperaturnih razlik se pojavijo časovne razlike v dozorevanju sadnega drevja
(podrobneje je proučen čas dozorevanja češenj) in drugih rastlin. Podobno kot za druga
gričevja v Sloveniji, je tudi za Goriška brda značilen termalni pas (Ažman Momirski in sod.,
2008).
Ogrin uvršča Goriška brda med Obsredozemske pokrajine z zmerno sredozemskim
oziroma submediteranskim podnebjem. Značilnost tega podnebja je največje število dni s
soncem v Sloveniji. Obsredozemske pokrajine so deležne kar 2100-2400 ur osončenosti letno
(Ogrin, Plut, 2009).
Pridelek grozdja ogroža poletna suša. Najbolj so ji izpostavljeni vinogradi na pobočjih,
kjer je preperelina tanjša in zmožnost zadrževanja vode nižja. Poleg poletne suše, letine v
vinogradih in sadovnjakih ogroža tudi toča (Perko, 1999).
Neprepusten fliš je glavni dejavnik, ki vpliva na visoko gostoto rečne mreže. Ta znaša
1,9 km/km2 (Ažman Momirski in sod., 2008), povprečna gostota rečne mreže za Slovenijo pa
1,33km/km2 (Ogrin, Plut, 2009). Vodotoki so v Brdih večinoma potoki z manjšimi pritoki, ki
si od vzhoda proti zahodu sledijo takole: Pevmica, Birša, Oblenč, Reka, Kožbanjšček, Idrija.
Njihova vodnatost je značilna od količine padavin, kar pomeni, da je poleti manjša. Ob pojavu
večje suše med drugim voda zastaja tudi v tolmunih Kožbanjščka. Takrat kopanje v njih ni
priporočljivo.
V preteklosti je bil eden večjih problemov v Brdih prav preskrba z vodo. Vodovod iz
Plavi, ki je v Brda vodil vodo iz Soče, so dokončali šele leta 1956, do takrat pa so bili Brici
odvisni od zajemanja vode iz potokov. Ko so potoki ob sušah presahnili, so morali ljudje
premagovati večje razdalje, da bi prišli do vodnih virov (Ažman Momirski in sod., 2008). Od
leta 2010 se v Brdih po obnovi vodovoda pije in uporablja vodo iz izvira Mrzlek in ne več
tiste iz Soče. Da bi se izognili nevarnosti suše, se v Brdih načrtuje izgradnja vodnih
zadrževalnikov, iz katerih bi se v sušnem obdobju lahko črpala voda za zalivanje kulturnih
rastlin (Pintar in sod., 2010) in tako izboljšala pogoje kmetovanja v teh krajih.
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3.2. KULTURNI POTENCIALI
Turistična potovanja, na katerih je v ospredju zadovoljevanje kulturnih motivov, se
usmerjajo k družbeno privlačnim prvinam pokrajine. V spodnji sliki naštete prvine so sestavni
del pokrajine ali del njenega družbenega življenja in povečujejo njeno prvotno privlačnost, in
sicer tedaj, ko se zaradi njih in k njim usmerjajo turistični tokovi. Pogosteje pa je v določeni
pokrajini več posameznih kulturnih privlačnosti, ki na privlačnost pokrajine delujejo skupaj z
naravno privlačnostjo in drugimi prvinami turistične pokrajine.

Slika 15: Kulturne sestavine pokrajine.

Turistična potovanja, na katerih je v ospredju zadovoljevanje kulturnih motivov, se
usmerjajo k družbeno privlačnim prvinam pokrajine. Zgoraj naštete prvine so sestavni del
pokrajine ali del njenega družbenega življenja in povečujejo njeno prvotno privlačnost, včasih
pa so tudi njena osnovna turistična privlačnost, in sicer tedaj, ko se zaradi njih in k njim
usmerjajo turistični tokovi (Jeršič, 1985).
3.2.1. Goriška brda – tranzitna kulturna pokrajina – stična pokrajina

Kulturni in zgodovinski spomeniki, pričajo o bogati zgodovini Goriških brd. Pokrajino
so v preteklosti prečkala ljudstva, kot so: Rimljani, Goti, Huni, Langobardi, Slovani, Obri,
Franki, Madžari, Turki, Nemci, Benečani, Avstrijci, Francozi, Italijani (Zorzut, 1974). Vsi, ki
so se na tem območju vsaj za kratek čas ustalili, so v pokrajini pustili svoj pečat.

Slika 16: Časovni trak zgodovinskih dogodkov, povezanih z Brdi.
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Slika 15 nam prikazuje kako tranzitna pokrajina so Goriška brda. Tako kot so se v
preteklosti tu mimo premikala različna ljudstva, ki so zaznala privlačnost pokrajine, tako tudi
danes Brda vabijo turiste z vsemi svojimi zanimivostmi.
Od Rimljanov se v Brdih najde ostanke kmečkih hiš (lat. vila rustica), nagrobnik v
Šmartnem ter ostanke opekarskega obrata v Neblem. Za njimi so pokrajino prečkali
Langobardi, sledila pa je naselitev Slovanov. V 7. stoletju se je ustalila narodnostna meja, ki
je v veljavi še danes (Svoljšak, 1999). V pokrajini je tudi zapuščina Goriških grofov in
Habsburžanov, ki so tu zazidali več manjših gradov. Goriški grofi so nastopili na prelomu iz
1. v 2. tisočletje. Utrjena vas Šmartno s svojim obzidjem je nastala zaradi obrambe pred
Turki. V času, ko so Brda prešla v roke Habsburžanov, so se za to območje zanimali tudi
Benečani. Začele so se beneško-avstrijske vojne. Avstrijci so premagali Benečane, kasneje pa
so izgubili v boju s Francozi. Napoleon je vladal do leta 1813, ko je ozemlje spet prišlo v
avstrijske roke. Med Prvo svetovno vojno so bila Goriška brda zaledje Soške fronte, zato se
lahko danes obiskovalci Brd sprehodijo po Sabotinu in si ogledajo zanimive kaverne iz tistega
časa. Z malo sreče in potrpljenja pa se med gozdovi v tleh najde kakšen kos železa iz vojnega
obdobja. Spreminjanje meja se je za Brda končalo šele po drugi svetovni vojni, ko so bila
nazadnje še pod italijansko oblastjo (Marušič, 1999). Primorska in z njo Goriška brda, je bila
k Jugoslaviji priključena 15. septembra 1947. Zorzut (Svobodni kmetje, 1974) piše, da so pod
italijansko oblastjo ostale obrobne, jezikovno mešane vasi (Rutarji, Dolenje, Lože), ki pa
geografsko in izvorno spadajo v sklop Brd (Zorzut, 1974). Meja ni bila v celoti začrtana po
etničnem principu, saj je Italija v jugovzhodnih predelih Brd dobila povsem slovenska naselja
(Marušič, 1999). Po začrtani meji pa je velik problem za Brda postala prometna povezanost z
nastajajočo Novo Gorico. To sta Jugoslavija in Italija uredili s sporazumom, ki sta ga leta
1975 podpisali v italijanskem mestu Osimo. Konec 80-ih let 20. stoletja je bila zgrajena
eksteritorialna cesta, t.i. Sabotinska cesta, ki prek Sabotina povezuje briško naselje Podsabotin
s Solkanom.
3.2.2. Bogata naselbinska dediščina Goriških brd

Razporeditev naselij v Goriških brdih je posledica načina kolonizacije v preteklosti.
Velike gručaste vasi ležijo na slemenih, za njih pa je značilno, da so stisnjene na majhnem
prostoru. Mlajša kolonizacija je pomenila nastanek zaselkov in samotnih kmetij, ki so
razpršene med zaselki in vasmi. Okolje pa se spreminja z novimi naselitvami, za katere je
značilno širjenje naselij in zaselkov izven glavnega naselja (Perko, 1999). Prav te
novogradnje so kot nek tujek v pokrajini, saj se nihče ne ozira na tipične arhitekturne prvine
briške hiše.
V Goriških brdih so najbolj poseljeni vrhnji deli slemen, saj je v dolinah malo
prostora, pa še večja je nevarnost poplav ob večjih deževjih. Naselja so strnjena in potekajo
vzdolžno po slemenu, stavbe pa so postavljene ob glavni cesti, ki vodi skozi vas.
V preteklosti so bile stavbe zgrajene po večini iz kamna (Ažman Momirski in sod.,
2008). Dejavniki, ki so najbolj vplivali na arhitekturo Goriških brd so bili gospodarstvo,
oblika površja, sestava tal in sredozemska klima. Arhitekturna podoba briške hiše je zaradi teh
dejavnikov izrazito mediteranska. Briška hiša je tip primorske, mediteranske hiše, katere
glavne značilnosti so: kamnita gradnja, položna streha, krita s skrlami ali žlebniki. Za briško
hišo so kot dohod v nadstropje značilne kamnite stopnice. Glavni prostor v hiši je kuhinja, po
domače hiša, s kaminom. Pri nekaterih briških hišah je bila prisotna /spahnjenica/, to je del,
ko sta ognjišče in dimnik tlorisno v obliki izzidka potegnjena navzven iz ravne črte sten (Reja,
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Sirk, 1997). V sodobnem času ljudje po večini gradijo montažne, enonadstropne hiše, ki niso
arhitekturno nič podobne značilni briški hiši. Za obnovo v značilnem lokalnem stilu se več
odločajo lastniki hiš v jedrih vasi, na primer v naselju Šmartno.
V samostojni Sloveniji je bil leta 1994 izdan Zakon o lokalni samoupravi. Po tem
zakonu je Državni zbor konec decembra leta 1994 Bricem in Brikam dodelil samostojno
občino, občino Brda. Pred tem so Goriška brda od leta 1961 spadala v goriško občino.
Občina Brda je obmejna občina z enotnim poselitvenim prostorom. Pri uresničevanju
svojih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in
državo.
Tabela 2: Preglednica naselij v Goriških brdih razdeljenih po PEE. Vir: SURS, 2013.

Brda sestavlja 45 naselij:
Iz preglednice je razvidno najmanjše število naselij v območju nižjega gričevnatega
sveta s širokimi dolinami in aluvialnimi ravnicami, prav ta naselja pa so po številu
prebivalstva največja. Nasprotno je v višjem gričevnatem svetu več naselij, z manjšim
številom prebivalcev. Največ ljudi živi v pasu lapornatih slemen.
V občini delujejo kot ožji upravni organi še krajevne in vaške skupnosti, ki pa so v
teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, finančnem in pravnem smislu del občine.
Njihovo delovanje omogočajo sredstva iz občinskega proračuna.
Upravno središče občine je naselje Dobrovo, s 457 prebivalci, ki leži v osrčju Goriških
brd. Na Dobrovem je sedež občine, pošta, šola z vrtcem, Vinska klet Goriška brda,
zdravstveni dom in lekarna (SURS, 2013).

3.3. BRDA , BRICI IN BRIKE
S približno 5750 prebivalci (nekaj več kot 50 % prebivalstva predstavljajo ženske)
zasedajo Brda 88. mesto med občinami v Sloveniji. Gostota poselitve znaša povprečno 80
prebivalcev na kvadratni kilometer površine občine, kar je v primerjavi z gostoto poselitve za
celotno Slovenijo kar 21 ljudi na kvadratni kilometer manj.
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Naravni prirast na 1000 prebivalcev v občini je bil leta 2011 enak nič, kar pomeni, da
je bilo število živorojenih enako številu umrlih. Selitveni prirast je bil za razliko od naravnega
v občini pozitiven in je znašal 1,0.
Povprečna starost prebivalca občine Brda je znašala 43,7 leta in je bila tako za 1,9 leta
večja od povprečne starosti Slovenca.
V občini delujeta dva vrtca, ki ju je leta 2011 obiskovalo 174 otrok. Od vseh otrok v
občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo v vrtec vključenih 69 %. V osnovni šoli Dobrovo
in njeni podružnici v Kojskem se je v šolskem letu 2011/2012 izobraževalo nekaj manj kot
400 učencev. Srednješolcev je bilo 220, na 1000 prebivalcev pa je bilo 50 študentov in 10
diplomantov, kar je manj kot v Sloveniji na 1000 prebivalcev.
Delež brezposelnih je bil v Brdih v primerjavi z deležem v Sloveniji nižji za 3,7 %.
Znašal je 8,1 %. Med brezposelnimi je bilo tu več moških kot žensk (SURS, 2013).
3.3.1. Demografski razvoj

Prvi, bolj zanesljivi podatki o številu prebivalstva, so na voljo iz druge polovice 19.
stoletja. Takrat se je začelo sistematično popisovanje prebivalstva pod avstrijsko oblastjo. Od
takrat naprej se število prebivalcev Goriških brd zmanjšuje. Najbolj izrazito upadanje števila
prebivalcev je bilo v obdobju med letoma 1910 in 1981. V tem času se je število prebivalcev
tu skoraj prepolovilo. Kot primer lahko navedem število prebivalcev vasi Kojsko, ki je leta
1880 znašalo 438, leta 1890 že 570 prebivalcev (Rutar, 1892), danes jih je 278 (SURS, 2013).

Slika 17: Prebivalstvena piramida občine Brda.

Presežek prebivalstva se je že zgodaj usmerjal v mesta nekdanjih avstroogrskih dežel.
Že takrat so se najbolj intenzivno izseljevali prebivalci iz zgornjih Brd. Nova mehanizacija za
obdelovanje zemlje je povzročila pojav odvečne delovne sile. Brici so se takrat najbolj
množično selili v Gorico, Čedad, Tržič in Trst, da bi se zaposlili v tovarnah. Po 1. svetovni
vojni, je rahlemu naraščanju prebivalstva sledilo veliko nazadovanje, ki ga je povzročilo
povojno pomanjkanje in velika konkurenca italijanskega trga za vino, saj so Brda skupaj z
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delom Primorske pripadla Italiji. Poleg vse slabšega stanja gospodarstva, je bil vzrok za
odseljevanje domačinov tudi raznarodovalna politika italijanskega okupatorja. V tem obdobju
so se Brici izseljevali predvsem v Ameriko (Kanada, Združene države Amerike, Argentina in
drugam). To fazo izseljevanja je prekinila 2. svetovna vojna, ki pa je upad prebivalstva samo
še povečala. Izseljevanje se je ustavilo. Z novo razmejitvijo so bila Brda skoraj odrezana od
Jugoslavije. Meja z Italijo se je zaprla, edina pot do Gorice je bila po cesti prek Vrhovja pri
Kojskem do Plav in nato proti Solkanu v Gorico. Iz Goriških brd je v Italijo takoj po drugi
vojni optiralo 11% prebivalcev (Ažman Momirski in sod. 2008).
Prometna odmaknjenost Brd in tedaj neugodna lega ob državni meji so bile vzrok za
nadaljnji upad števila prebivalstva v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja. Leta 1981
je bilo število prebivalcev najnižje (5409), do leta 1991 pa se je povečalo na 5758 ljudi, od
takrat stagnira. Po zadnjih podatkih iz leta 2011 je bilo zabeleženo število 5750 prebivalcev
(Ažman Momirski in sod., 2008).
Iz starostne piramide občine Brda je razvidno manjše število prebivalstva vojne
generacije. Proti koncu druge svetovne vojne se je število rojstev opazno povečalo in nato
ostalo konstantno do leta 1981. Od tedaj naprej se je število rojstev začelo zmanjševati in
upadalo vse do leta 2008. Od tega leta naprej pa se število rojstev spet povečuje.
Državna meja, določena po koncu druge svetovne vojne, je močno vplivala na gibanje
števila prebivalstva v naseljih, ki so zaradi nove razmejitve ostala skoraj izolirana od
družbenega življenja v občini. To so vasi na skrajnem severu Goriških brd, v katerih število
prebivalcev še danes upada, tudi zaradi dolge poti do zaposlitvenih središč. V zadnjih
petindvajsetih letih je na primer število prebivalcev naselja Golo Brdo padlo z 31 na 24,
naselja Senik z 33 na 20 ter naselja Vrhovlje pri Kožbani iz 26 na 17 prebivalcev. Posebnost
je naselje Slapnik, kjer je ob popisu leta 1991 živela ena sama oseba, danes pa je kraj
zapuščen in brez prebivalcev. Nasprotno se veča število prebivalcev v vaseh t. im. Spodnjih
Brd, na primer v naseljih Vipolže in Kozana. Ti dve naselji sta v občini po številu prebivalcev
tudi sicer največji, sledi pa jima Dobrovo, ki je upravno središče občine Brda. Najbolj je
opazen porast števila prebivalcev v naselju Podsabotin, ki je z odprtjem eksteritorialne ceste
iz Goriških brd v Solkan, prek italijanskega ozemlja na Sabotinu, postal obcestna vas, ki je od
vseh briških naselij najbližja Novi Gorici.
Po podatkih iz popisa leta 2002 je več kot polovica prebivalcev Goriških brd
zaposlenih v storitvenih dejavnostih, s kmetijstvom pa se preživlja le slaba petina prebivalstva
(Ažman Momirski in sod., 2008).
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Slika 18: Karta dinamike prebivalstva med letoma 1991 in 2012.
1

1

Območja so razdeljena v lestvici desetih razredov zato, ker bistvo karte v primeru uporabe petih razredov, ne
pride do izraza.
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Slika 19: Primerjava števila prebivalcev po naseljih v Brdih v letih 1948, 1991 in 2012. Vir: SURS, 2013.
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3.4. KMETIJSKA POKRAJINA
Kmetijstvo je bilo in je kot vedno
najpomembnejša gospodarska panoga v
Goriških brdih. Tradicionalno najpomembnejšo
vlogo
v
kmetijstvu
pokrajine
imata
vinogradništvo in sadjarstvo (Ažman Momirski
in sod., 2008). Že od rimskega obdobja naprej
je na območju Brd prisotno vinogradništvo, ki
pa se je nekoliko umaknilo sadjarstvu le v času
italijanske nadvlade (zaradi drugačne poltike).
Takrat se je trta na kulturnih terasah umaknila
sadnemu drevju, predvsem češnjam in
breskvam.
Proizvodni odnosi in organizacija
kmetijske pridelave so v Goriških brdih dolgo
sloneli na sistemu kolonata. Vanj so se
tlačanski fevdalni odnosi spremenili ob
prehodu pokrajine pod beneško oblast. Pod
avstrijsko vladavino je kolon dobil zemljo,
hišo, klet in pripomočke za obdelavo. V
zameno pa je bil gospodarju dolžan svojo Slika 20: Cvetoče češnje v briški "brajdi". Foto: Martina
delovno moč, delovno silo živine, gnoj ter druge Sirk, marec 2013.
denarne in blagovne dajatve. Že takrat se je
kmet znašel in si pri odplačevanju dajatev pomagal s prodajo pridelka v bližnje in bolj
oddaljeno zaledje, kar je omogočila predvsem izgradnja Bohinjske proge v prvih letih 20.
stoletja. V Brdih je iz tega obdobja ohranjenih nekaj kolonskih hiš. Prav te hiše bi bile
zanimive za oglede in seznanitev z načinom življenja v njih iz obdobja kolonskega sistema.
Prvi koraki pred dokončno odvezo so bili narejeni takoj po drugi svetovni vojni. Po
priključitvi dela cone A k bivši Jugoslaviji so stopili v veljavo predpisi o razlastitvi zemlje.
Razlaščeno zemljo so prepustili kmetijsko-obdelovalnim zadrugam, katere so po letu 1950
opustili in dali zemljo agrarnim interesentom, ki so bili predvsem nekdanji koloni.
Spremembe so se začele leta 1948 z agrarno reformo. Tistim, ki so bili lastniki v obdobju
kolonata, so pustili le 45 ha zemlje. Kolonom od takrat naprej ni bilo več potrebno plačevati
najemnine. Sledila je razlastitev veleposestnikov. Tisti, ki so dokazali, da se preživljajo zgolj s
kmetijstvom, so dobili 2 ha zemlje, kasneje 10 ha zemlje (Ažman Momirski in sod., 2008).
Po priključitvi Primorske k Jugoslaviji 15. septembra 1947 so se ustanavljale zadruge
po novi ureditvi nabavno prodajnih zadrug, z glavnim namenom oskrbe prebivalstva z
različnimi potrebščinami (Marinič, Simčič, 2007). S pojavom mehanizacije se je začela
obnova vinogradov. Briške »brajde« so se tako umaknile velikim kompleksom vinogradov.
Ob nastajanju novih vinogradov pa je bilo nujno urejati nasade sadja, predvsem češenj in
breskev (Sirk, 2013).
Istočasno je potekalo oblikovanje kmečkih delovnih oziroma obdelovalnih zadrug. Do
leta 1950 je v Goriških brdih nastala zadružna ekonomija, kmetijsko posestvo in trinajst
obdelovalnih zadrug, ki so skrbele izključno za proizvodnjo hrane za preskrbo prebivalstva v
mestih, medtem ko so kmetom članom pripadale tako imenovane ohišnice. Te kmečke
delovne zadruge so bile ukinjene leta 1955. Njihova zemlja je bila razdeljena agrarnim
interesentom, del pa je bil z osnovnimi sredstvi in inventarjem dodeljen novoustanovljenemu
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Kmetijskemu posestvu na Dobrovem. Z ukinitvijo KDZ so postale nosilke razvoja splošne
zadruge, zato se je pokazala potreba po novi, veliki kleti (Marinič, Simčič, 2007). Sirkova se
spominja časov, ko so pridelek spravljali v kleteh privatnikov, med drugim tudi v Biljani, v
najstarejši kleti, v grajski kleti v Vipolžah in drugje. Nujno je bilo zgraditi veliko klet, kjer bi
na enem mestu shranili ves pridelek (Sirk, 2013). Zadružno vinarstvo Brda je leta 1955 začelo
graditi sodobno klet, ki je leta 1957 prevzela prvi pridelek. Leta 1963 so se državna posestva
in kmetijske zadruge združile v Kmetijsko zadrugo »Goriška Brda« - današnjo Vinsko klet
»Goriška Brda« (Marinič, Simčič, 2007). V Vinski kleti Goriška Brda, ki je največja klet v
Sloveniji, se vedoželjni turisti lahko ustavijo, si ogledajo klet, poskusijo vinske dobrote in
nakupijo vino.
Današnja Kmetijska zadruga Brda je lastnik slabe petine vinogradov, kar pomeni, da
večji del pridelave zagotavljajo zasebni vinogradniki. Ves čas od priključitve k Kmetijski
zadrugi so se kmetije krepile, v osemdesetih letih 20. stoletja se jih je nekaj odločilo za
samostojno pot.
V novejšem času se vinogradništvo kot najpomembnejša panoga kmetijstva, ponovno
širi. S tem se širijo tudi vinogradi, ki zahtevajo nova zemljišča, stare vinograde pa kmetje
obnavljajo. Vinogradi v Brdih prekrivajo okoli 20 % vsega površja. Najbolj so vinogradi
razširjeni v tako imenovanih Spodnjih Brdih, pomen vinogradniške panoge pa se proti severu
zmanjšuje. Na pomenu pa vedno bolj pridobiva sadjarstvo, ki je vinogradnikov najboljši
dodatni zaslužek. Najpomembnejše sadno drevo je češnja, ki pomeni briškemu kmetu prvi
denar v letu. To je bil že v preteklosti prvi denar po dolgi zimi. Češnja se je razširila na
prehodu iz 19. v 20. stoletje in bila potem izkrčena v obdobju po 2. svetovni vojni. Drugi
sadež, breskev, se je v Brdih pojavil v obdobju italijanske okupacije (Perko, 1999).
Za podeželska območja z intenzivno rabo endogenih virov in potencialov (sadjarstvo
in vinogradništvo) obstaja tudi cela vrsta nevarnosti:
·
prevelika navezanost na rabo enega endogenega vira (zato je potrebno širiti bazo
uporabnih endogenih virov),
·
zaradi pretirane rabe grozi nevarnost pomanjkanja, degradacije ali popolne izgube
endogenega vira (za ogrožene endogene vire je potrebno poiskati ustrezne
nadomestke),
·
ob povečani prepoznavnosti in uspešnem trženju obstaja nevarnost velike odvisnosti
od spreminjajočih tržnih zahtev oziroma občutljivost na svetovne družbenogeografske
in politične spremembe,
·
povečana konkurenčnost zaradi soočenja na večjih trgih lahko predstavlja nevarnost za
zmanjšanje kakovosti lokalnih proizvodov zaradi ujetosti v zakonitosti ekonomije
obsega (Potočnik Slavič, 2010).

3.5. DEDIŠČINA GORIŠKIH BRD
Dediščino nekega območja delimo najprej na naravno dediščino in na kulturno
dediščino. Kulturna dediščina je razdeljena v dve večji veji, in sicer na nesnovno kulturno
dediščino, kateri pripadajo jezikovne posebnosti, navade in običaji območja, folklorne
pripovedi, miti, legende, religija in verovanja. Druga veja, snovna kulturna dediščina, je
sestavljena iz premične dediščine, katere del so umetniška dela, obrtni izdelki, dokumenti,
zgodovinski artefakti, znanstvene zbirke, zvočni in video posnetki ter fotografije in iz
nepremične kulturne dediščine. V to podvejo pa uvrščamo različne spomenike, arheološka
najdišča, zgodovinsko pomembne kraje, arhitekturne objekte, tipična območja in kulturno
pokrajino (Gerritsen R.W., Gutiérrez Estrada, 2011). Hazler (2001) loči naravno, ki jo
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sestavljajo naslednje tipološke skupine: geološka-paleontološka, geomorfološka površinska,
geomorfološka podzemeljska, hidrološka, gozdna in drevesna, botanična in zoološka naravna
dediščina ter kulturno dediščino. Ker slovenska ustava še vedno uporablja termin naravna
dediščina in ne naravne vrednote (naravovarstvena zakonodaja), je ta termin uporabljen tudi v
nadaljevanju.
3.5.1. Naravna dediščina

Naravna dediščina posamezne pokrajine se razlikuje od dediščine vsake druge
pokrajine. Posebnosti naravne dediščine Goriških brd določajo za pokrajino značilna klima,
relief, kamninska podlaga, značilna hidrologija in drugi dejavniki. Kar naredi pokrajino
posebno, so še njeno rastlinstvo in živalstvo ter kraji in naravni spomeniki, ki so zanimivi iz
estetskega vidika. Ohraniti naravo in njeno dediščino je velikega pomena za ohranjanje
kakovosti življenja in bivanja v njej. Prav te posebnosti v naše kraje privabijo turiste, ki bi vse
to radi spoznali.
3.5.2. Kulturna dediščina

Kulturna dediščina je odraz nacionalne pripadnosti in lokalne identitete. Ker
predstavlja nenadomestljivo vrednoto jo je potrebno ceniti, saj je vsak poškodovan element
kulturne dediščine izgubljen zaklad. Da bi kulturno dediščino ohranjali, moramo njene
elemente vključevati v vsakdanje življenje, za kar je odgovoren vsak posameznik.
Pomen vsakega posameznega elementa kulturne dediščine je avtentičnost, ogroženost
v smislu izginjanja, izjemnost in starost. Na vse to je potrebno biti pozoren, ko nek element
izpostaviš kot element kulturne dediščine.
Tudi v Brdih so hiše, ovrednotene kot kulturna dediščina ali razglašene za kulturni
spomenik, večkrat žrtve neustreznih predelav in preureditev po okusu posameznega lastnika.
S takimi posegi, na stavbi označeni za kulturni spomenik, kot je na primer neustrezna
menjava oken, uničujemo dediščino in napravimo škodo, ki je pogosto nepopravljiva.
Med elemente kulturne dediščine ne uvrščamo le arheoloških najdb, posebnih
arhitekturnih objektov, spomenikov, zgodovinsko pomembnih krajev, sakralnih objektov,
parkov in vrtov temveč tudi tako imenovano dediščino vsakdanjega življenja. To je etnološka
dediščina, ki predstavlja najbolj množični del kulturne dediščine. V to skupino sodijo
stanovanjske stavbe, domačije, kmečki, mestni in trški domovi, gospodarske in obrtne stavbe,
planine, delavske kolonije, pomožne gospodarske stavbe, vodnjake, napajalnike, kozolce,
mline, žage, kovačnice in čebelnjake ter podobno. Vse te zgradbe predstavljajo dediščino
načinov življenja ljudi v preteklosti po posameznih krajih in pokrajinah (Tercelj Otorepec,
2013).
Kulturna dediščina pa niso le spomeniki in predmeti. Obstaja tudi živa oziroma
nesnovna kulturna dediščina. V konvenciji o varovanju nesnovne kulturne dediščine je
zapisano, da »nesnovna kulturna dediščina pomeni prakse, predstavitve, izraze, znanja,
veščine in z njimi povezana orodja, predmete, izdelke in kulturne prostore, ki jih skupnosti,
skupine in včasih tudi posamezniki prepoznavajo kot del svoje kulturne dediščine. Take
skupine dediščino nenehno poustvarjajo, kar daje občutek za identiteto in hkratno povezanost
s prejšnjimi rodovi« (http://www.nesnovnadediscina.si/, 2013).
Bogata naravna in kulturna dediščina v Brda privabita vsak dan več turistov.
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3.5.3. Sakralna dediščina

Posebna zanimivost Goriških brd so cerkve, ki krasijo skoraj vsak grič v pokrajini.
Župnijske cerkve so večje, podružnične manjše. Vsaka pa je na svoj način zanimiva, na
primer cerkev Sv. Križa v Kojskem s krilnim oltarjem, ki je v celoti izrezljan iz lesa, cerkev
Sv. Martina v Šmartnem s poslikavami Toneta Kralja, cerkev Sv. Lenarta v Dolnjem
Cerovem z veliko verigo okoli cerkve, cerkev Sv. Andreja na Vrhovlju pri Kožbani z
najstarejšimi freskami v Brdih, cerkev Sv. Duh na jezeru v Fojani z nagnjenim zvonikom,
cerkev Sv. Mohorja v Gradnem z Mušičevim križevim potom in Spacalovo poslikavo za
glavnim oltarjem in druge.
Glavni prazniki po Brdih so bili v preteklosti cerkveni prazniki. Še posebno odmevni so
bili v krajih, kjer se je po cerkvenem obredu in procesiji začelo slavje s plesom. Nekaj takih se
je ohranilo do danes. V Kozani, na primer sredi avgusta priredijo praznik Sv. Roka, z
večernim plesom. Zmagovalni par za nagrado že tradicionalno dobi petelina. Ti prazniki so
prireditve, ki se jih udeležujejo predvsem domačini iz Brd.
3.5.5. Elementi naravne, kulturne in sakralne dediščine Goriških brd

Slika 21: Spomenik Alojza Gradnika z gradom
Dobrovo. Foto: Martina Sirk, marec 2013.

Slika 22: Stara briška hiša na zaselku Furlanšče, Krasno.
Foto: Martina Sirk, junij 2013.

Slika 24: Vas Šmartno. Foto: Martina Sirk, junij 2013.

Slika 23: Zapuščena vas Senik v Zgornjih brdih. Foto:
Martina Sirk, avgust 2013.
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4.

SODOBNE IN PRIHODNJE TEŽNJE RAZVOJA TURIZMA V GORIŠKIH BRDIH

4.1. PROJEKTI ZTKMŠ BRDA NA PODROČJU TURIZMA ZA OBDOBJE 2013-2015
V zapisniku iz 3. seje strokovnega sveta ZTKMŠ Brda (27. 11. 2012) je za obdobje
2013 – 2015 načrtovana realizacija spodaj navedenih projektov
·
·

·

·

·
·
·
·

Projekt Interbike, katerega glavni namen je vzpostaviti mrežo kolesarskih povezav na
čezmejnem območju s spremljajočo infrastrukturo in mrežo intermodalnih povezav.
Projekt CroCTaL (Crossborder Cycling Tracks and Landscape) v svojem opisu
razkriva zastavljene cilje, ki so izboljšati čezmejne cestne povezave ter povezave med
mesti in podeželjem z željo po omejitvi prometa in onesnaževanja.
Projekt Zbor zbirk je namenjen ovrednotenju krajevnih zbirk kulturne dediščine v
obmejnem prostoru med Alpami in Krasom na slovenski in italijanski strani in sicer na
območju Kanalske doline, Rezije, Nadiške doline, Terske doline, Gornjesavske doline,
Tolminskega, Kambreškega z Ligom ter na območju Goriških brd.
Projekt Walks s projektom Pot miru – Via di pace. Prizadevali si bodo za lažji dostop
do zgodovinskih krajev, za nastanek nove čezmejne poti skupnih spominov na prvo
svetovno vojno.
Projekt Bimobis izhaja iz predpostavke trajnostne mobilnosti kot priložnost za skladen
regionalni razvoj in za obstoječo tržno nišo na področju turistične ponudbe.
Pohodna pot Alpe Adria trails (vložek v promocijsko aktivnost pohodne poti).
Prospekt Vinska deteljica (prospekt treh vinorodnih območij - Brda, Vipavska dolina
in Kras).
Prospekt Okušaj - obnovitev obstoječega prospekta.

Delo zavoda poteka v smeri povezovanja s tujimi partnerji. K boljši prepoznavnosti
Brd kot turistične destinacije sodi tudi vpletanje pokrajine v večnacionalne programe.
Trenutno poteka več projektov v smeri razvoja rekreativnega, kolesarskega in tudi ekološko
usmerjenega turizma, z novo ponudbo najema električnih skuterjev.

4.2. VLOGA LOKALNEGA TIC
Po besedah vodje TIC Brda, gospe Erike Kovačič Marinič, TIC Brda skupaj z Zavodom
za turizem, mladino, kulturo in šport, skrbi za prepoznavnost Goriških brd v svetu. Brda kot
destinacijo predstavljajo na sejmih in podobnih prireditvah, kar je njihova najpomembnejša
naloga. Zaradi boljšega trženja in prepoznavnosti destinacije kot take, se povezujejo s
partnerji iz tujine (na primer projekt Alpe Adria). To je korak naprej v promociji in razvoju.
Razvijajo nove kolesarske trase (zgled za razvoj turizma jim je severna stran Gardskega
jezera), od Kranjske Gore do Jadranskega morja. Gospa Marinič pravi: »Na nas je, da poleg
»transverzale« razvijemo manjše poti znotraj Brd.« Druga zamisel gospe Erike je usmeriti se
v razvoj ekološkega turizma, kot ga sama poimenuje. Zaveda pa se, da je to mogoče le v
primeru sprememb na področju kmetijstva v Brdih. Težko je namreč promovirati destinacijo
kot neko »eko-pokrajino«, če je večina kmetij še vedno usmerjena v integrirano pridelavo.
Naslednja »luknja« v turistični ponudbi Goriških brd je t.i. družinski turizem. Primanjkuje
predvsem javnih površin za izgradnjo potrebne turistične infrastrukture (na primer: kampi,
prostori za piknike, parki z otroškimi igrali, adrenalinski parki, bazeni). Poleg teh zamisli, ki
jih ima vodja TIC Brda, pa v okviru centra potekajo projekt »Sabotin – park miru«
(informativne table, čiščenje okolice), projekt »Zbor zbirk«, v okviru katerega je predvideno
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pokritje ploščadi poleg gradu na Dobrovem, da bi se lahko tam organiziralo poroke, akustične
koncerte in podobne prireditve (Kovačič Marinič, 2013).

4.3. PRIPOROČILA ZA RAZVOJ TURIZMA V GORIŠKIH BRDIH
Vinogradništvo in sadjarstvo sta v Goriških brdih tradicionalno pomembni panogi, ki
podpirata razvoj drugih dejavnosti (turizem, turizem na kmetiji), preprečujeta praznjenje
podeželja z zagotavljanjem obdelovanja kmetijskih površin in omogočanjem ohranitve
kulturne pokrajine. Da se vinogradništvo in vinarstvo povezujeta v namen prepoznavnosti Brd
kot turistične destinacije, vidimo v postavitvi vinsko-turistične ceste sredi 90-ih let 20. stoletja
in z ustanovitvijo Konzorcija Brda, ki naj bi skrbel za prepoznavnost Brd doma in po celem
svetu s prodajanjem briškega vina, sadja, turističnih in drugih storitev. V zadnjih letih se
pomanjkanje ponudbe tipičnih briških izdelkov manjša. Vedno več je domačih izdelkov iz
vina (žganje), sadja (posušeno sadje, marmelade, likerji) in oljčnega olja. Odprtje manjše
trgovine s spominki zadovoljuje povpraševanje turistov po briških izdelkih, spominkih. Ozko
grlo pa predstavlja slaba medsebojna povezanost ponudnikov turističnih storitev, ki je opazna
pri neuspešnem poslovanju Konzorcija Brda. TIC bi moral to povezanost okrepiti, saj med
ponudniki turističnih storitev še vedno prevladuje individualizem. Posamezniki veliko vlagajo
v lastno prepoznavnost z samopromocijo in obiski sejmov. V primerih manjših ponudnikov
turističnih storitev, ki jim je promocija prevelik finančni zalogaj, bi TIC lahko pomagal s
pogostejšim usmerjanjem turistov k manjšim ponudnikom, z ravno tako urejenimi objekti in
bogato ponudbo storitev.
Ob besedah turizem na podeželju v Goriških brdih najprej pomislim na pokrajino
polno zgodovinskih zanimivosti, ki dajejo pokrajini poseben značaj. Posamezniki in skupnost
jih včasih zanemarjajo. Za gospodarsko uspešnost turizma na podeželju bi bila v Brdih nujna
večja povezanost med glavnimi akterji turizma, tako med občino, TIC in ZTKMŠ v odnosu
do posameznih ponudnikov, kot med posamezniki samimi. Šele zadnjih nekaj let se pojavljajo
skupni nastopi zasebnikov (degustacije, manjše prireditve). Takih naj bo vedno več.
Prav taka povezanost in enotnost (VS Neblo), ki se kaže z organizacijo krajevnih
praznikov in vsako leto bolje obiskanih športnih turnirjev ter se pozitivno obrestuje že na
lokalni ravni, bi morala biti prisotna pri organiziranju večjih praznikov (na primer Praznika
češenj). Turisti bi se ob uspešnejših organizacijah večjih praznikov, z več elementov
»lokalnosti« ( na primer: briška kulinarika), vsako leto vračali. Pomembno pa ni samo
ohranjanje praznikov, ki v Brda vabijo turiste, ampak tudi ohranjanje naravne, kulturne in
sakralne dediščine. Škoda je, da tipične briške hiše po pokrajini propadajo zapuščene, da se
arhitekturne posebnosti briške hiše uničuje z neprimerno obnovo, da pozabljamo na stare šege
in navade in da se, kot je značilno za novo dobo, ne pogovarjamo s starejšimi, ki so polni
bogatih spominov iz preteklosti in tako ne prenašamo izročila starejših generacij naprej, da bi
prišle do zanamcev. S projekti, ki uvajajo nove oblike mobilnosti (električna kolesa, skuterji)
gre razvoj v pravo smer, potrebno bo le še oblikovati točke in tematske poti, ki bi jih s temi
prevoznimi sredstvi obiskovali. Te naj turiste usmerjajo, da točk zanimivosti ne bodo
spregledali in se peljali mimo njih.
Goriška brda bi lahko turistom pokazala kaj več, kot jim kažejo sedaj. V naravi so
neopaženi zakladi preteklosti, kot so na primer ostanki enotirne železniške proge v dolini
potoka Birše, ki je služila vojakom med 1. svetovno vojno. V kaverni, pod naseljem Kojsko,
ki bi jo lahko oživili, so imeli vojaki bazo za shranjevanje bojnega materiala in hrane.
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V pokrajini polni ponudnikov različnih, izvrstnih pridelkov briške zemlje, je potrebno
na nek način obuditi tudi življenje iz preteklosti in turistom prikazati navade naših prednikov
(na primer: šega prerokovanja z jabolkom na martinovanjih).
Obnoviti in ohraniti je potrebno krajevno značilno arhitekturo. Izgraditev »Stare briške
vasice« z arhitekturnimi elementi, ki jih je imela briška hiša v preteklosti, bi poskrbela, da se
posebnosti ne bi izgubile. Ponovno bi bilo potrebno vliti življenje v zgornji del Goriških brd z
novo vasico ali pa samo z obnovitvijo zapuščene vasi Slapnik. Tako bi zmanjšali
neenakomerno razvitost občine, v kateri razvojno zaostajajo Zgornja brda, kjer prevladuje
odseljevanje prebivalstva v nižje dele pokrajine. Da Zgornja brda zaostajajo v razvoju se kaže
tudi v večji koncentraciji turističnih storitev s Spodnjih brdih. V Seniku bi na primer lahko v
starih domačijah postavili t.i. mladinske hotele (ang. Youth Hostel). Kraj bi lahko bil
primeren tudi za »skvotanje,« to je dejanje s katerim oseba (skvotar) začne bivati v zapuščeni
oziroma vsaj trenutno nezasedeni nepremičnini. Za to nima ne lastninske ne najemne ali
kakršnekoli druge pravice oziroma dovoljenja. Kraju bi skvotarji lahko vdahnili novo živjenje
in poslanstvo (Kosi, Peček, Rečnik, 2013). Da nisem edina, ki razmišlja v tej smeri razvoja
turizma v Brdih, sem spoznala v pogovoru s Sirkovo, poznavalko etnološke dediščine
Goriških brd. Povedala mi je, da na posesti na Vrhovlju pri Kojskem, katere je lastnica, že več
let načrtuje, da bi v enem sklopu zgradili »Briško vasico« osmih ali devetih hišic. Vsaka mala
hiša naj bi imela po en značilen element tipične briške arhitekture, bodisi v njeni notranjosti
ali zunanjosti. Prostori v hišicah pa bi bili namenjeni prikazu življenja v Brdih v preteklosti.
Če skromneje razmišljam o obnovi stare briške hiše, je tu dobro ohranjena hiša na zaselku
Furlanšče v naselju Krasno, ki bi lahko bila deležna večje pozornosti. Kljub temu da naj bi
občina že dobila sredstva za njeno obnovo, ostaja hiša še naprej v slabem stanju.
V Šmartnem in drugih krajih, ki so deležni velikega zanimanja s strani obiskovalcev,
bi na primer lahko v zapuščenih kleteh postavili male muzeje z značilnimi dejavnostmi iz
preteklosti. Šmartno bi bila idealna lokacija za prostor v katerem bi v ustreznih delavnicah
prikazovali, kako so v preteklosti lupili slive, saj je bila dejavnost najbolj značilna ravno za ta
kraj. Prostor bi bilo potrebno opremiti s slikami o dotični temi, s pripomočki, s katerimi so
dejavnost izvajali in potek dejavnosti posneti na film, katerega bi v urejenih prostorih
predvajali, da bi si lahko obiskovalci lupljenje sliv bolj živo predstavljali. Druga tema za
predstavitev bi lahko bila prikaz briške poroke, z vsemi potrebnimi razstavnimi eksponati.
Tako si ljudje briške poroke ne bi predstavljali napačno, kot je prikazana zadnji dve leti na
Prazniku češenj, ko v »tradicionalno briško poroko« dodajajo elemente (na primer: Charleston
prvine), ki se v Brdih nikoli niso pojavljali. Veliko zanimivosti bi imela Goriška brda pokazati
tudi s prikazom pokrajine skozi čas od prazgodovine do sodobnosti v smislu, kdo si je v
določenem zgodovinskem obdobju lastil ozemlje Goriških brd in kakšne posledice in ostanke
so posamezna ljudstva in narodi pri nas pustili.

5.

SKLEPI IN KOMENTAR

Razvoj turizma na podeželju v Goriških brdih je hiter. Izvira iz potrebe kmeta po
dodatnem zaslužku in se je v pokrajini najprej pojavil kot dopolnilna dejavnost na kmetijah.
Pred tem je bil v pokrajini prisoten le prehodni (izletniški) turizem.
Poraščanje števila turistov vpliva na pokrajino tako, da se je območje in ljudje v njem
v celoti začelo prilagajati na potrebe turistov in jih zadovoljevati. V zadnjih dvajsetih letih, ko
je število obiskovalcev naraščalo, je bilo veliko storjenega na področju gradnje in odpiranja
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nastanitvenih in gostinskih obratov, obnavljanja infrastrukture, na področju izobraževanja
vodnikov in na področju promocije pokrajine kot zanimive turistične destinacije.
Od pojava turizma v pokrajini je razvoj potekal v štirih glavnih fazah. V prvi so se
pojavili posamezni ponudniki turističnih storitev (gostinske storitve in ponudniki prenočišč)
in posamezni tradicionalni prazniki, v drugi fazi tako imenovanega linearnega povezovanja je
nastopilo povezovanje ponudnikov v obliki vinske ceste. Večanje števila ponudnikov je
privedlo v tretjo fazo razvoja, ko so se pojavljale zgostitve ponudnikov v določenih krajih,
nove tematske poti (poti češnjevega cveta, Gradnikova učna pot). Zgostitve so se najprej
pojavile v naseljih Medana in Snežatno. Četrta oziroma aktualna faza razvoja pomeni pojav
novih ponudnikov turističnih storitev in pojav ter krepitev novih praznikov, povezovanja
skupnosti ali praznik namenjen širši promociji Brd, kot je denimo Praznik rebule in oljčnega
olja v Višnjeviku. Nastal je kot praznik povezovanja skupnosti, danes pa v Višnjevik prvi
vikend v maju privabi več kot 3000 obiskovalcev. V pokrajini pa je prisotna tudi igralnica
Venko v Neblem, ter druge moderne oblike turistične ponudbe (vila Alma vista). S temi
novimi ponudniki turističnih storitev se morebiti začenja že peta razvojna faza turizma na
podeželju, ki bi jo lahko poimenovali »pojav tujkov«, saj predvsem zaradi izgleda (moderen
stil) ne spadajo na podeželje.
Prvo postavljeno hipotezo o izboljševanju kakovosti turistične infrastrukture v
Goriških brdih lahko potrdimo. V dvajsetletnem časovnem obdobju so Brda prešla od
izletniškega turizma k stacionarnemu predvsem zaradi razvoja turistične infrastrukture. Od
posameznih ponudnikov turističnih storitev v začetku 90-ih let 20. stoletja, je danes razvoj
pripeljal do te stopnje, da so v pokrajini trije hoteli. Z razvojem turistične infrastrukture je
povezana tudi druga hipoteza, ki govori o porastu turističnega obiska v povezavi z razvojem
infrastrukture. Kot je razvidno iz grafov o gibanju turističnega obiska v TIC Brda ter o številu
prenočitev turistov (glej poglavje: 2.3. MERJENJE TURISTIČNEGA OBISKA V
GORIŠKIH BRDIH), se število obiskovalcev Goriških brd iz leta v leto veča. Posledično
lahko potrdimo tudi drugo hipotezo. Tretja hipoteza pravi: »Razvoj turistične infrastrukture,
turističnih storitev in porast turističnega obiska generirajo razvojna neskladja, ki med
prebivalci povečujejo konfliktni potencial.« Zaradi velikega števila akterjev, ki sestavljajo
»turistični aparat«, se z novimi ponudbami turističnih storitev in z novimi dogodki
vzpostavljajo konflikti. Naraščanje števila dogodkov in slabe organizacije je privedlo do tega,
da se na isti dan odvijajo dva, na različnih lokacijah, naslednji vikend pa se ne dogaja nič. Ker
vsak akter nek dogodek organizira po svoje, nikoli niso z njim vsi zadovoljni. Prihaja do kritik
in slabšega sodelovanja med akterji. Tako se namesto povezovanja, en od drugega oddaljujejo
in delujejo vsak zase.
Glavno aktualno vprašanje glede obiskov turistov v Goriških brdih se glasi: »Kako
turista v pokrajini zadržati za več dni?«

SUMMARY
The development of tourism in the rural areas of Goriška Brda has been fast over the last two
decades. It derives from the need to find additional source of income and has first appeared as
a supplementary activity on the farm. In the past there were only excursion tourists present in
the area. The increasing number of tourists has had an effect on the rural areas and its people.
People have started to adapt and to accommodate the needs of the tourists. In the last twenty
years, when the numbers of visitors have been growing, much has been done in the area of
construction and opening new accommodation and catering facilities, renewing the
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infrastructure, educating tourist guides and promoting the area as a tourist destination and
attraction.
Since the appearance of tourism in Goriška Brda region the development could be structured
into four phases. In the first phase, individual tourist service providers appeared (catering and
accommodation services). Second phase, of the so called linear provider connecting, lead to a
creation of a wine tourist trail. The increasing number of visitors brought about the third
phase of development. This meant the increase of tourist activities and services in clusters or
focused points such as Medana and Snežatno. New specialized trails started to appear (The
trail of the cherry blossom, Gradnik educational trail). The fourth phase, which is still
ongoing, has brought the appearance of new tourist service providers and new events,
connecting the local communities and creating new events for promotion of the region as a
whole. One such event is the Feast of rebula and olive oil in the village of Višnjevik. It was
founded to bring the local community closer together, today however, the event attracts more
than three thousand visitors each year. Nowadays the Goriška Brda region is able to offer also
a new casino named Venko in Neblo and other modern tourist services such as villa Alma
vista. Perhaps, the fifth phase, nicknamed "the appearance of foreign objects", has already
begun with these new additional facilities, which mostly because of their modern building
style do not blend in with the traditional rural cultural landscape.
The first hypothesis which talks about the improvement of tourist infrastructure in Goriška
Brda region can certainly be confirmed. In the last twenty years Goriška Brda region has
switched from excursion tourism to stationary tourism mostly thanks to the before mentioned
infrastructure improvements. If in the 90-ties the region only had local accommodation
providers it now has three hotels.
The infrastructure development is important for the second hypothesis as well, which
theorizes, that the increasing number of visitors is connected to the development of
infrastructure. As we can see in the figures which show the number of visitors in the tourist
information office (TIC) of Brda and the number of overnight stays (see chapter 2.3.), the
amount of visitors and guests is increasing each year.
The third hypothesis states:"The development of tourist infrastructure, tourist services and the
increasing number of visitors create development inconsistencies which increase the potential
for conflict." Because a large number of stakeholders is involved in the "tourist apparatus" the
appearance of new tourist services and events spawns conflicts. The increasing number of
events combined with bad organizing means, that there may be two different events on the
same day in different locations in one weekend and then no event on the next weekend.
Because each stakeholder organizes their own event in their own way, there is always
someone who is dissatisfied in the end. Thus, instead of the more integration we get more
people working on their own.
The main question concerning tourist visits in Goriška Brda region is:"How to keep the tourist
in the region for more than one day?"
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