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Izvleček
Razvoj turizma v Goriških brdih skozi Primorske novice od osamosvojitve naprej
Skozi analizo 733 člankov Primorskih novic, izdanih med januarjem 1991 in začetkom marca
2018, podrobno spoznamo razvoj turizma v Goriških brdih. Ta se je v prvih letih razvijal
dokaj počasi, po prelomu tisočletja pa vedno hitreje. Za to je bila zaslužna tudi Občina Brda,
ki je tej panogi namenjala denar v proračunu, skrbela za promocijo, odprla TIC, ZTKMŠ ipd.
Ob odprtju TIC-a so začeli tudi z izobraževanji za lokalne turistične vodnike. ZTKMŠ se
posveča predvsem panogi turizma in skrbi za raznoliko in dobro turistično ponudbo. Za
namene turizma so ustvarili tudi turistični portal, v prostorih mejnih prehodov Vipolže in
Neblo pa so uredili trgovino in turistično točko. Za promocijo skrbijo s sejmi, knjigami,
okroglimi mizami ipd., ustvarili so skupno blagovno znamko Brda, dežela opojnih trenutkov,
in odprli Vinoteko Brda. Sprva so se v Brdih spopadali s pomanjkanjem nočitvenih
zmogljivosti, z leti pa so jih povečevali, posledično se je večalo tudi število nočitev. Na voljo
imajo štiri hotele in številne turistične kmetije, sobe in apartmaje. Turisti lahko uživajo v
umetniškem turizmu, pohodniškem in kolesarskem, trekingu z osli in žetvi sivke, pred leti pa
tudi v motorističnem. Najzanimivejše znamenitosti so stari del vasi Šmartno, vila Vipolže,
Medana, grad Dobrovo, razgledni stolp Gonjače in Sabotin. Lahko obiščejo turistične
prireditve, Praznik češenj, Praznik rebule in oljčnega olja, Brda in vino, martinovanje, do leta
2010 pa še kulturni festival Dnevi poezije in vina. Za razvoj turizma so se v Brdih tudi
povezovali, predvsem z Avstrijci in Italijani so uresničili kar nekaj projektov. Pokrajina je
dobila nekatere priznane nagrade in pohvale, ki so poskrbele tudi za brezplačno promocijo. Še
vedno pa ostajata dva neuresničena turistična potenciala, briške terme in muzej. V novicah pa
kljub velikemu številu podatkov nekaterih ne dobimo oziroma so pomanjkljivi.
Ključne besede: Primorske novice, turizem, Goriška brda, razvoj, Občina Brda
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Abstract
Development of tourism in region Goriška brda through newspaper Primorske novice
since independence
Through the analysis of 733 articles of the newspaper Primorske novice, published between
January 1991 and early March 2018, we can in detail observe the development of tourism in
the Goriška brda Hills. In the first few years, the tourism developed quite slowly, but after the
turn of millennium, it began to grow faster by day. For its growth the Municipality of Brda
was largely responsible. The municipality provided financial support, took care of promotion,
opened a tourist information centre and an Institute for Tourism, Culture, Youth and Sport
Brda (ZTKMŠ). With the opening of the tourist information centre, they began to train tourist
guides. ZTKMŠ focuses primarily on the tourist industry and takes care of diverse and good
tourist offer. They have also created a tourist portal and at the border posts of Vipolje and
Nebla opened shops and a tourist point. Various fairs, round tables and books are organized
for promotion. The institute furthermore created a trade name Brda-the Land of Intoxicating
Moments and opened a wine shop Vinoteka Brda. Initially, Brda were faced with a lack of
overnight accommodation, but the number of accommodations increased with the following
years and consequently the number of overnight stays increased. Now the tourists can stay at
four hotels and at one of the numerous tourist farms, rooms and suites. Tourists can enjoy in
art tourism, hiking, cycling, trekking with donkeys, lavender harvests and years ago even in
motorcycling. The most interesting sightseeing points are the old part of the village Šmartno,
the Vipolže Villa, Medana, Dobrovo Castle, Gonjača Lookout Tower and Sabotin. One can
also visit a number of compelling events such as Cherry Festival, Rebula and Olive Festival,
Brda and Wine Festival, the Feast of St. Martin’s Day and until 2010 Days of Poetry and
Wine Festival. Tourism development in Brda is also connected to the neighbouring countries
Austria and Italy. Together they realized quite a few projects. Brda Hills also received some
distinguished awards and praise, which provided additional promotion. Still, there are two
unrealized tourist potentials-the Brda Spa and a museum. In the newspaper, despite the large
number of information, we do not get all of it or the information is insufficient.
Key words: Newspaper Primorske novice, tourism, Goriška Brda Hills, development,
Municipality Brda
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1. UVOD
V magistrskem delu z naslovom Razvoj turizma skozi Primorske novice od osamosvojitve
naprej sem raziskovala zastopanost in predstavitev razvoja turizma v Brdih, kot so ju
predstavili v tem časopisu. Primorske novice so do oktobra 2004 izhajale dvakrat tedensko,
nato pa šestkrat na teden. Posvečajo se predvsem temam primorske regije – navadno drugo in
tretjo stran namenijo novicam celotne Slovenije in tudi tujine – zato se mi zdijo
najprimernejši časopis za raziskovanje dogodkov Goriških brd.
Najprej sem pregledala vse časopise od januarja 1991 do začetka marca 2018 in poiskala
članke, ki so se navezovali na turizem v Brdih. Primernih člankov je bilo okoli 915. Te sem
nato razdelila v smiselne enote oziroma teme in začela z analizo. Članke sem razdelila v 11
tem, zaradi prevelikega obsega sem določene teme izločila, in sicer tiste, ki so se le posredno
dotikali turizma. Te so nekatere manj turistične in odmevne prireditve, izgled vasi,
izobraževanja, mnenja domačinov, dogodki, povezani s serijo Ena žlahtna štorija, pomembni
gostje, turizem ob volitvah in center Štaloni. Na koncu mi je za analizo ostalo 733 člankov,
pri čemer sem nekatere članke uporabila večkrat pri različnih temah.
Najprej sem predstavila razvoj turizma v Goriških brdih, ki sem ga razdelila na razvoj turizma
po celotni pokrajini in po posameznih vaseh, ki so bile v časopisu predstavljene. Nadaljevala
sem s turizmom v proračunu, infrastrukturo, ki skrbi za turiste in turizem, promocijo,
nastanitve in prenočitve v Brdih, kjer sem predstavila nočitvene zmogljivosti in prenočevanja
v Brdih, turistične kmetije, sobe in apartmaje ter hotele, vrste turizma in turistične ponudbe, ki
jih v Brdih nudijo, turistične znamenitosti in prireditve, povezovanja s Slovenijo in tujino na
področju turizma, nagrade in pohvale, ki jih je pokrajina dobila, na koncu pa sem predstavila
še dva neizkoriščena turistična potenciala, terme in muzej. Pri tem sem vključila le tiste teme,
ki so bile v časopisu opisane, na primer, nisem vključila ali omenila turističnih znamenitosti,
ki jih v novice niso vključili.
Izbrane članke sem najprej prebrala in jih nato opisala v nalogi. Pri posamezni temi sem jih
predstavljala kronološko. V odstavke sem jih združevala po letih, včasih pa sem odstavek
nadaljevala tudi z naslednjim letom, če je šlo za nadaljevanje vsebine. Med opisovanjem
člankov sem določene napačne podatke, za katere sem vedela, da so bili napačni, popravila, v
sprotni opombi pa zapisala obliko, ki so jo zapisali v članku, največkrat gre za imena. Kjer so
1

bili podatki nejasni oziroma spremenjeni od članka pred tem, sem to izrazila med dvema
pomišljajema med samim besedilom, če je šlo za daljši komentar, pa sem ga zapisala na
koncu opisa oziroma odstavka.
V zaključku sem strnila analizo, pri čemer sta me poleg vsebine zanimala tudi pojavnost in
predstavitev same teme. Pregledala sem število člankov in njihovo vsebino, v smislu, kateri
podatki so bili napačni, pomanjkljivi, katere zgodbe se niso zaključile. Opisala sem, kako so
bile posamezne teme predstavljene in kako je bil predstavljen celoten razvoj turizma. Na
koncu sem strnila misli o tem, ali se mi zdi časopis dober za raziskovanje določenih tem, ki se
navezujejo na primorsko regijo, oziroma kakšna je vsebina člankov tega časopisa, če
poglobljeno raziskujemo določeno temo.
2. RAZVOJ TURIZMA V GORIŠKIH BRDIH
2.1 Razvoj po celotni pokrajini
V sklopu slovenskega kulturnega praznika je Goriški muzej februarja 1991 na gradu
Kromberk pripravil etnološko razstavo o preteklosti Brd z naslovom Briške čeriešnje so bile
rdače … Predstavili so podobo nekdanjega življenja v Brdih, in sicer skozi fotografije iz
petdesetih in šestdesetih let, risbe in predmete, ki so jih postavili v stilizirane prostore, kot so
latnik, ognjišče, kambra, klet, štala. V intervjuju je avtorica razstave Katja Kogej povedala, da
so razstavljeni predmeti, značilni za briško življenje, tudi spominki. Tako kot drugod so se
tudi v Brdih večkrat pojavljali spominki, ki so bili kičasti, odmaknjeni življenju in niso bili v
čast nikomur, zato so v preteklem letu skušali oblikovati nekaj predlogov, kot so naglavni
svitek, majhne lesene lese za sušenje sadja, pomanjšani žbrenčlji oziroma koši za prenašanje
listja, trpiš ali ročno kovani železni podstavek za posodo na ognjišču. Taki spominki bi po
mnenju Kogejeve zagotovo obogatili turistično podobo Brd.1
V torek, 11. 2. 1992, je Območna gospodarska zbornica na pobudo slovenskega turističnega
ministra na Dobrovem pripravila regijski posvet na temo Turizem kot konurenčna prednost
Sloveniji. Ravno severnoprimorska regija je bila morda od vseh v Sloveniji turistično najbolj
perspektivna, saj ima naravo, obmejno lego in druge čare, s katerimi bi lahko zadovoljila
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Aleksandra Saksida, »Podoba Brd v preteklosti«, Primorske novice 45, št. 13 (1991), str. 9.
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sodobne evropske turistične nomade. Kljub temu pa v teh krajih ni bilo veliko turistov. Na
posvetu je minister za turizem Ingo Paš predstavil spremenjeno turistično zakonodajo in
poudaril pomen privatizacije v turizmu. Za Brice je bila najpomembnejša novost,
predstavljena na posvetu, privolitev Italijanov v prekategorizacijo mejnega prehoda Neblo v
mednarodnega. V načrtu je tako bilo, da bodo na mednarodnih mejnih prehodih uvedli
turistične pasove, v gostilnah pa ne bo več dvojnih cen, zato bodo za domače goste uveljavili
posebne popuste – ali je do tega prišlo, ne izvemo. Predstavili so tudi turistične razvoje po
posameznih območjih te regije, a o Brdih niso govorili ali pa tega samo niso predstavili v
članku.2
Goriška brda, ki poleg sadovnjakov in vinogradov ponuja tudi bogato zgodovinsko in
kulturno zapuščino, takrat očem javnosti še vedno skrito, niso poznala organiziranega
turizma, tudi drugih oblik ne, razen kakšnih krajših, enodnevnih izletov večinoma slovenskih
in italijanskih turistov. V času velikonočnih praznikov aprila 1993 pa je v Brda prišla prva
večja skupina 20 turistov z Bavarske in tam ostala pet dni. Šlo je za organizirano skupino, za
katero je skrbel arhitekt Dorče Simčič z domačim podjetjem Adriahome, pomagali pa so mu
prebivalci zaselka Vrščevi v Dolnjem Cerovem. Gostje so bivali v obnovljeni stari briški
domačiji v naravnem okolju omenjenega zaselka. Predstavili so jim briške posebnosti,
predvsem etnološke značilnosti in izvirno kulinariko, in jih peljali na izlete tudi po italijanski
strani Brd, na Kras in Posočje. Bavarci so bili nad Brdi navdušeni, obenem pa so ponudili
pomoč pri razvijanju briškega turizma, tako da bi v Nemčiji pod ugodnimi pogoji usposabljali
briška dekleta in fante. Kot je po njihovem obisku povedal Simčič, je za naprej imel
originalne zamisli prednosti trženja slovenskega in s tem briškega turizma. Ker je Slovenija
majhna, ni primerna za množice turistov, ima pa prednost v originalnosti in izvirnosti, in sicer
bogati zgodovinski, kulturni in naravni dediščini, zato bi morala ciljati na prebivalce
evropskih mest, ki si želijo uiti t. i. konfekcijskemu turizmu in se zateči k izvirnosti v lepo in
čisto naravo. V podjetju so imeli še druge, zanimive ideje za razvoj pristnega briškega
turizma, ki pa niso bile predstavljene. Simčič je še povedal, da so za maj pričakovali novo
skupino.3 Ker kot vaščanka Dolnjega Cerovega nisem poznala zaselka Vrščevi, sem o tem
povprašala očeta. Povedal mi je, da je šlo v časopisu po vsej verjetnosti za napako, saj zaselka
s takim imenom v vasi ni, in je bil v resnici verjetno mišljen zaselek Veršič. 4 V decembru
2

BB, »Turiste odganja politika«, Primorske novice 46, št. 12 (1992), str. 2.
Bogdan Božič, »Turizem po briško«, Primorske novice 47, št. 33 (1993), str. 5.
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Intervju z [Egon Nikolavčič], 14. 9. 2018. Posnetek intervjuja hrani avtorica.
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1993 so novinarji Primorskih novic pripravili pogovor s krajani Dobrovega, kjer so se
pogovarjali o nadaljnjem razvoju, med drugim so govorili tudi o turizmu. Direktor Kmetijske
zadruge Goriška Brda David Valentinčič je povedal, da so imeli v zadrugi takrat težave,
največji problem pa je predstavljalo to, da jim je država pobrala zemlje, ne pa tudi dolgov.
Njihovo poslovanje je tako bremenilo 200 milijonov tolarjev posojil in rešitev so videli le v
novi naložbi v turistično-zabaviščni center, s katerim bi lahko povečali prodajo vina, ki je
takrat ostajalo v kleti, saj je bil slovenski trg premajhen. Dodatno je videl rešitev tudi v
turističnem razvoju celotnega območja, ki ima zaledje v sosednji Furlaniji. Omenjeni
turistično-zabaviščni center pa je v krajevni skupnosti predstavljal največji problem, in sicer,
kje naj bi ga postavili in kdo naj bi ga uredil. Takrat sta se za projekt potegovala dva,
Kmetijska zadruga, ki ga je želela graditi na Dobrovem, in zasebna firma Pigal, ki je želela
podoben center odpreti v bližini mednarodnega mejnega prehoda v Neblem. Pri tem je bila
večini Bricev bolj všeč zamisel o centru na Dobrovem, saj so si želeli v Brda privabiti tudi
domače turiste in ne le italijanskih, ki bi jim bil namenjen center pri mejnem prehodu.5 O
omenjenem centru sicer niso več pisali, verjetno pa je šlo za prve misli o centru, ki se je
kasneje razvil ob mejnem prehodu Neblo, Venkoju.
Občina Brda je maja 1995 na seji občinskega sveta določila, da bodo v sklopu javnih del
zaposlili tudi turističnega delavca, ki bo pripravljal projekt briške vinske ceste. 6 V juliju je
občinski svet sklenil ponoviti postopek dopolnitve prostorskega plana, obenem pa opozoril
Brice, da Občina podpira in spodbuja razvoj turizma, zato bi radi pritegnili predvsem
domačine s svojimi kmetijami, pridelki in drugo ponudbo. Zato so se odločili, da bodo pred
dokončanim usklajenim razvojnim načrtom zbrali podatke, katere briške domačije so že imele
možnost za sprejemanje gostov in kakšne so bile njihove zamisli in želje. Pripravili so tudi
poseben vprašalnik, ki je bil na voljo na sedežu Občine, s katerim naj bi raziskali, ali so bila
Brda in Brici pripravljeni na zanimiv in obetaven poskus s turizmom.7 V oktobru so se na
Občini odločili, da se prijavijo na nacionalni natečaj Celovitega razvoja podeželja in vasi
oziroma CRPOV. Prijavili naj bi se z nekaj zanimivimi turističnimi in drugimi projekti, in
sicer Vinska cesta, To je Medana, gradnja magistralnega vodovoda Zali Breg–Dobrovo,
program kmečkega turizma za posameznike, ureditev nočitvenih zmogljivosti v Šmartnem,
sanacija gradu Vipolže z ureditvijo vinarskega muzeja, enoteke, muzeja briške kulture in
5

Irena Turel, »Sadje, vino in turizem«, Primorske novice 47, št. 95 (1993), str. 4.
DK, »Kmalu grb in zastava«, Primorske novice 49, št. 39 (1995), str. 11.
7
DK, »Graditelji, prijavite…«, Primorske novice 49, št. 52 (1995), str. 4.
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grajskega parka, ureditev spominske sobe Gradnika in Zorzuta v Medani, ureditev enoteke
medanskih vin, pregled stavbne dediščine v nekaterih naseljih, priprava analize za
vodnogospodarske objekte na območju občine in komasacija v zgornjem delu reke Reke. To
so bili načrti, ki naj bi prispevali k promociji Brd in za katere je bila Občina pripravljena
rezervirati določen denar.8 Po formiranju nove občine so se občinski svetniki kmalu lotili
dopolnitve srednjeročnega in dolgoročnega prostorskega plana. Tako so do novembra 1995
prejeli prijave za gradnje stanovanjskih in gospodarskih gradenj, kmečkih turizmov in
podobnih poslopij 152 posameznikov, okoli 50 pa jih je prosilo tudi za spremembo
prostorskega plana. Ob tem so določili, da bo potrebno vsak poseg prostora obravnavati in
ugotoviti, če je primeren, a je bilo pri površinah, ki naj bi jih namenjali kmečkemu turizmu,
nejasnosti manj, pri tem pa jim je za zgled lahko bila italijanska stran. Ta predstavlja le
četrtino celotnih Brd, so pa takrat imeli že 94 posestev, registriranih za prodajo vina doma, 27
kmečkih turizmov, 36 gostišč in restavracij, osem hotelov, štiri rekreacijska središča in dva
naravna parka, medtem ko so bili na slovenski strani trije kmečki turizmi in šest gostiln.9 V
naslednjem mesecu so z italijanske strani dobili nasvete za turističen razvoj Brd, ki se je takrat
začel prebujati in so se ljudje zanj začeli zanimati, a so morali najti način, da so privabili
turiste. Kot jim je povedal grof Formentini, lastnik gradu in elitnih turističnih zmogljivosti v
Števerjanu in predsednik združenja turističnih kmetij v italijanskih Brdih, so pri njih leta 1963
ustvarili vinsko cesto v dolžili 34 km, ki je imela le eno napako, bila je enosmerna in potekala
po italijanski strani od Števerjana do Neblega. Zato so Občini Brda ponujali krožno vinsko
cesto, ki bi se od Neblega nadaljeval preko Dobrovega in bi se na Humu ponovno povezala s
Števerjanom prek mejnega prehoda. Za prekategorizacijo tega v mednarodnega so na
italijanski strani že poslali predlog v Rim. S tako vinsko cesto bi lahko pridobili na obeh
straneh meje. Italijansko stran je letno obiskalo okoli 50.000 turistov, največ bogatih Nemcev,
ki so zapravili več kot 30 milijard lir. Zato je grof Formentini sporočil, da bodo svoje goste
pošiljali tudi na slovensko stran, a bodo morali tam poskrbeti za dobra gostišča s prenočišči.
Tudi v njihovem združenju so bili pripravljeni spodbuditi investitorje za zanimive naložbene
programe na slovenski strani, predlagal pa je še da bi grad Vipolže spremenili v muzej vin in
vanj premestili del bogate zbirke ljudske umetnosti iz dvorca pri Cervignanu.10 Verjetno je šlo
le za ideje, saj o njihovih uresničitvah niso več pisali.
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V septembru 1996 se je briška občina prijavila na natečaj CRPOV s tremi projekti, in sicer
obnovo gradu Kojsko, postavitvijo etnološke zbirke o vinu v Medani in označitvijo briške
vinske ceste. Najbolj zanimiv projekt se jim je zdel obnova kojščanskega gradu, ki je v tistem
času propadal. Včasih je bil ta grad zaokrožena celota, a so četrtino stavbe iz neznanih
razlogov graničarji JLA ob izselitvi porušili, druga četrtina pa je propadla zaradi
malomarnosti. Del poslopja je kupilo zasebno podjetje, preostali del s parkom pa naj bi takrat
prenovili. Zaradi prisotnosti vojske je bil ta grad slabo raziskan, je pa gotovo včasih bil
središče sodne oblasti za vsa Brda, njegova zanimivost pa je tudi ta, da je edini pravi briški
grad, vsi ostali, ki jih tudi tako nazivajo, pa so v resnici vile ali dvorci. Projekt CRPOV bi
financiral dokumentacijo, vse ostalo pa bi bilo na Občini in potencialnih vlagateljih, pri čemer
bi težko bil le en sam, ampak se jim je zdelo smiselno k sodelovanju pritegniti čimveč
interesentov z različnimi zamislimi, ki bi se zlile v zaključeno celoto. Zamisel o hotelu so
opustili, imeli pa so že prvega partnerja, Studio Slovenica iz Ljubljane, ki bi tam uredil
knjižnico, ki bi hranila gradivo, ki se nanaša na Slovence po svetu, kasneje pa bi dodali še
galerijo in druge dejavnosti, ki bi ustvarile središče kulturne dediščine slovenskih izseljencev.
V željah vaščanov pa je bilo, da bi tam dobili tudi športni in rekreacijski park. Zamisel o
postavitvi zbirke na temo vina in vinarstva je bila povezana z nameravano obnovo domačije v
Medani, kjer sta živela pesnika Alojz Gradnik in Ludvik Zorzut – verjetno mišljena rojstna
hiša in ne domačija. Tam je klet, ki so jo želeli za ta namen obnoviti in v njej urediti etnološko
zbirko in prostor za predstavitve in degustacije vin. Za vinsko cesto so imeli pripravljene tri
programe in Občina bi se morala odločiti, kateremu bo sledila. Verjetnost je bila, da bo vinska
cesta nastala v sodelovanju s tisto na italijanski strani Brd.11 O natečaju CRPOV nismo več
brali, tako da ne vemo, ali so denar dobili. Za grad Kojsko zagotovo ne, saj še vedno ni
obnovljen.
Tudi v juliju 1998 so občinski svetniki razpravljali o osnutku razvojnega programa Brd, pri
katerem so največ pozornosti namenili programu za kmetijstvo, predvsem vinogradništvu in
sadjarstvu, ki bi se morala za nadaljnji razvoj in obstoj bolj navezovati na turistično ponudbo.
Eden od ciljev v programu je bil prodor briških vin na zahtevnejše tuje trge, drugi pa dvig
prodaje vina doma, ki je bil vezan na razvoj turizma in gostinstva. Za ta namen pa bi
potrebovali več prenočišč in gostinskih lokalov, enoteko z vini vseh briških pridelovalcev in
turistično-informacijski urad. Sadjarstvo v Brdih je takrat stagniralo, zato so ga želeli
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spodbuditi na ta način, da bi dopolnjeval turistično in vinarsko ponudbo. V program so
vključili tudi razvoj malega gospodarstva, ki naj bo usmerjen predvsem v turizem, gostinstvo,
trgovino in dopolnilne dejavnosti. Tudi zato so imeli namen z različnimi pomočmi spodbuditi
nekaj nosilcev gostinske dejavnosti, da bi svojo storitev popeljali na raven, ki bi bila primerna
za zahtevnejše goste.12
Marca 2000 so po začetku odprtja novega TIC-a na Občini pripravili okroglo mizo za
izmenjevanje idej o tem, kako razvijati turizem v Brdih, ki je potekala na gradu Dobrovo v
petek, 10. 3. Udeležili so se je predstavniki Turistične zveze Slovenije, Hita, turističnega
društva iz Nove Gorice ter briški vinarji in gostinci, ki so zaradi slabe časovne organiziranosti
komaj prišli do besede, kot je organizacijo pokritizirala avtorica članka. Največ besede je bilo
na temo povezovanja Brd z ostalimi sosednjimi občinami na Goriškem in sosednjo Italijo, saj
so menili, da so sama Brda premajhna, da bi se lahko uspešno promovirala v tujini in bi se
posledično morala povezati z ostalimi turistično zanimivimi območji, na primer z Vipavsko
dolino in s Soško dolino. Skupaj bi morali pripraviti kvalitetne turistične programe, s katerimi
bi privabljali turiste. Dodatno pa bi se morala ponudba Brd dopolnjevati s tisto na italijanski
strani. Največ kritik so gostinci namenili Občini, ki naj ne bi imela posluha za razvoj
kmečkega turizma, nekateri pa niso videli smisla v odprtju novega TIC-a, ki namesto da bi
briški turizem takrat že ponujal obiskovalcem, je šele zbiral potrebne informacije.13 Na
junijski občinski seji so svetniki potrdili razpis za natečaj Občine za subvencioniranje obresti
za posojila za pospeševanje razvoja in ustanavljanje enot malega gospodarstva, pri čemer so
imeli prednost tisti prosilci, ki so vlagali v naložbe turistične dejavnosti in so zagotavljali
nove nočitvene in gostinske zmogljivosti ter delovna mesta.14
V aprilu 2001 so v Brdih iskali rešitve za prodor na evropski trg s svojim vinogradniškim in
sadjarskim delom. Branimir Radikon, vodja kmetijsko svetovalne službe v Brdih, je menil, da
bi se s turističnim razvojem Brd lahko razvijali tudi ti dve dejavnosti, na primer za sadjarstvo
je videl priložnost v dodatni sadjarski ponudbi, na primer v marmeladah, medu, sušenem
sadju ipd.15 V novembru je Občina predstavila, kako uspešen je bil njihov natečaj za
subvencioniranje obrestnih mer malih podjetnikov. V tistem letu so porabili že pet milijonov
tolarjev, v to pa so vlagali, saj so bili mnenja, da so s tako obliko pomoči uresničevali svoj cilj
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razvijanja turizma in dopolnilne kmetijske dejavnosti, usmerjene v malo gospodarstvo. Denar
so med drugim namenjali tistim, ki so zagotavljali nove gostinske oziroma nočitvene
zmogljivosti. Natečaj je potekal od leta 1991, takrat pa so imeli 26 koristnikov, od tega jih je
osem vlagalo v nočitvene zmogljivosti, trije pa so razvijali kmečki turizem.16 Tudi v aprilu
2002 so razpisali tak natečaj, na katerega so se prijavili tudi kmetje, ki so želeli adaptirati
svoje turistične kmetije.17
V avgustu 2004 prvič dobimo bolj poglobljen vpogled v to, kako se je razvijal turizem v
Brdih. V preteklem poletju so bili briški ponudniki turističnih storitev večinoma zadovoljni, a
so poudarjali, da je pri njih višek sezone spomladi in jeseni. Takrat je bilo v Brdih 12 kmetij
in gostišč, ki so ponujali nekaj več kot 120 postelj, ki so jih napolnili nekajkrat letno. Da bi se
začeli še bolj razvijati, so nekateri upali na skupno promocijo, drugi so zanjo skrbeli sami,
tretji pa so stavili na rek, da se dober glas širi od ust do ust. Na TIC-u se je v tistih dneh
oglasilo približno 10 obiskovalcev na dan, med njimi je bilo največ italijanskih, avstrijskih in
nemških posameznikov. Zanimale so jih tako bolj znane turistične točke kot tudi zanimivi
skriti kotički, pri čemer so jim svetovali ogled korit potoka Kožbanjščka ali sprehod po
pobočjih Korade. Večje organizirane skupine so večinoma prihajale spomladi, vrhunec obiska
pa je bil ob Prazniku češenj, trgatvi in martinovanju. Od kmetij, kjer so prenočevali, so bile
nekatere že uveljavljene in imele svoj krog gostov, druge pa so iskale možnosti za učinkovito
promocijo. Zlatko Mavrič z medanske turistične kmetije Belica je povedal, da so bili z
obiskom tistega leta zadovoljni, gostili so tako slovenske kot tuje goste. Opažal je, da se je v
zadnjih desetih letih zanimanje za takšno obliko turizma zelo povečalo, in dodal, da so za
promocijo svoje kmetije večinoma skrbeli sami. Mirela Peresin s Turistične kmetije Breg pri
Golem Brdu je povedala, da so se posamezniki na tržišču težko uveljavljali, promocija pa je
bila draga, zato so bili odvisni od TIC-a, kamor so klicali turisti in od koder so jih nato
usmerjali naprej. Poleg tega so imeli na tistem predelu Brd še veliko dela, saj so morali biti
konkurenčni ponudbi na drugi strani meje, kjer sicer niso imeli boljših pogojev, a so jih znali
kvalitetnejše izkoristiti. Kot so ocenjevali v Vinoteki Brda, je bilo v Brdih v tistem letu več
gostov, kot jih je bilo leto prej v istem času. Največ je bilo Nemcev in Avstrijcev, pa tudi
Belgijcev in Francozov, med katerimi so bili tudi ljubitelji, ki v so Brda prihajali z določenim
predznanjem, da gre za vinorodno pokrajino. Toni Gomišček, direktor Vinoteke, je povedal,
da je vstop Slovenije v Evropsko unijo odpiral nove možnosti tudi za turizem. V pogovoru so
16
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bili tudi s tujimi turističnimi agencijami, ki pred tem v Brda niso pošiljale turistov, ali zaradi
strahu ali zaradi administrativnih ovir. Problem pa je ostajal v pomanjkanju nočitvenih
zmogljivosti v širši regiji, posledično so v turističnem smislu Brda še vedno delovala kot
nekakšen podaljšek Furlanije. Poleg tega bi morali poskrbeti, da bi poleti poleg elitnih
kulturnih prireditev, kot sta bili Cello & music in Dnevi poezije in vina, pripravili tudi druga
dogajanja, ki bi bila zanimiva za širši krog ljudi.18
V sklopu Praznika češenj so v juniju 2005 pripravljali simpozij, kjer naj bi pogovori potekali
o dveh med seboj povezanih temah, kmetijstvu in turizmu. Simpozij je pripravljala Regijska
razvojna agencija, ki se je zanj odločila, ker so imeli v Brdih veliko iniciativ in idej,
potrebovali pa so vzpodbudo. Na simpozij so povabili predstavnike ministrstev in
gospodarske zbornice, ki naj bi predstavili možnosti za uresničevanje teh idej in za
pridobivanje sredstev. Pogovor o turizmu so na urnik simpozija umestili v drugi del. Kot je
povedala Dejana Baša, sekretarka Turistične zveze Nove Gorice, ni šlo za to, da Brda niso
bila prepoznavna, ampak za to, da bi prišli do odgovora, kako povečati prizadevanja za
turistično privlačnost Brd, čeprav stanje tudi tedaj ni bilo slabo. Pomembno pri razvojni viziji
turizma je bilo predvsem vprašanje povezovanja turistične ponudbe s kmetijstvom in
dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji. Na simpoziju naj bi posebno pozornost posvetili tudi
možnostim za pridobivanje sredstev EU.19 Na simpoziju je Črtomir Špacapan, direktor
Regijske razvojne agencije, v uvodu povedal, da naj bi v kratkem prijavili več projektov na
različne razpise za sredstva iz evropskih skladov, z namenom dolgoročnega oblikovanja
čezmejne turistične destinacije, ki bi segala od Krasa do Posočja. Glavna misel na posvetu je
bila, da turisti raje prihajajo v kraje, ki slovijo po kakovostnih in izvirnih pridelkih, zato je
potrebno stremeti k organiziranemu trženju in povezovanju pridelave briških pridelkov in
turizma. Vina ne bodo prodali, če ne bodo ob njem ponudili zgodbe o njegovi pridelavi, saj
turisti ne prihajajo zaradi hotelov, ampak zaradi doživetij, je poudaril Marjan Rožič,
predsednik Turistične zveze Nova Gorica, ki je videl prednost Brd ravno v tem, da lahko
turistom ponudi zgodbe. Razprava, ki je večinoma tekla o turizmu, je bila pestra in zanimiva,
kvarilo pa jo je to, da so na njej manjkali nosilci kmetijskih in turističnih dejavnosti, ki jim je
bil posvet prvotno namenjen.20 Prav tako v sklopu Praznika češenj in občinskega praznika so
novice kot vsako leto opravile intervju z županom Mužičem, v katerem so besedo namenili
18

Vesna Humar, »Dežela mnogih izzivov«, Primorske novice 58, št. 67 (2004), str. 12.
VH, »Na lovu za novimi idejami«, Primorske novice 59, št. 130 (2005), str. 7.
20
Vesna Humar, »Turisti iščejo pristna doživetja«, Primorske novice 59, št. 131 (2005), str. 8.
19

9

tudi razvoju turizma. Kot je povedal župan, je Občina že vsa leta podpirala skupne
promocijske akcije, prispevala denar za njen razvoj, ustanovila je TIC, skrbela za uveljavitev
skupne blagovne znamke, v tistem trenutku pa razvijala prizadevanja za konzorcij, za
katerega je upal, da bo kmalu zaživel. Vse to je prispevalo k temu, da je vse več domačih in
tujih turistov v Brdih videlo Toskano v malem.21 V juliju so na TIC-u beležili porast obiska
Brd v zadnjih dveh tednih. Veliko je bilo tujcev, največ iz severne Evrope, ki so jih najbolj
zanimale briške znamenitosti in degustacija vin, pri čemer so bili za dobro vino pripravljeni
odšteti tudi večje vsote denarja. V zadnjem času je bilo tudi vse več mladih turistov, ki so
prihajali v Brda s kolesi. Težava pa je še vedno ostajala pri zagotavljanju prenočišč za skupine
z večjim številom turistov, je pojasnila vodja TIC-a Nika Fabricijo22.23 Tudi v avgustu je bilo
veliko govora o pomanjkanju prenočišč. Brda so se razvijala in jih je v poletnih mesecih
obiskalo veliko turistov iz Slovenije in tujine. Šlo je za enodnevne turiste in tiste, ki so ostali
več časa, med katerimi je bilo veliko tistih, ki so se udeleževali nekaterih elitnih kulturnih
prireditev. Tisti, ki nanje niso zahajali, so v Brdih iskali kulinarične in enološke posebnosti.
Vsem tem pa je bilo na voljo le 120 postelj. Turizem je bil v Brdih najbolj obetavna panoga,
njegova ponudba pa naj bi se povezovala kmetijstvom, najbolj z vinarstvom in
vinogradništvom. V ta namen so Brici pripravili strategijo razvoja turizma, ki pa je vsebovala
le splošno znane podatke in smernice, ni pa ponujala nobenih konkretnih izhodišč za
odločitev o tem, katero smer naj bi ubralo snovanje turističnega uspeha. Turizem, povezan z
vinom, je bil v svetu že dobro znan in uveljavljen, potencial za njegov razvoj so imela tudi
Goriška brda. Kot so ugotavljali na TIC-u, je bila ta vrsta turizma zanimiva za Belgijce, ki jih
je bilo v Brdih vse več in so se zanimali za degustacije vin. Največkrat so prišli iz smeri
Bovca, ostajali v Brdih dva do tri dni in nadaljevali pot proti Istri. Da bi v Brda pripeljali še
več turistov, ljubiteljev vinske kapljice, so vzpostavili stik tudi z uglednimi mednarodnimi
ustanovami, ki so se ukvarjali z vinskim turizmom. Velik pomen za promocijo Brd v tujini je
imela tudi prireditev Dnevi poezije in vina, ki je od leta 1995 v Brda vabila po 300, ob
vikendih pa do 800 ljubiteljev poezije in vina. O tem festivalu so v preteklosti poročali
francoski in irski časopisi, italijanska in avstrijska nacionalna televizija, gostili so celo
televizijske ekipe iz Norveške, Rusije in Finske, je poročal organizator Aleks Klinec. Sam je
opažal, da je prišlo veliko obiskovalcev v Brda z nizkimi pričakovanji in so bili kasneje
navdušeni nad kakovostjo storitev in ponudbe, presenečen pa je bil, da je bil v takratnem času
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velik del turistov angleške narodnosti. Dodal pa je, da bo potrebna skupna strategija, ki bi ji
sledili vsi zadevni. Po poročanju TIC-a je bilo poleg tradicionalnih tujih obiskovalcev v Brdih
vse več organiziranih skupin domačih turistov, največ iz severozahodne Slovenije, ki so
prihajali vsak teden. Pri tem se je izkazalo, da je bilo predvsem ob vikendih 120 postelj očitno
premalo. V TIC-u so morali vsaj enemu od desetih iskalcev nočitev povedati, da prostih
postelj ni bilo več. Med tistimi, ki so sobo dobili, pa je bilo veliko takih, ki so v Brdih le spali,
na izlete pa hodili v kraje izven Brd. Še največji problem je predstavljalo to, da v celotnih
Brdih ni bilo poslopja, ki bi nudilo prenočišče celotni organizirani skupini oziroma celemu
avtobusu turistov. To naj bi se verjetno kmalu spremenilo, saj so imeli v načrtih hotel v
Kozani, zabaviščni center z igralnico v Neblem in termalni kompleks, ki je obljubljal
turistično razkošje, a je bil takrat najmanj oprijemljiva možnost.24 Tudi konec leta je župan
Mužič spregovoril o razvoju turizma, ko je povedal, da so z Občino delali Brda lepa in
urejena, razvijali turistično infrastrukturo in intenzivno razvijali projekt Terme Brda, skrb za
širšo prepoznavnost Brd pa so videli v kulturi.25 Tudi v začetku leta 2006 so leto 2005
poimenovali kot eno od prelomnic v razvoju briškega turizma, saj je bil to začetek
uresničevanja turističnih sanj, in sicer, ker so avstrijski investitorji z lastniki zemljišč v dolini
potočka Oblanč sklenili pogodbe o postopnem odkupu in naj bi kmalu začeli s poskusnim
vrtanjem, da bi ugotovili, ali je pod zemljo termalna voda ali bodo Brici ostali brez term.26
Spodrsljaj na poti razvoja turizma se je v Brdih zgodil oktobra 2006, ravno v času trgatve, ko
na splošno Brda obišče veliko število obiskovalcev. Podjetje A+A je izdelalo tri informativne
table s podrobnih zemljevidom Brd. Postavili so jih v Gonjače ter na Dobrovo in Hum. Tista
na Humu se je izkazala za slabo izdelano, saj so barve zelo hitro zbledele. TIC je zato podal
reklamacijo podjetju, ki je v tistem času izdelovalo novo tablo, staro pa so že pred tedni
odstranili, tako da so turisti naleteli le na njene nosilce. Nova tabla naj bi bila takrat že
izdelana, nanjo so morali le še narisati zemljevid. Na svojem mestu naj bi stala konec meseca
in naj bi tako služila turistom, ki so v Brda prišli v času martinovanja.27
V januarju 2008 so v novicah pripravili nekakšen potek dogodkov preteklega leta po
posameznih občinah, iz katerega smo izvedeli, da so v Brdih leto 2007 začeli s strokovnim
izobraževanjem za lokalne turistične vodnike, ki se ga je udeležilo veliko število tečajnikov,
24
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saj je bil obisk turistov v občini vse večji. Čez leto so uspešno izpeljali številne turistične
prireditve, konec julija pa so v Neblem tik ob državni meji odprli nov turistično-poslovni
center u igralnim salonom. V jeseni so asfaltirali turistično pot od vasi Vrhovlje do vrha
Sabotina, takrat pa so se začeli tudi dogovori Občine Brda in avstrijske občine Bad Bleibig o
sodelovanju v zdraviliškem turizmu, in sicer so se v Brdih odločili, da ne bodo čakali, da bo
poskusna vrtina odkrila termalno vodo, saj to ni smel biti pogoj za gradnjo hotelskozdraviliškega kompleksa v Brdih, so pojasnili na Občini. Še zadnji dogodek v povezavi z
razvojem turizma se je zgodil konec oktobra, ko se je TIC preselil pod arkade dobrovskega
gradu, kjer naj bi ga turisti lažje našli.28
V juniju 2009 je župan Mužič v intervjuju na vprašanje, kako spodbujati turizem v Brdih,
odgovoril, da so že od začetka največ pozornosti posvečali prepoznavnosti Brd, v ta namen so
ustanovili TIC, vinoteko, konzorcij – nismo izvedeli, kdaj so ga ustanovili – oblikovali so
blagovno znamko Brd, financirali so polovico posamezne promocijske dejavnosti, na primer
skupen nastop na sejmu v Veroni. Menil je, da s tem delom ne smejo prenehati, zato so se
konstantno udeleževali različnih prireditev po Sloveniji, Italiji in Avstriji. Kot je pojasnil, so
vsi občinski sveti do tedaj te dejavnosti podpirali, saj so videli, da so se obrestovale, saj so
Brda postajala vse bolj prepoznavna in obiskana.29 Da se je promocija res obrestovala, smo
videli tudi avgusta, ko je TIC poročal, da je tistega leta v Brdih prenočilo več obiskovalcev
kot leto prej, kar je verjetno bila posledica tudi tega, da so v Brdih dobili več nočitvenih
zmogljivosti. Takrat je bilo možno prespati na 19 turističnih kmetijah od Podsabotina do
Golega Brda, ki so nudile od pet do 20 postelj, in enem hotelu v Neblem, ki nudi 76 postelj,
skupno skoraj 300 prenočišč. Na TIC-u točnih podatkov še niso imeli, gotovo pa je bilo, da je
bilo nočitev več, tudi pri njih se je ustavilo vedno več turistov. Ti so prihajali iz Italije,
Avstrije, Nemčije, tudi Francije, Belgije in Nizozemske, vedno več je bilo tudi Američanov,
Angležev in turistov iz vzhodne Evrope, konstantno pa so bili v Brdih tudi slovenski
obiskovalci. Turisti so največkrat iskali mir in stik naravo ter enogastronomsko ponudbo,
vedno več je prihajalo kolesarjev, Brda pa so tudi dobro izhodišče za izlete po Primorski in
Furlaniji. Tri leta delujoči hotel Venko, ki nudi prenočišča za večje število turistov, je med
vikendi gostil pretežno italijanske goste, čez teden pa so se obračali h konferenčnemu
turizmu. Ker so med vikendi bili večinoma polno zasedeni, so svoje goste preusmerjali v
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Krmin, kmalu pa naj bi to težavo lahko rešili s hotelom s tremi zvezdicami, ki so ga urejali v
stari šoli v Kozani.30
V juniju 2011 so razširili turistično ponudbo Brd, ki naj bi od tedaj naprej poskrbela tudi za
obiskovalce s posebnimi potrebami. Po sporazumu med Vinoteko Brda in Varstvenodelovnim centrom (VDC) Nova Gorica naj bi Vinoteka del svojega denarja od prodaje
namenjala VDC-ju, katerega delavci naj bi invalidnim turistom ali gostom, ki potrebujejo
posebno nego, to ob obisku tudi nudili.31
V januarju 2012 so na Dobrovem ponovno pripravili posvet na temo, kako preživeti v
turizmu. Glavna ideja je bila, da morajo Brda staviti na svoje posebnosti, če želijo privabiti
turiste. Turistom so že takrat Brda nudila tako bolj aktivne počitnice kot tudi bolj umirjene,
pri obeh pa so lahko uživali v pestri enogastronomski ponudbi. Pri tem pa bi morali ohranjati
in razvijati svoje posebnosti od pokrajine in kulturnih dogodkov, zanimivih točk, med
katerimi je na primer utrjena vas Šmartno, do ponudbe avtohtonih dobrot. Ena od novih idej
bi lahko bila tudi ekološka pridelava vin, oljk in sadja, s čimer bi lahko v Brdih ustvarili
ekološko cono. Z ekološkim kmetijstvom bi gostincem omogočili, da ponujajo domače briške
izdelke iz ekološke pridelave, s čimer bi dvignili kakovost destinacije in obenem ne bi
posnemali že videnega. Še vedno pa je ostajal izziv, kako goste zadržati v Brdih več dni.
Posledično so v zadnjih letih Brici vlagali v prenočišča, da so lahko tedaj turistom ponudili
več kot 400 postelj na številnih turistični in vinskih kmetijah in dveh hotelih. Kot je pojasnila
direktorica ZTKMŠ-ja Ariana Suhadolnik, bodo stremeli k oblikovanju skupnega turističnega
portala Brd, saj je vse več turistov svoje izlete načrtovalo preko spleta. Želeli so si tudi
utrjevati ime Brda kot znamko turistične destinacije, zato so na posvetu predstavili tudi novo
celostno grafično podobo, s katero bodo nastopali po sejmih. Kot zadnjo točko, a ne najmanj
pomembno, so izpostavili tudi povezovanje s sosedi in skupno trženje širšega območja
Goriške.32 V maju so predstavili novo turistično ponudbo, ki naj bi jo kmalu ponudili
turistom. Ti si bodo lahko izposodili kolesa na električni pogon, na voljo pa naj bi jim bila že
v tistem poletju v hotelu Kozana in še v nastajajočem v Šmartnem. Izposojo si bo možno tudi
rezervirati vnaprej preko spletnega portala Bikeways. Ponudba je bila del novega koncepta
razvoja turizma v Brdih, kjer so skrbeli tudi za nove nočitvene kapacitete, takrat jih je bilo na
30
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voljo že skoraj 500. Poleg električnih koles so imeli v načrtu tudi postavitev dveh polnilnic za
električne avtomobile. Razširili so tudi ponudbo za pohodnike, in sicer so se lahko podali na
mednarodno pot, ki vodi tudi čez Brda, v celoti pa od Großglocknerja do Milj pri Trstu. V
Brdih so pri tem upali na porast obisk nemško govorečih turistov.33
V februarju 2013 so v Šmartnem ustanovili novo društvo Martinc, ki naj bi združevalo vse, ki
so si v Brdih želeli kulturne podobe in vsebin za domačine in turiste. Prizadevali naj bi si za
spoznavanje kulturne in naravne dediščine Brd, za razvoj kulture bivanja vseh Bricev in
okolju prijazen in trajnostno naravnan turizem kot razvojno priložnost za celotna Brda.34
Julija pa so ponovno razširili turistično ponudbo Brd, kot je povedala Ariana B. Suhadolnik,
direktorica ZTKMŠ-ja. Na šestih kmetijah po Brdih so bili od takrat na voljo električni
skuterji, namenjeni tistim gostom, ki so pri njih prespali. Kdor je prespal eno noč, je imel
skuter na voljo štiri ure, kdor je prespal dve noči, ga je imel za cel dan. Sodelujoče kmetije so
takrat bile Belica turizem v Medani, Breg pri Golem Brdu in Šibav v Neblem, Domačija
Kabaj Morel v Šlovrencu ter Češnjev Gaj in Alma Vista35 v Vipolžah. Poleg tega so na gradu
Dobrovo odprli Briško butiehco, prvo trgovinico z briškimi spominki, kjer je bilo možno
kupiti različne spominke obrtnikov in kmetov od nakita in keramike do oljčnega olja, za
začetek 100 artiklov 18 ponudnikov. Takrat je bila odprta med 9. in 17. uro čez teden in med
10. in 18. med vikendi.36
Poletje 2014 je zaznamovalo deževno vreme, a v Brdih so v avgustu kljub temu beležili 17 %
več nočitev kot v enakem obdobju leto prej. Tudi v letu 2013 so beležili več nočitev kot v
2012, in sicer kar 25 % več. V maju 2014 je bila rast v primerjavi z letom prej 30-odstotna, a
je zaradi slabega vremena čez poletje nekoliko padla, a na ZTKMŠ-ju so upali, da bo obisk
ponovno narasel, saj se je obetala lepa jesen. Razlogov za vse večji obisk je bilo več, število
nočitvenih zmogljivosti se je povečalo na 550, Brda niso več veljala le za vinsko destinacijo,
ampak so ponujali tudi različna doživetja, veliko je k dvigu obiska pripomogla pohodniška
pot Alpe Adria, razvijali so tudi kolesarske poti, eko mobilnost z električnimi kolesi, veliko
obiskovalcev pa so pritegnili tudi pestri in zanimivi dogodki in prireditve. Velike načrte so
imeli tudi z vilo Vipolže, ki na bi jo prenovljeno odprli naslednje leto, v njej pa naj bi razvijali
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tudi kongresni turizem. Tudi nov turistični spletni portal je po besedah direktorice ZTKMŠ-ja
Ariane Suhadolnik pripomogel k povečanju obiska in prepoznavnosti Brd.37
V juliju 2015 so na TIC-u povedali, da število nočitev ni raslo tako skokovito kot v primerjavi
let 2013 in 2014, a je bilo gostov vseeno vedno več, pri čemer se je spreminjala tudi njihova
struktura. Od tujih obiskovalcev, ki so ostajali več kot en dan, je bilo največ Avstrijcev, šele
nato Italijanov, ki so do tedaj prevladovali, za njimi pa so bili Hrvati. Med vsemi je bilo
največ parov, nato posameznikov in družin z otroki. Največkrat so še vedno iskali vinske
degustacije in kulinarična doživetja, povečalo se je zanimanje za kolesarstvo in pohodništvo,
veliko je bilo tudi iskalcev aktivnih počitnic. Enodnevni so si ogledovali ostanke prve
svetovne vojne na Sabotinu, slovenski enodnevni turisti pa so v Biljani in na posestvu Gredič
obiskovali snemalna prizorišča televizijske serije Ena žlahtna štorija. Naraščalo je tudi število
premožnejših meščanov, ki so v Brdih iskali naravo, mir in urejeno okolje, in dopustnikov, ki
so se v Brdih ustavili dan, dva in nato nadaljevali pot proti morju.38
Januarja 2017 še niso imeli celotne statistike nočitev prejšnjega leta, a so že do konca oktobra
beležili 32.500 nočitev, v celotnem letu 2015 pa 30.000. Nekatere nočitvene zmogljivosti so
bile v nekaterih obdobjih popolnoma zasedene in to tudi izven glavne sezone in ko ni večjih
prireditev, česar prej niso beležili. Po besede Tine Novak Samec, direktorice ZTKMŠ-ja, je to
kazalo na to, da so postajala Brda zanimiva za turiste vse leto. Poleg turistov, ki so prespali,
so Brda postajala vse bolj zanimiva tudi za enodnevne turiste, kot je povedala, je tudi TIC vse
bolje posloval, v oktobru ga je obiskalo 1100 turistov, 600 več kot leto prej. Sama je videla to
v različnih dejavnikih, in sicer, da so organizirali več odmevnih dogodkov, nekatere že
uveljavljene pa programsko in kakovostno obogatili, vse leto so promovirali Brda doma in v
tujini, k promociji pa so prispevali tudi vinarji in nekatere nagrade, ki so jih Brda prejela,
turizmu pa je bilo naklonjeno tudi vreme, saj je podaljšano obdobje dovoljevalo aktivne
počitnice v naravi tudi v jeseni, ko so veliko povpraševali po izposoji električnih koleh in o
pohodnih poteh. Še vedno pa so jih zanimali vino, kulinarika, zgodovina, športne aktivnosti,
Slovence pa dogajališča Ene žlahtne štorije. Med tujci so še vedno prevladovali Avstrijci,
Nemci in Italijani, večalo pa se je zanimanje Angležev, Ircev, Američanov in prebivalcev
držav Beneluksa.39 V novembru je Novak Samčeva poročala, da se je porast obiskovalcev
37
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dvignila za 15 %, ležišča pa so bila ob vikendih in v času večjih prireditev polno zapolnjena.
Med poletjem so imeli vse dni v tednu skoraj vse postelje zasedene, večina pa je tam ostala
teden dni, nekateri tudi dva. Tudi v jeseni je bil obisk Brd velik in med vikendi tam ni bilo
proste postelje.40
2.2 Razvoj po posameznih vaseh
Razvoj vasi Šmartno, Dobrovo in Medana sem predstavila v poglavju 8. Turistične
znamenitosti.
2.2.1 Kožbanski kot in vas Krasno
Januarja 1994 so se v novogoriški občini, v kateri je bilo kar 27 demografsko ogroženih
krajevnih skupnosti in 23 naselji, ki so zavzemala okoli 70 % območja občine, a je v njih
živela le tretjina občanov, odločili, da začnejo s pripravo inicialnih razvojnih programov za
spodbujanje teh območji, naprej za območje Kožbanskega kota in bližnje vasi Krasno v
Goriških brdih. Namen teh načrtov je bil, kot je povedala nosilka naloge magistrica
sociologije Almira Pirih, da ovrednotijo razvojne možnosti in oblikujejo ukrepe in usmeritve
oziroma program aktivnosti za pospešen razvoj teh območij. Za Kožbanski kot so videli
razvojne možnosti v njegovi ugodni legi z zaledjem na italijanski strani, a je bil z Italijo
povezan z maloobmejnim prehodom, imel pa je v neposredni bližini mednarodni prehod
Neblo. Dodatne razvojne možnosti so bile tudi naravne značilnosti, čeprav so te omejevale
razvoj kmetijstva, so pa strma pobočja, hudourniške grape, ozke in globoke doline
pripomogle, da se je ohranila neokrnjena narava, ki je velika prednost pri razvijanju turizma.
Najboljše možnosti za razvoj so videli v novih dejavnostih, ki so se jih nekateri prebivalci že
lotevali. Med temi idejami je bila najpogosteje izpostavljena povezava kmetijstva in
živinoreje s turistično in gostinsko ponudbo, kar bi lahko omogočilo razvoj turističnih kmetij,
ki bi nudile domačo hrano in pijačo, kot dopolnilno dejavnost pa bi lahko razvili kletarstvo,
prašičerejo, ovčerejo, vinogradništvo, pridelavo posebnih vrst sada ipd. Za predpogoj pa so
izpostavljali izgradnjo ustrezne infrastrukture, najbolj asfaltiranje cest, saj je bilo nemogoče,
da bi turisti množično prihajali po makadamski cesti. To je bila prva stvar, ki bi jo morala
občina urediti, pri čemer so bili prebivalci pripravljeni prostovoljno pomagati. Poleg cest sta
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bili pomembni tudi izgradnja telefonskega omrežja in obnova nekaterih vodovodov. Pirihova
je na koncu dodala, da bo potrebna konkretna občinska pomoč, v nasprotnem primeru je bilo
zaman pričakovati, da bodo razvojni programi čemu služili.41 Že v decembru so v vasi Krasno
dobili asfaltirano glavno cesto Dobrovo–Vrhovlje, ki so jo začeli asfaltirati v januarju. Ob tem
dogodku se je začela razvijati celotna vas, katere prebivalci so se večinoma ukvarjali s
kmetijstvom, vendar so nekateri tedaj načrtovali različne stvari. Tako je Jože Drnovšček že
začel urejati svojo domačo kmečko hišo za turizem.42
V juniju 1995 so se začele kazati težave prebivalcev Golega Brda, ki jih je povzročilo zaprtje
mejnega prehoda z Italijo. Tega so zaprli 25. 5. 1995, ker so zaprli cesto do njega, ker naj bi
bil teren nad njo plazovit. Prebivalci so bili jezni, saj je pred tem čez mejo potekal živahen
promet, italijanski prebivalci so hodili k njim na bencinsko črpalko, trgovino in na turistično
kmetijo Breg. Po zaprtju pa je življenje tam zamrlo, odprti sta ostali le trgovina in turistična
kmetija.43 Novembra 1996 je bil mejni prehod še vedno zaprt, zato se je tudi obetaven kmečki
turizem soočal s težavami.44 Situacija se je za turistično kmetijo Breg naslednje leto
izboljšala. Kot je povedala Adrijana Peresin decembra 1997, so po zaprtju mejnega prehoda
izgubili veliko število gostov, a so z vztrajnostjo uspeli svojo kmetijo ohraniti. S pomočjo
agencij so si pridobili nove goste iz Slovenije, če bi se mejni prehod spet odprl, pa so upali na
ponoven obisk Italijanov.45 Kdaj so mejni prehod ponovno odprli, v novicah niso poročali,
leta 2016 pa smo izvedeli, koliko časa je bil zaprt.
Kot smo izvedeli v juliju 2005, je v krajih Kožbanskega kota še vedno ostajala možnost
turističnega razvoja, a jih je pri tem, da bi imeli kakovostno gostinsko ponudbo, ki je
pomembna za privabiti turiste, omejeval neprimeren urnik mejnega prehoda. Kot je povedal
predsednik vaške skupnosti Herman Sitar, se pri njih kljub vstopu v Evropsko unijo ni
spremenilo nič, saj je bil prehod Golo Brdo odprt le do 19. ure, posledično so morali gostje od
njih oditi po ovinkasti poti, ki je tudi dvakrat daljša. Za spremembo urnika, ki je motil tudi
prebivalce, ki so imeli na drugi strani meje zemljišča ali službe, so se v Kožbani in na Občini
trudili že dalj časa, Občina si je pri tem želela tudi to, da bo vsaj en mejni prehod obratoval
cel dan, saj se je meja zaprla najkasneje ob polnoči. Z bolj odprto mejo bi v Kožbanskem kotu
41
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imeli tudi več možnosti za turistični razvoj, saj so takrat k njim množično prihajali kolesarji in
pohodniki, a se niso imeli kje okrepčati, vsaj med tednom ne, med vikendom pa so imeli na
voljo zgledno urejen kmečki turizem v Bregu pri Golem Brdu.46
Julija 2016 so se težave v Golem Brdu ponovile, saj so na italijanski strani ponovno zaprli
cesto, ki je že pred leti povzročala težave in so jo tedaj popravljali. Pred leti se je pri podobnih
težavah v vasi ohranil le kmečki turizem, ki je privabljal Italijane, ki so tudi čakali na
ponovno odprtje ceste, saj se po njej najlažje in najhitreje pride do vasi in turistične kmetije.47
Tudi v septembru istega leta cesta še ni bila odprta, čeprav so jo asfaltirali že nekaj časa nazaj.
Izvedeli pa smo, da je bil mejni prehod, ki so ga zaprli 25. 5. 1995, zaprt štiri leta in štiri
mesece.48 V soboto, 5. 11. 2016, so cesto ponovno odprli. Na slovesnosti sta tako briški kot
župan Občine Dolenje na italijanski strani poudarila pomembnost ceste za sosedsko
povezovanje in razvoj turizma.49
2.2.2 Kozana
Novembra 1993 so Kozano v novicah opisali kot vas med Vipolžami in Šmartnim, ki je
turista lahko precej zmedla, saj so bile domačije ob cesti in naokoli za takratne čase lepe hiše
z mogočnimi gospodarskimi poslopji in urejenimi dvorišči, medtem ko so bile tiste v
strnjenem, značilnem središču popolno nasprotje. Večina hiš, ki so bile nekdaj slikovite in
tipične kmečke hiše, je bila takrat zapuščenih, nenaseljenih in na pol porušenih, kar je bila,
kot so povedali domačini, posledica napačnega ravnanja domačinov v zadnjih letih. Vas je
sicer razpotegnjena čez dobra 2 km, središče pa je edini strnjeni del. Omenjene hiše v središču
so bile tarča potresa leta 1979 in po njem so družine dobile pomoč za obnovo. Te pa so denar
raje kot za obnovo porabile za nakup novih stavb, najbolj zaradi tega, ker je bilo v utesnjenih
gasah malo manevrskega prostora, sploh za kmetovanje, drugod pa so si lahko poleg domov
uredili tudi nove kleti in druge objekte. Kot je povedal Zvezdan Prinčič, so takrat ravnali
napak in bi lahko našli boljšo rešitev. Njihova družina je takratno stavbo svoje domačije
prodala nekemu ljubljanskemu umetniku, ki se kasneje skorajda ni več vrnil, tako da je lep
primer briške arhitekture počasi propadal in je bil tedaj na tem, da se zruši. Predsednik vaške
skupnosti Vojko Simčič je še povedal, da pri vsem tem ni šlo le za kulturno škodo in slab
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izgled vasi, ampak tudi za varnost, saj so te stavbe že ogrožale mimoidoče in bližnje
stanovalce.50 Zadeva tudi čez dve leti še ni bila rešena, ko je novembra 1998 predsednik vaške
skupnosti Vojko Simčič povedal, da so čakali na primeren odlok, ki bi lastnike razpadajočih
hiš v središču vasi pripravil do tega, da bi jih obnovili.51
Da bi se turizem v vasi bolj razvijal in bi bila promocija lažja, se je 13 vinarjev iz Kozane in
Vipolž septembra 2000 združilo v društvo, saj so bili prepričani, da bodo s skupnim nastopom
na vinskih sejmih doma in v tujini uspešnejši, skupaj pa bodo skrbeli tudi za boljšo promocijo
svojega kraja. V načrtu so imeli slediti medanskemu zgledu in postaviti informacijskoturistične table po Kozani in Vipolžah, kar bi tudi pripomoglo k boljši promociji.52
Da se je kraj začel razvijati, smo videli v avgustu 2003. Po vasi so že postavili turistične table
za posamezne vinske kmetije, v načrtu pa so imeli še postavitev glavne usmerjevalne table ob
glavno cesto, s katero bi pridobil celoten kraj – ali so jo postavili, nismo izvedeli. V vasi so
takrat obnavljali tudi infrastrukturo, prekopane ceste naj bi bile kmalu na novo asfaltirane.
Vaška skupnost si je ob tem želela, da bi nov asfalt dobil tudi vaški trg in da bi življenje vrnili
v stavbo nekdanje osnovne šole. Tam naj bi po prvotnih načrtih uredili dom za ostarele,
vendar so to idejo opustili. Svet Občine je stavbo prodaj novogoriškemu podjetju Projekt, kjer
so izdelali načrte za preureditev stavbe v garni hotel. Predsednik vaškega odbora Andrej
Murenc je povedal, da je bilo njim najpomembnejše to, da bodo stavbo končno obnovili, da
ne bo več propadala, in dodal, da so se vsaj v središču vasi stvari premikale na bolje. Stare
hiše v strnjenem jedru vasi, ki so propadale, so dobivale novo življenje. Del teh hiš, ki so jim
vhode na dvorišče krasili prtoni, je prevzela kranjska družina Truden in jih po nasvetih
spomeniškega zavoda obnovila v starem briškem slogu.53 Stavba stare šole je dobila novo
vlogo decembra 2009, ko so odprli nov Hotel Kozana, ki je takrat lahko gostil do 60 gostov, s
čimer je rešil težavo obiska večjega števila gostov in zelo obogatil ponudbo turističnih postelj
v Brdih,54 12 objektov v strnjenem središču vasi pa je družina Truden preuredila v garni hotel
Dvor v Kozani s petimi sobami in štirimi apartmaji.55
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2.2.3 Neblo
Kot so se v novicah izrazili v članku iz januarja 2001, je opuščeni Petrolov bencinski servis v
Neblem takrat že tri leta predstavljal turistično bodečo nežo Brd, ki je v oči bodla tako
domačine kot turiste. Tega so se zavedali tudi v podjetju, a do tedaj še niso vedeli, kaj bodo
naredili s servisom, a ga skoraj zagotovo ne bodo več odprli. Vse, kar so takrat lahko naredili,
je bilo, da so skrbeli za okolico opuščene stavbe.56 O tem, kaj se je s servisom zgodilo, niso
več pisali.
Pomembna pridobitev za turizem v vasi in celotnih Brdih je bila otvoritev prvega briškega
hotela z igralnico Venko s 70 ležišči, kongresno dvorano, restavracijo in igralnim salonom.57
V Neblem je bilo kar nekaj storitvenih dejavnosti, ki so privabljale predvsem goste iz Italije,
med temi je bila tudi gostinska ponudba, ki je predvsem med vikendi predstavljala probleme v
prometu, kot so v vaški skupnosti predstavili v februarju 2017. Poleg lokalov je v vasi deloval
tudi omenjeni hotel z igralnico Venko, zaradi tega se je skozi vas dnevno peljalo veliko
število avtomobilov. Osrednji del vasi seka glavna cesta iz Brd v Italijo, ki so jo želeli vaščani
sodobneje uredili. Želeli so si prenove križišča z lokalno cesto proti Peternelu in Kožbani, kjer
so tudi zgoščene dejavnosti, in sicer so tam želeli imeli krožišče, obenem pa so prosili tudi za
pločnik na tem delu regionalne ceste, sodobno javno razsvetljavo itd. Jezilo jih je, ker so o
preureditvi tega križišča govorili že zadnjih 15 let, vendar so v Občini raje začeli s prenovo
križišč v Gonjačah in na Dobrovem, čeprav bi morali temu v Neblem dati prednost.58 V
pregledanih časopisih še ni bilo odgovora na ureditev ceste v turistično vse bolj rastoči vasi.
2.2.4 Višnjevik
V Višnjeviku, kjer organizirajo Praznik rebule in oljčnega olja, eno najpomembnejših
turističnih prireditev v Brdih, so v aprilu 2009 začeli z obnovo propadajočega objekta v
središču vasi, ki so ga namenjali dejavnostim kraja. Tam naj bi svoje delo opravljala vaška
skupnost, delovala naj bi društva, organizirali bi kulturne in turistične dejavnosti, interesne
dejavnosti in druženja vaščanov. Z obnovo so začeli kar vaščani sami, njihovo prostovoljno
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delo pa je bilo ocenjeno na 57.720 evrov. Najprej so stavbo porušili in zgradili del nove do
prve plošče. V tem času je Občina prek Programa razvoja podeželja 2007–2013 zagotovila
73.500 evrov nepovratne pomoči za obnovo. Vrednost celotnega projekta se je gibala okoli
176.000 evrov, tako da bi 100.000 evrov morala prispevati Občina, ki je ta denar že
zagotovila v proračunu. Nadaljevanje del naj bi se začelo že jeseni, cilj pa je bil, da bo
naslednji Praznik rebule in oljčnega olja že v novih prostorih.59 Marca 2010 so nadaljevali z
deli obnove vaškega doma, ki naj bi bila zaključena še v tistem letu. V domu naj bi uredili
manjšo dvorano, prostore za delo sveta vaške skupnosti, mladinsko sobo, čajno kuhinjo in
morda tudi manjši muzej, je povedal predsednik vaške skupnosti Damijan Koncut.60 Otvoritev
nove oranžne stavbe tik ob prizorišču dogajanja Praznika rebule in oljčnega olja so združili
ravno s tem praznikom v prvem vikendu maja 2011. Kot je povedal Damijan Koncut, so
nameravali tam organizirati različne dogodke, predstavitve, gledališke igre in koncerte.61
3. TURIZEM V PRORAČUNU OBČINE BRDA
Prvi članek o proračunu Občine Brda smo našli v Primorskih novicah maja leta 1996. Občina
Brda je tega leta ocenila prihodke proračuna na 347 milijonov tolarjev. Od tega je po 4
milijone namenila tudi podpori turističnih dejavnosti in promociji Brd. Za kulturo in v sklopu
nje ureditev Gradnikove spominske sobe, ki je v časopisu sicer niso omenjali kot turistično
destinacijo, pa so namenili 2,5 milijona tolarjev.62 O proračunu za 1996 so pisali tudi
naslednje leto aprila. Članek turizma ni omenjal. V nadaljevanju smo izvedeli, da je bil na isti
seji sprejet odlok o ustanovitvi meduniverzitetnega središča Grad Vipolže, ki naj bi skrbel
tudi za promocijo Brd. Začetni kapital za delovanje zavoda je znašal milijon tolarjev.63
O proračunu za leto 1997 so pisali maja. Proračun je znašal 367,2 milijona tolarjev, v članku
pa ni bilo izraženo, koliko od tega je bilo, če je sploh bilo, namenjenega za turizem.64 Januarja
1998 so objavili članek o rebalansu proračuna za leto 1997. O turizmu dobesedno ni pisalo
nič, pisalo pa je, da so se po rebalansu med odhodki najbolj zmanjšala sredstva za investicije
v družbene namene, in sicer s 67 na skoraj 28 milijonov tolarjev, ter da so v proračun za leto
1998 vključili nekatere investicije iz leta 1997, vendar ni bilo zapisano, o katerih investicijah
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so govorili.65 Aprila 1998 je sledil še en članek o starem proračunu, kjer je pisalo, da so za
promocijo in turistične akcije občine porabili 16 milijonov tolarjev.66
V istem članku smo brali o osnutku novega proračuna za leto 1998, kjer so predvidevali 450
milijonov tolarjev prihodkov in 463 milijonov tolarjev odhodkov. Nič ni pisalo o deležu
denarja za turistične dejavnosti in promocijo, denar za kulturni objekt v Medani, ki ni bil
poimenovan67, pa so postavili »na zalogo«; objekt bi bil financiran, če bi občina prejela denar
iz posameznega ministrstva in takse za zmanjševanje onesnaževanja okolja.68
Aprila 1999 so pisali o proračunu za leto 1999. Osnutek je predvideval proračun v višini nekaj
več kot 488 milijonov tolarjev in porabo občine v višini 514 milijonov tolarjev. Predvidevana
sredstva za kmetijstvo in podjetništvo, 6,8 in 4,1 milijona tolarjev, so bila v skladu s
smernicami razvoja občine, kot so preimenovali Razvojni program Brd, ki so ga sprejeli v letu
1998.69 O njem so v časopisu pisali v juliju 1998. V njem je bil poleg kmetijstva opisan tudi
program za turistično ponudbo. V program je bil vključen razvoj malega gospodarstva,
predvsem turizma, gostinstva, trgovine in dopolnilne dejavnosti kmetij. Občina je ta razvoj
spodbujala z izobraževanjem podjetnikov in s pomočjo pri zagonu dejavnosti. V načrtu so
imeli tudi raznovrstno pomoč, s katero bi spodbudili nosilce gospodarske dejavnosti, s
katerimi bi dosegli takšne storitve, ki bi bile namenjene tudi zahtevnejšim gostom. 70 V članku
»Največ denarja za ceste« smo naprej brali, da so bile smernice nasprotovane s strani
svetnikov SDS in SKD, saj se ti niso strinjali, da so dajale smernice vlogo dopolnilne
dejavnosti v briškem turizmu igralništvu. Kljub temu so bile smernice kasneje sprejete,
vendar s pripisom, da za člen o igralništvu ne prevzemajo odgovornosti. Nesoglasja pri
proračunu so bila tudi pri delu o obnovi hiš v starem delu Šmartnega, za katero občina ni
namenila denarja. Župan Mužič je pojasnil, da naj bi za to 10 milijonov tolarjev namenilo
Ministrstvo za kulturo, v tem primeru bi denar prispevala tudi občina. Glavna naložba v
kulturo naj bi po osnutku proračuna bila obnova Gradnikove hiše, za katero so namenili 26,7
milijona tolarjev.71 V septembru 1999 so objavili še en članek, ki se je navezoval na turizem
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in proračun. Govoril je o ustanovitvi turistične fundacije.72 »Svetniki občine Brda so podprli
ustanovitev Fundacije za razvoj turizma, v kateri bi zbrali del denarja od koncesijske dajatve
od igralništva.«73 V predlogu je bilo izraženo, da bi 48 % denarja od koncesijske dajatve za
igralništvo zbirali v skupnem skladu. Iz tega bi občine na zaokroženih turističnih območjih
črpale denar za razvoj turizma. Ta denar bi bil za Brda najboljša rešitev, saj bi ga tako prejela
več kot do tedaj. V primeru, da bi ta denar prejela neposredno, bi ga lahko občina umestila
med prihodke občinskega proračuna. Vendar je bila za ustanovitev Fundacije za razvoj
turizma zadolžena Vlada RS, ki je za ustanovitev potrebovala potrditev svetov vseh ostalih 30
občin.74
Prvi članek o proračunu za leto 2000 so objavili februarja. Osnutek proračuna je predvideval
564 milijonov tolarjev, od tega bi jih 124 prejeli od koncesijskih dajatev igralnic. Kulturi so
namenili 93 milijonov tolarjev, od tega 15 milijonov za obnovo gradu v Vipolžah in 30
milijonov za obnovo gradu v Šmartnem. Od 11 milijonov, namenjenih za kmetijstvo, naj bi 3
milijone namenili za nakup opreme za Briško vinoteko. Turizmu so v letu 2000 namenili 7,5
milijona tolarjev.75 V naslednjem članku iz marca 2000 so pisali o sprejetju proračuna. Ta je
znašal 598 milijonov tolarjev, kot je bilo izraženo že v osnutku, naj bi 124 milijonov prejeli
od koncesijskih dajatev. Ministrstvo za kulturo naj bi za obnovo gradu v Vipolžah namenilo
13 milijonov, za kulturne objekte v Šmartnem 30 milijonov in za medanske 3,5 milijona,
zanje pa naj bi denar prispevala tudi občina, in sicer je namenila 5 milijonov tolarjev za
urejanje Gradnikove domačije. Občina je 2 milijona tolarjev namenila za obnovo razglednega
stolpa v Gonjačah,76 ki je ena najpomembnejših turističnih točk v Brdih. Na proračun se je
navezoval še en članek, ki je govoril o predlogih svetnikov na seji občinskega sveta. Na njem
je svetnica SDS Kati Pojavnik predlagala spremembo namembnosti 3 milijonov tolarjev. Ti so
bili v proračunu namenjeni za nakup opreme za briško vinoteko na Dobrovem, njen predlog
pa je denar namenjal najemu razstavnega prostora v Ljubljani ali kje na Gorenjskem, saj bi s
tem bolj pomagali briškim vinarjem. Predlog ni bil podprt.77 V novembru so pisali o rebalansu
proračuna. V blagajno se je steklo manj denarja od predvidenega, 25 milijonov manj od
predvidenega so prejeli tudi od prihodkov od posebnih iger na srečo, več denarja pa je leta
2000 občinska blagajna prejela iz namenskih prihodkov za turizem. Na seji so svetniki
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opozorili na veliko porabo denarja za turizem in promocijo in predlagali, da naj občina več
denarja raje nameni infrastrukturi.78
V članku »Prednost obnovi gradov« je pisalo, da so 30 milijonov tolarjev namenili obnovi
gradu v Šmartnem. Podatek je napačen, saj v Šmartnem ni gradu. V naslednjem članku,
»”Kak milijon bomo pričarali”«, nismo več brali o obnovi gradu ampak o kulturnih objektih.
Tako ni razvidno, ali je napako naredila avtorica članka ali je bilo v osnutku proračuna res
izraženo, da je denar namenjen obnovi gradu v Šmartnem, vendar je napaka verjetno
avtoričina.
Petra Vidrih je pisala o proračunu 2001 v februarju, in sicer največ o krčenju naložb za
prihajajoče leto. Prihodki naj bi znašali okoli 638 milijonov tolarjev, odhodki pa 7 milijonov
več. 125 milijonov prihodkov naj bi pokril koncesijski denar, za obnovo Šmartnega naj bi
Ministrstvo za kulturo prispevalo 40 milijonov, za Vipolže – kjer je po vsej verjetnosti mišljen
grad Vipolže – pa 33 milijonov tolarjev. V primeru teh prispevkov bi zanje denar prispevala
tudi občina, skupno 85 milijonov tolarjev. Krčenja naj bi bil prisotna na vseh področjih, tudi v
turizmu, ki naj bi prejel 12 milijonov, in promociji, ki naj bi prejela 4 milijone tolarjev.
Mnenja svetnikov so bila, da so bili ti zneski premajhni.79 Po sprejetju proračuna so se zneski
v večini ujemali s tistimi v prejšnjem članku. Po sprejetju so zmanjšali prispevek za Šmartno
in Vipolže, namesto sprva mišljenih 85 milijonov naj bi prispevali 78 milijonov tolarjev.
Sprememba je bila tudi pri turizmu in promociji, ki jima je bilo skupno s kmetijstvom
obljubljenih 27 milijonov tolarjev, prejeli pa naj bi jih le 23, kar se je svetnikom ponovno
zdelo premalo. Avtorica ni opisala, koliko od teh 23 milijonov je bilo namenjenih za
posamezno panogo.80 O rebalansu proračuna so razpravljali že novembra, a članka o tem
takrat ni bilo in smo o tem brali šele decembra. Ponovno naj bi o njem razpravljali šele nekaj
dni po izidu tega članka, ko naj bi sprejeli, da se bo v občino v letu 2001 steklo okoli 662
milijonov tolarjev, porabila pa bo skoraj 668 milijonov tolarjev. Za kulturo bo namenila 3,5
milijona tolarjev manj, kot je sprva domnevala, a iz članka ni bilo jasno, ali je bila to izguba
tudi za obnovo Šmartnega in vile Vipolže.81 Zadnji dan v letu je sledil še zadnji članek o
potrditvi dopolnitve rebalansa proračuna. V občinsko blagajno se je steklo skoraj 662
milijonov tolarjev, porabili pa so jih skoraj 669 milijonov. Iz članka nismo izvedeli, koliko so
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na koncu prejeli kultura in z njo Šmartno in Vipolže ter turizem, izvedeli pa smo, da so
promociji namenili 3,7 milijona tolarjev več od predvidenega.82 Ker pa v članku »Čarati pa v
Brdih, žal, ne znajo« ni bilo opisano, koliko denarja naj bi v letu 2001 namenili promociji,
nismo vedeli, kolikšen je bil končni znesek. Lahko smo se le orientirali po podatku iz članka
»”Ne moremo ne živeti ne umreti!”«, kjer je avtorica zapisala, da so promociji namenili štiri
milijone. Aprila 2002 je Občina sprejela račun za leto 2001, ko je zbrala 635,6 milijona
tolarjev, kar je bilo nekaj manj od predvidevanega v proračunu, in dobila 630,5 milijona
tolarjev, kar je bilo manj, kot je bilo načrtovano v proračunu. Od igralniških dajatev so prejeli
120 milijonov, kar je bilo 5 milijonov manj od predvidenega. V članku ni bilo opisano, koliko
so porabili za kulturo in turizem.83 Nekaj dodatnih podatkov o tem smo našli še februarja
2003, in sicer, da so po rebalansu proračuna ugotovili, da je občina dobila le nekaj več kot
654 milijonov od predvidenih 694 milijonov tolarjev, porabila pa je skoraj 650 milijonov in
ne 701 milijon, kot so predvidevali. Manj denarja so prejeli, ker so morali državi vrniti 28
milijonov od previsoke finančne izravnave, ki so jo prejeli leta 2001. V proračun je posegel
tudi zamik izplačila prispevka države za obnovo starega dela Šmartnega, ko so namesto
obljubljenih 42 milijonov prejeli le skoraj 29 milijonov tolarjev. Tudi igralniška koncesijska
dajatev je bila manjša, in sicer so namesto 110 prejeli 95 milijonov. Pri porabi stroškov je bilo
opisano, da so več denarja namenili turizmu, ni pa bil zapisan znesek tega denarja. Manj so
porabili tudi za kulturo, kar je bila posledica zamika plačila državnega prispevka.84
Marca 2002 so sprejeli proračuna za prihajajoče leto. Občinski svet ga je sprejel v eni uri, v
njem je bilo zajeto, da se bo v občino steklo nekaj čez 694 milijonov, porabili pa naj bi jih
nekaj več kot 701 milijon tolarjev. Koncesijska dajatev naj bi jim v letu 2002 prinesla 101
milijon tolarjev, Ministrstvo za kulturo naj bi za urejanje obzidanega dela Šmartnega
namenilo 40 milijonov tolarjev. Zanj naj bi denar namenila tudi občina, in sicer 42 milijonov
tolarjev. To je bil tudi edini podatek v članku, ki je govoril o denarju za kulturo in turizem.85
V aprilu sprejeti proračun za leto 2003 je vseboval skoraj 699 milijonov prihodkov in 747
milijonov tolarjev odhodkov. Od igralniške koncesijske dajatve naj bi prejeli 118 milijonov
tolarjev, v članku pa ni bil zapisan znesek prispevka države za obnovo obzidanega dela
Šmartnega. Prav tako nismo izvedeli o količinah zneskov, ki jih je občina namenila turizmu in
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promociji, če jim je delež sploh namenila. Razbrati se je dalo, da je kulturi namenila del
denarja, saj je avtor pisal o zadržkih svetnikov pri glasovanju o sprejetju proračuna, pri čemer
so opozarjali, da so vsoto za kulturo dvigale naložbe, ki niso sodile v to področje, a nikjer ni
bila zapisana višina denarja, ki je bil namenjen kulturi.86 Aprila 2004 so sprejeli tudi zaključni
račun, ki je izkazoval dobrih 40 milijonov tolarjev presežka.87
V proračunu za leto 2004 je bilo 120 milijonov tolarjev več kot leto pred tem. Prihodke so
povečali tudi z uspešno izbojevano bitko za izključitev koncesijskega denarja iz izračuna
primerne porabe. O višini drugih prispevkov avtorica ni pisala. Izvedeli smo, da je občina
odloku o proračunu dodala še razvojni program občine do leta 2007. Med načrti v programu
ni bilo nobenega v povezavi s kulturo ali turizmom, vsaj ne v članku opisanega. V gradivu o
proračunu je bilo tudi pismo direktorja podjetja, ki je želel v Vriskovem gabru odpreti
kamnolom, s čimer bi pridobila tudi lokalna skupnost, med drugim tudi financiranje turistične
promocije. Na seji o tem niso govorili.88
Briška občina naj bi leta 2005 prejela okoli 800 milijonov tolarjev.89 »Več denarja za naložbe
bodo imeli letos v briški občini predvsem zato, ker so dohodki od koncesijskih dajatev za igre
na srečo izključeni iz izračuna primerne porabe.«90 Od teh dajatev naj bi prejeli nekaj manj
kot 130 milijonov tolarjev. O deležu denarja za turizem ni bilo govora, pisali pa so o tem, da
naj bi s pomočjo države dokončali obnovo stavb v Šmartnem.91 Čez dva dni je sledil nov
članek o sami seji, na kateri so sprejeli, da bodo prihodki znašali 920 milijonov tolarjev.
Ponovno so pisali o koncesijskem denarju, le da je bil tokrat znesek manjši za 10 milijonov
tolarjev. O razdelitvi denarja ni bilo govora, pisalo je le, da je Tomaž Kumar izrazil mnenje,
da je bilo preveč denarja namenjenega že uveljavljenim kulturnim prireditvam v Brdih.92
Junija 2006 so sprejeli predlog rebalansa proračuna, kjer je bil edini nov podatek ta, da se je v
proračun steklo še dodatnih 35 milijonov tolarjev. O turizmu ponovno niso pisali nič.93
Naslednje leto so v članku o proračunu za leto 2006 pisali tudi o potrditvi zaključnega računa
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za leto 2005. V občini so v letu 2005 porabili nekaj več kot 875 milijonov tolarjev, nekaj manj
kot 100 milijonov pa so prenesli v proračun za leto 2006.94
V istem članku je avtorica pisala tudi o sprejetju proračuna za leto 2006. Ta je bil težji od
milijarde tolarjev, točen znesek ni bil zapisan. Ponovno so pisali, da je bila višina posledica
tudi zaradi umaknitve koncesijskega denarja iz izračuna primerne porabe. Članek ni omenjal
niti turizma niti kulture, pisalo je le, da je bil proračun zelo razvojno naravnan, saj je bilo
40 % denarja namenjenega naložbam, a nismo izvedeli, katere so bile te naložbe. Nekateri
svetniki so imeli pripombe nad tem, da je bilo preveč denarja namenjenega reprezentanci,
vendar so v pojasnilo dobili, da je šlo za dogodke, ki so pomembno vplivali na razvoj občine,
kljub temu pa so stroške promocije vseeno znižali.95 V intervju z briškim županom Francem
Mužičem v juniju 2006 je bilo prvo vprašanje namenjeno proračunu. Nov podatek je bil le o
investicijah, in sicer za cestno in komunalno infrastrukturo.96
Prihodki za leto 2007 naj bi znašali okoli 5,2 milijona evrov, kar je bilo 23 % več kot leto
prej, odhodki pa naj bi znašali skoraj 5,5 milijona evrov. O porazdelitvi denarja je bilo
zapisano le o obnovi cest.97 Čez dva dni so objavili nov članek o predlogu proračuna. Občina
naj bi prejela 5,2 milijona evrov, kar je bilo 24 % več kot leto prej. V prejšnjem članku je bila
višina prihodkov enaka, pisalo pa je, da je ta znesek za 23 % višji od prejšnjega. 91.000 evrov
naj bi občina prispevala za obnovo ceste Vrhovlje–vrh Sabotina, ostalo bo šlo iz državnega
denarja za regionalne spodbude.98 Sabotin je kot hrib, ki je prepleten z zgodovino soške
fronte, zelo obiskana turistična točka Brd, k čemur je pripomoglo tudi asfaltiranje ceste do
samega vrha. V aprilu 2007 smo dobili več podatkov o porazdelitvi denarja iz proračuna. V
blagajno naj bi steklo 5,295 milijona evrov, iz nje pa naj bi odšlo 300.000 evrov več. Denar
naj bi občina dobila tudi od Evropske unije. V letu 2006 so že dobili denar, 125.000 evrov, za
gradnjo briške oljarne in ureditev turističnega centra v prostorih gradu Dobrovo (Arkade),
česar pa leto prej v Primorskih novicah v člankih o proračunu niso zapisali, so pa o tem pisali
v članku, ki je govoril izrecno o selitvi TIC-a99. Tudi v letu 2007 naj bi za dokončanje obeh
projektov prejeli denar EU-ja, in sicer 33.000 evrov. Kultura je dobila del od 607.000 evrov,
vendar v članku ni bilo izraženo, kolikšen je bil ta del. Za obnovo ceste Gonjače–Sabotin – v
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prejšnjem članku beremo Vrhovlje–vrh Sabotina – je bilo potrebnih 668.000 evrov, od tega
naj bi pol milijona prispevala država, 88.000 Občina Brda, kar je bilo 3.000 evrov manj, kot je
pisalo v prejšnjem članku, 67.000 evrov pa ostale občine.100
O proračunu za leto 2008 smo brali že novembra 2007. V osnutku je bilo izraženo, da naj bi
se v letu 2008 v občinsko blagajno steklo skoraj 7 milijonov evrov, medtem ko naj bi bilo
odhodkov za 230.000 evrov več. Za kulturo je bil namenjen del od 542.000 evrov, vendar ni
bilo izraženo, kolikšen je bil ta del.101 Nov članek o proračunu za leto 2008 je sledil že na
začetku januarja. Obveljalo je, da se bo v blagajno steklo 7 milijonov evrov. Iz komunalnega
prispevka naj bi prejeli 108.000 evrov, kar so namenjali za različne gradnje. Ena od teh je bila
tudi hotel na Plešivem. Tudi odhodki so bili ocenjeni na 7 milijonov evrov. Od 528.000
evrov, kar je bilo manj, kot je bilo predvideno novembra 2007, naj bi del dobila tudi kultura,
vendar tudi takrat znesek ni bil znan.102 Kljub temu da so za leto 2008 predvideli gradnjo
hotela na Plešivem, tega niso zgradili, niti se o njegovi gradnji več ne govori.
O proračunu za leto 2009 smo našli le en članek, ki je bil precej skop s podatki oziroma sploh
ni vseboval podatkov o turizmu, promociji in kulturi. Občina naj bi imela v letu 2009 za 8,8
milijona evrov prihodkov in 9,7 milijona evrov odhodkov.103
O proračunu za leto 2010 smo brali že decembra 2009. Po predvidevanjih naj bi se v občino
leta 2010 steklo skoraj 9,4 milijona evrov, porabili pa bodo 100.000 več. Od igralniške
koncesije naj bi prejeli 660.000 evrov, od Evropske unije pa 446.000 evrov, namenjenih
nadaljevanju obnove ceste Dobrovo–Vipolže, komunalnemu urejanju Šmartnega in za manjše
projekte, med katerimi je bil tudi Praznik češenj. Za obnovo omenjene ceste naj bi občina
namenila 264.000 evrov, za Šmartno 333.000 evrov, za Praznik češenj pa v članku ni bilo
podatka. Osnutek proračuna je bil sprejet, pri čemer je razprava potekala o ohranitvi starega
gradu Kojsko, a odgovora na to v članku niso podali, če so ga na seji sploh sprejeli. 104 Junija
2010 je sledil članek o rebalansu proračuna, ki je predvideval, da se bo v blagajno steklo več
denarja, in sicer 9,5 namesto 9,46 milijona evrov, tudi porabili naj bi več, kot so načrtovali, in
sicer skoraj 10,3 namesto nekaj manj kot 9,6 milijona evrov. Več so namenjali cesti Vipolže–
100

Petra Vidrih, »Denar za razvoj«, Primorske novice 61, št. 81 (2007), str. 4.
PV, »Prva je voda«, Primorske novice 61, št. 275 (2007), str. 4.
102
Petra Vidrih, »Največ denarja za vodo«, Primorske novice 62, št. 2 (2008), str. 7.
103
AS, »Tretjina za vodo iz Mrzleka«, Primorske novice 63, št. 4 (2009), str. 7.
104
AS, »Blagajno polni EU«, Primorske novice 63, št. 295 (2009), str. 7.
101

28

Dobrovo, manj pa za urejanje javne infrastrukture v Šmartnem, kjer se je zavlekla priprava
dokumentacije.105
O proračunu za leto 2011 so občinski svetniki govorili že decembra 2010. V občinski blagajni
naj bi se v letu 2011 nabralo nekaj več kot 7,8 milijona evrov, iz nje pa steklo 100.000 več.
Od igralniške koncesije naj bi prejeli 570.000 evrov, ciljali pa so tudi na denar Evropske
unije. Ta naj bi prispevala glavnino za temeljito obnovo vhoda v Šmartno, ki je bil eden od
zajetnejših projektov v občini v letu 2011. Zanj so predvideli 470.000 evrov, od tega naj bi
365.000 evrov prejeli prav od EU-ja.106
V občini naj bi imeli v letu 2012 za 6,54 milijona evrov prihodkov in 6,38 milijona evrov
odhodkov. Pomemben je ostajal denar iz Evropske unije, s katerim naj bi financirali obnovo
Gotske hiše v Šmartnem v vrednosti 152.000 evrov, projekt v turizmu Finelines, kjer bodo
pridobivali prostore v Štalonih za zavod za turizem, kulturo, mladino in šport, ter ureditev
kolesarskih poti po Brdih, ki so spadale v okvir projekta Interbike. Nadaljevali naj bi tudi z
urejanjem Šmartnega, za kar bodo potrebovali 300.000 evrov. Obnovili bodo gornji trg in
zunanji del s parkirnimi mesti na platoju in manjšim krožiščem.107 Januarja 2012 je sledil zelo
podoben članek. Pisali so, da se bo v blagajno steklo 6,56 milijonov evrov, porabili jih bodo
160.000 manj. Zelo pomemben bo denar iz Evropske unije, namenjen bo sofinanciranju
obnove Gotske hiše v Šmartnem in projektu v turizmu Finelines, kjer bodo pridobivali
prostore v Štalonih za zavod za turizem, kulturo, mladino in šport. Zanj naj bi porabili
187.000 evrov, a naj bi v tem primeru šlo le za porazdelitev stroška, saj bodo zaposlili le
enega novega delavca, trije pa se bodo preselili iz občine. Denar iz EU-ja je bil namenjen tudi
za evropski projekt Interbike, v sklopu katerega so urejali kolesarske poti po Brdih.
Nadaljevali bodo z obnovo Šmartnega.108
V letu 2013 naj bi se v občinski blagajni nabralo 6,7 milijona evrov, porabili pa naj bi 6,45
milijona evrov. Od Evropske unije in države so pričakovali poldrugi milijon, s katerim naj bi
nadaljevali z urejanjem kolesarskih poti, od igralniške koncesnine pa 450.000 evrov. Za
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delovanje zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport so namenili 173.000 evrov, za različne
oblike promocije 151.000 evrov, za obnovo Gotske hiše v Šmartnem 113.000 evrov.109
Leto 2014 je prinašalo Občini Brda 7 milijonov evrov prihodkov in 6,5 milijona evrov
odhodkov. Od Evropske unije in države naj bi prejeli 2 milijona, od igralniške koncesnine
440.000 evrov. Za promocijo občine so namenili 144.200 evrov, 267.000 evrov so namenili
spodbujanju razvoja turizma in gostinstva, v znesek je bilo vključeno tudi delo zavoda za
turizem.110
Leta 2015 naj bi se v blagajno občine steklo skoraj 6,74 milijona evrov, iz nje pa steklo 6,6
milijona evrov. Razvoju turizma in gostinstva so namenili 447.000 evrov, med temi je bilo
80.000 evrov namenjenih delovanju kongresnega središča Vila Vipolže, ki ga bo upravljal
zavod za turizem, za kar naj bi prejeli skoraj dvakrat več denarja kot v letu 2014, in sicer
349.000 evrov. V ta denar je bilo všteto tudi plačevanje nekaterih promocijskih dejavnosti, ki
jih tako občina ne bo plačevala neposredno.111 V članku je bilo izraženo, da je šlo le za
osnutek proračuna, ki se bo zaradi državnega zatiskanja pasu po vsej verjetnosti spreminjal, a
v nadaljnjih časopisih nismo našli več članka, ki bi pisal o proračunu za leto 2015.
V letu 2015 so pisali tudi o proračunu za leto 2016, kar je bil tudi edini članek o tem
proračunu. Odhodki naj bi znašali 5 milijonov evrov, prihodkov naj bi bilo za 290.000 evrov
več, od tega 470.000 evrov od igralniške koncesnine in le 203.000 evrov od Evropske unije.
Velik delež denarja so namenjali podpori turizma, in sicer 541.000 evrov, od tega 408.000 za
delovanje zavoda za turizem. Znesek za turizem se je ponovno dvignil zaradi porazdelitve
dveh delavcev iz občine v zavod in zaradi vzdrževanja vile Vipolže.112
Leto 2017 naj bi Občini Brda prineslo 5,8 milijona evrov prihodkov in 5,7 milijona evrov
odhodkov. 90.000 evrov je bilo namenjenih plačilu zadnjih računov za obnovo jedra
Dobrovega, precejšen delež je bil ponovno namenjen turizmu. Zavod za turizem naj bi v letu
2017 prejel 420.000 evrov.113
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Novembra 2017 so že objavili članek o proračunu za leto 2018. Po njegovem osnutku naj bi
se v občinsko blagajno steklo 6,25 milijona evrov, iz nje pa 6,5 milijona evrov. Za zavod za
turizem je bilo namenjenih kar 452.700 evrov, saj je bil turizem pomemben del občine, ki je
mnogim predstavljal edini ali dodatni zaslužek.114
4. SKRB ZA TURIZEM IN TURISTE
4.1 TIC – Turistično-informacijski center
V petek, 10. 3. 2000, so v Brdih odprli nov turistično-informacijski center v občinski stavbi na
Dobrovem. V njem bodo na voljo vse potrebne informacije o Brdih, ki goste na splošno
zanimajo, od briških vin in vinarjev, gostiln in kmečkih turizmov, prenočitvenih zmogljivosti
do kulturnih in naravnih briških znamenitosti, možnosti izletov, kolesarjenja, pohodništva.
Njegova vloga ni bila začrtana le za posredovanje turističnih informacij gostom, ki so v Brda
že prišli, ampak tudi skrb za celotno promocijo Brd tako v Sloveniji kot v tujini, kamor so
spadali tudi številni sejmi, ki se jih bodo morali udeleževati in se na njih čimbolje predstaviti,
sodelovali pa bodo tudi pri pripravi številnih javnih prireditev v Brdih. Kot je pojasnila vodja
TIC-a Erika Kovačič pa so si za prvo nalogo zadali, da zberejo vse potrebne informacije o
gostinski in turistični ponudbi ter da se povežejo z ostalimi TIC-i po Sloveniji.115
V novembru 2001 so se na TIC-u odločili, da bodo, podobno kot pred leti kmetijska svetovala
služba, začeli s prirejanjem izobraževalnih tečajev, a naj bi bili njihovi namenjeni poučevanju
»kmečkih žena«, izobraževanja kmečke službe pa so bila namenjena kmetom. V načrtu so
imeli, da bodo vsako leto ponudbo tečajev bogatili, bodo pa vsi tečaji prilagojeni kmetijskoturistični naravnanosti Brd, na primer priprava frtalje.116 O tečajih niso več pisali.
V marcu 2006 so se odločili, da se bo TIC iz prostorov v občinski stavbi selil v prostore pod
arkade ob notranjem dvorišču gradu Dobrovo. Selitev se jim je zdela potrebna, saj so bili
takratni prostori premajhni in premalo opazni. Projekt so pod imenom Dežela umetnosti in
vina v sodelovanju z regijskimi razvojnimi agencijami prijavili na sklad Interreg 3. Od njega
so dobili nekaj manj kot 4 milijone tolarjev, 600.000 tolarjev bo prispevala Občina. Kot je
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povedala vodja TIC-a Erika Kovačič Marinič, je začetni datum projekta 1. 3. 2006, dokončati
pa bi ga morali do konca avgusta 2007. Ker so bili prostori v dobrem stanju, jih je bilo
potrebno le primerno opremiti. Dodala je še, da bodo imeli po selitvi več prostora, grad
Dobrovo, kot osrednja točka občinskega središča, pa bo s TIC-em dobil zaokroženo turistično
ponudbo. V načrtih so imeli tudi razstavni prostor, kjer bi bila možnost predstavitve domačih
vinarjev, predvsem manj poznanih, ki so si še utirali pot na tržišče, in izdelkov domače in
umetne obrti. Selitev pa ni bila edina sprememba za TIC, saj so na zadnji seji občinskega
sveta na pobudo svetnika Tomaža Kumarja razpravljali o tem, da je bilo nesprejemljivo, da je
bi TIC ob vikendih, ko je Brda obiskalo največ turistov, zaprt. Zato so v občinski upravi
obljubili, da bodo zaposlili študenta ali praktikanta za pomoč pri delu. Obljubo so uresničili,
saj so TIC, kot je povedala Mariničeva, od 1. 4. naprej odpirali tudi med vikendi od 10. do 17.
ure.117 Za nove prostore so upali, da bodo lahko v njih bolje poskrbeli za gosta. V začetku
avgusta 2007 so na levi strani ob vhodu na dvorišče že začeli s preurejanji, uredili so streho in
zamenjali zasteklitev. V načrtih je bilo še urejanje pisarne s sprejemnim pultom in internetnim
kotičkom, uredili si bodo tudi manjšo kuhinjo in skladišče, za naslednje leto pa so načrtovali
še urejanje prostorov na desni strani od vhoda, kjer bi bila trgovina s spominki, je povedala
vodja Erika Kovačič Marinič. Urejanje prostorov je financirala Občina, nakup opreme pa so
opravili z denarjem, ki so ga prejeli od evropskega projekta Čipka in vino. V okviru tega
projekta naj bi uredili tudi novo brošuro o briški turistični ponudb, ki naj bi izšla septembra v
nakladi več kot 10.000 izvodov, njena vsebina pa bo predstavljena v treh jezikih. TIC Brda je
bil takrat najbolj dejaven v poletnih mesecih, ko so ga obiskovali predvsem individualni
gostje iz Slovenije, Belgije, Anglije, Nemčije, Italije in Avstrije. Največ so se zanimali za
degustacijo vin in oglede kleti, pozanimali so se o prenočiščih, si ogledovali publikacije in
poizvedovali o možnostih za kolesarjenje, pohodništvo in druge izlete.118 V ponedeljek, 29.
10. 2007, je bila slovesna otvoritev novih prostorov TIC-a pod arkadami ob dvorišču gradu
Dobrovo. Ponovno so pisali, zakaj so se odločili za selitev in da so za prihodnje leto
načrtovali ureditev še desnih prostorov, v katerih naj bi bila trgovinica s spominki in tipičnimi
briškimi izdelki, s čimer bi bil grad v celoti urejen.119
Trgovino s spominki so odprli julija 2013 pod obokanim delom obzidja gradu Dobrovo – ni
pisalo, da na desni strani – kjer je bilo možno kupiti različne spominke briških obrtnikov in
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kmetov, vse od nakita in keramike do oljčnega olja. Trgovinico so poimenovali Briška
butiehca, na začetku naj bi ponujali več kot 100 artiklov 18 ponudnikov. Trgovina je bila
takrat odprta med 9. in 17. uro, ob vikendih in praznikih pa se je odpirala in zapirala uro
kasneje.120 O ponudbi, urniku ali na splošno o trgovinici niso več pisali, tako da ne izvemo,
kako je delovala oziroma deluje.
4.1.1 Turistični vodniki
Občina Brda in Osnovna šola Dobrovo sta maja 2000 v okviru novo odprtega TIC-a
organizirali tritedenski tečaj za turistične informatorje, ki so ga do izida članka že zaključili.
Na tečaju so se seznanili z briško turistično ponudbo, spoznavali so briško zgodovino,
vinogradništvo, sadjarstvo, naravno in kulturno dediščino ter preostale pomembne
informacije, ki na splošno zanimajo turiste. Del izobraževanja je bilo tudi sprejemanje
turistov, ki so jih spremljali po Brdih. Za prvo nalogo za 30 novih vodnikov so določili
junijski Praznik češenj.121
Februarja 2006 se je pokazala potreba po novem občinskem odloku, ki bi uredil vodniško
službo. V svetniški razpravi so pogovori tekli predvsem o tem, da bi morali tuji in domači
turisti, ki obiščejo Brda, dobiti dobrega vodiča, ki bi znal odlično predstaviti Brda, a da ti
turisti ne smejo biti preobremenjeni s formalnostmi. Odlok je namreč predvideval,122 da
»lahko lokalno turistično vodniško službo opravljajo posamezniki, ki izpolnjujejo izobrazbene
in druge pogoje, določene v zakonu o spodbujanju razvoja turizma, poleg tega pa morajo biti
vpisani v register vodnikov v okviru turistično informacijskega centra (TIC). Skupine, ki
prihajajo v Brda, naj bi v TIC zaprosile za vodnika in tam poravnale račun v skladu s cenikom
vodenja in vstopnin, ki bi ga sprejel župan.«123 Odlok je predvideval tudi, da bi usposobljeni
in izobraženi vodniki nosili posebne priponke za razpoznavnost ter da bi se vsakršno kršenje
odloka kaznovalo s strani pristojne občinske službe in tržnega inšpektorja v vrednostih med
50.000 in 120.000 tolarjev. Svetniki so temu nasprotovali, saj bi med drugim vsaka
predstavitev Brd tako lahko bila kaznovana, goste pa bi omejevali na vsakem koraku.
Večinsko mnenje je bilo, da bi morali ločevati med skupinami in da se bodo takšnim
določilom težko prilagodile turistične agencije, še posebej tiste iz tujine. Strinjali so se, da je
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bilo potrebno nujno vnesti določen red. Pri tem je tajnik Mojmir Konič dodal, da je bilo
urejanje vodniške službe povezano tudi z urejanjem dostopnosti briških turističnih
zanimivosti, svetniki pa so opozorili na problem posameznikov, ki so že vrsto let brez licence
in odlokov po Brdih vodili turiste ter v prostem času kot prostovoljci skrbeli in vzdrževali
turistične objekte. Končna odločitev razprave je bila, da je bilo potrebno odlok še dodelati in
premisliti o nekaterih osnovnih izhodiščih ter da bodo o tej temi ponovno razpravljali.
Dodatno je bilo v članku zapisano še, da se je v letu 2000 30 vodičev izobrazilo za lokalno
vodenje, a jih je bilo od teh takrat aktivnih le pet.124
Januarja 2007 so ponovno pripravili strokovno izobraževanje za turistične vodnike. Ker je
vodniško službo opravljalo le kakih 10 vodičev, kar je bilo premalo, so se Občina Brda, ki je
izobraževanja subvencionirala, TIC in agencija Palladino odločili, da pripravijo novo
izobraževanje, ki se ga je udeležilo 36 ljudi. Izobraževanje je potekalo dva vikenda, ko so
tečajniki spoznavali osnove dela turističnega vodnika, zgodovino, naravne lepote in turistično
ponudbo Brd. Končni preizkus naj bi potekal v dveh delih, v praktičnem in teoretičnem z
zaključnim izpitom.125 Konec meseca so zaključili izobraževanje. Strokovno izobraževanje je
uspešno opravilo 30 vodnikov. V članku je bilo ponovno izraženo, kaj vse so spoznali v dveh
vikendih – vse, kar je bilo opisano že v prejšnjem članku – ter da so pripravili seminarske
naloge, opravili pisni izpit in prakso, ko so se z avtobusom peljali po Brdih in so pri naravnih
in kulturnih znamenitostih predstavljali »svoj« del turistične ponudbe. Ob zaključku, ko so na
kmečkem turizmu v Snežatnem prejeli dokazila o opravljenem izobraževanju, jim je čestital
tudi župan Mužič. Na koncu je bilo zapisano še, da bodo na februarski seji svetniki
obravnavali odlok o lokalnih turističnih vodnikih, zatem pa bodo te vodnike vpisali v register
in jim podelili izkaznice za vodenje turistov.126 V ponedeljek, 5. 2. 2007, nekaj dni po
zaključku izobraževanja za vodnike, naj bi briški svetniki na seji med drugim obravnavali tudi
ustanovitev lokalne turistične vodniške službe.127 Na seji so sprejeli odlok o vodniški
turistični službi, ki naj bi vnašal red. Odlok je določal, da bodo naravne značilnosti in kulturne
znamenitosti v Brdih lahko razkazovali le tisti, ki bodo vpisani v register lokalnih turističnih
vodnikov. Po zadnjem izobraževanju iz januarja je bilo tedaj na voljo 30 novih vodnikov.128
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Januarja 2011 so po štirih letih ponovno pripravili izobraževanje za turistične vodnike, ki je
bilo ponovno posledica rasti obiska turistov. TIC je pripravljal izobraževanje, ki naj bi
potekalo v Hiši kulture v Šmartnem prvi in drugi vikend v februarju. Prijave so bile odprte do
21. januarja na TIC-u. Izobraževanje so pripravili ločeno v dveh sklopih, v prvem bodo
spoznali storitve, zakonodajo in poslovanje na področju turizma, v drugem pa vinogradništvo,
sadjarstvo in oljkarstvo v Brdih ter lokalne etnološke, zgodovinske in etnografske
posebnosti.129 Tedanjim 60, med katerimi je bilo aktivnih le okoli 10, naj bi se kmalu
pridružilo še 35 novih vodnikov, ki so obiskovali tečaj, ki ga je organiziral TIC. Šlo je za tretji
tak tečaj, ki je traja dva vikenda, tečajnike pa je na koncu čakal izpit. Vodja TIC-a, Erika
Kovačič Marinič, je povedala, da so razmišljali o tem, da bi povezali različne turistične
organizacije in pripravili tečaje za vodnike za širše območje, na primer od Bovca do Vipavske
doline, vendar so bile to tedaj le ideje. Za takratne in bodoče vodnike, je povedala Mariničeva,
se ni pričakovalo predznanja, le določene lastnost, ki so potrebne za vodnika, na primer
natančnost, iznajdljivost, točnost itd. Tečajniki so imeli v programu tudi izučitev vodenja po
vinski kleti, po opravljenem izpitu pa so pridobili naziv lokalnega vodnika in so bili na voljo
agencijam, v Brdih največ agenciji Jota.130
V decembru 2015 so realizirali idejo o vodnikih za celotno goriško regijo. Prvega takšnega
izobraževanja se je udeležilo 35 tečajnikov, ki so na petek pred člankom v Šmartnem prejeli
ustrezna potrdila in izkaznice, s čimer so dobili pravico in dolžnost do spremljanja gostov po
12 občinah na severu Primorske, ki so spadale v turistično območje Smaragdne poti. Tečaj, ki
je obsegal 25 ur predavanj, 35 ur praktičnega in samostojnega dela ter 10 ur terenskih vaj, je
obiskovalo 51 tečajnikov, izpit pa je opravilo 35 od teh. S tem so dobili licenco za območje,
ki sega od Vipave do Bovca in je bilo pravo za zgodovinski turizem, saj zajema večino
prizorišč soške fronte, ki je turistom na splošno zelo zanimiva.131
4.2 ZTKMŠ Brda – Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
Decembra 2009 so se odločili, da bo v Brdih za turizem, mladino, kulturo in šport skrbel javni
zavod, njegov vodja pa bo moral biti, kot so poudarjali občinski svetniki, predvsem
iniciativen. Za ustanovitev zavoda so občinski svetniki potrdili odlok, ustanovili pa naj bi ga v
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prihodnjem letu, ko naj bi do pomladi dobil vršilca dolžnosti direktorja, nato pa še svet
zavoda in strokovni svet. V roku enega leta, so upali, bi začel intenzivno delovati vsaj na dveh
od štirih področij, in sicer v delu z mladino in v turizmu, saj je pod njegovo okrilje prehajal
tudi TIC. Prevzem dela TIC-a je bila tudi prva zadana naloga, zato da bi se lahko ta
osamosvojil, s čimer bi lahko začeli tudi kaj tržiti, da ne bi bili več del občinske uprave, denar
pa bi lahko pridobivali tudi iz različnih razpisov in podobno. Svetniki so se pogovarjali tudi o
tem, kakšen naj bo vodja novega zavoda, pri čemer so se odločili, da bo pri izbiri najbolj
pomembno to, kakšen program bodo kandidati predstavili.132 Zavod so ustanovili ob izteku
leta, samega vršilca dolžnosti direktorja pa naj bi dobil kmalu, občina ga bo izbrala februarja.
Kot so pisali v članku, bosta začetni nalogi zavoda predvsem skrb za trženje celovite
turistične ponudbe Brd in delo z mladimi. Sedež bo zavod imel v novem poslovnem objektu v
Štalonih, v začetku pa bo deloval z dvema zaposlenima, eden od teh bo vršilec dolžnost
direktorja, za katerega bodo razpis objavili februarja, drugi organi zavoda bodo imenovani
kasneje.133 Aprila 2010 je zavod dobil novo v. d. direktorico Vanjo Peršolja, ki so jo izbrali
med vsemi na razpis prijavljenimi kandidati. Diplomirano zgodovinarko iz Šmartnega so
nekaj dni prej izidom članka kot vršilko dolžnosti direktorice potrdili tudi občinski svetniki.
Ponovno so pisali, da bo zavod prevzel TIC in da bodo prostori zavoda z dvema zaposlenima
v Štalonih.134
ZTKMŠ je junija 2011 dobil nalogo, da bo skrbel za promocijo ponudbe Brd, in sicer jo bo
moral koordinirati, da ne bo vsak posameznik delal promocije po svoje, sploh pri velikih
projektih ali promociji v tujini. Njegova naloga bo tudi koordinacija obiskov občine in briških
ponudnikov v tujini ter obiskov organiziranih skupin v Brdih. Tako je župan Mužič opisal
delo zavoda, ki ga je videl kot službo, ki skupinam gostov v Brdih pomaga pri organizaciji
bivanja in izletov ter ki skrbi za koordinacijo turističnih prireditev.135 Rešitev neplačevanja
takse so začeli reševati septembra 2011, in sicer s turistični spletnim portal za Brda, ki so ga
ustvarili tako, da bo med drugim nudil tudi rezervacijo nočitev, kar naj bi pripomoglo tudi k
temu, da bodo lažje našli ponudnike, ki takse niso plačevali. Kot je pojasnila Ariana
Suhadolnik, direktorica ZTKMŠ-ja, je po pobrani taksi izgledalo, da so nočitve v Brdih
padale, medtem so ko v resnici rasle. To je pojasnila tudi občinskim svetnikom, ko je nekaj
dni pred izidom članka predstavljala, kakšne načrte so imeli v zavodu. Dodatno je še
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predstavila, da je videla nalogo zavoda na področju turizma v načrtnem in sistematičnem
trženju ponudbe Brd, čeprav turizem ni bila edina dejavnost zavoda, a je bila tista, ki je
prinašala denar. Menila je, da bi za dosego tega morale biti glavne naloge zavoda oblikovanje
celostne ponudbe oziroma podobe Brd, uvedba turističnih paketov in itinerarjev, usmerjanje
trženja na prave trge in ciljne skupine, zaščita katerega od pridelkov in večja promocija
rebule, ki bi morala postati paradni konj Brd.136
V članku je bilo zapisano, da je bila takrat direktorica zavoda Ariana Suhadolnik, a v
Primorskih novicah pred tem ni bilo članka o njenem imenovanju. V tretjem članku o zavodu
so pisali, da so za v. d. direktorico izbrali Vanjo Peršolja, drugega podatka nato ni bilo.
Januarja 2013 je ZTKMŠ objavil povabilo k oddaji ponudb za sofinanciranje turistično
obarvanih dogodkov v Brdih. Tako so namenjali po 3000 evrov za organizacijo prireditev
Brda in vino, Praznik rebule, Gradnikovi večeri in MM Art, 3500 evrov za Sanje v Medani in
Pravljično vas v Šmartnem, po 4000 evrov za briški festival sodobne glasbe in martinovanje,
nekaj manj kot 24.000 evrov pa za Praznik češenj. Denar naj bi dali tistemu, ki bo pripravil
najboljši program za posamezne prireditve, dodatno bodo gledali še vrednost projekta, delež
denarja, ki ga bo ponudnik zagotovil sam, njegove reference in t. i. kakovost ponudnika.137
Začetek naslednjega leta je zavod ponovno razpisal ponudbe za organizacijo že vpeljanih
turističnih prireditev, ki jih je sofinancirala občina. 3000 evrov so namenjali prireditvam Brda
in vino, turnir malega nogometa, Praznik rebule, festival sodobne glasbe v Brdih, Gradnikovi
večeri in MMM Art, 3500 evrov so namenjali Sanjam v Medani in pravljični vasi v
Šmartnem, za martinovanje pa 4000 evrov. Največ denarja je bilo ponovno namenjenega za
Praznik češenj, saj ima praznik ekonomski in promocijski učinek. Zanimiva je bila vsota,
23.999 evrov, pri čemer se je avtor/ica spraševal/a, ali je šlo za pomoto ali za psihološke
trgovske prijeme občine in zavoda. Ponovno naj bi denar namenili tistim ponudnikom, ki jih
bodo prepričali z najboljšim programom.138
Direktorica Ariana Suhadolnik ja občinskim svetnikom aprila 2014 delovanje zavoda opisala
s frazo »en sam velik plus«. Pojasnila je, da so bili trendi v turizmu v treh letih, od kar je
zavod deloval, pozitivni. Podala je tudi poročilo, kaj so na zavodu počeli v preteklem letu:
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promocija Brd na sejmih, priprava sprejemov za goste in prireditev, snovanje projektov, ki so
obogatili ponudbo za turiste, med katerimi sta bili Briška butiehca in izposoja električnih
mopedov. Pohvalila se je tudi s tem, da je prejšnje leto zavod posloval s toliko prihodki, da bi
lahko sam preživel, in sicer jih je bilo za več kot 76.000 evrov, od tega so jih največ
predstavljale refundacije za projekte, zaposleni pa so stali 64.000 evrov, skupno so imeli za
272.000 evrov prihodkov in 245.000 evrov izdatkov. Največ denarja so porabili za turistične
projekte. Začeli so s pripravo novega projekta, imenovanega Brda, harmonija kultur, ki je bil
ocenjen na 2,1 milijona evrov. S projektom bi turistom v Brdih ponudili spoznavanje vsega,
kar je možno videti, od spomenikov do pridelave olja, vse v enem paketu z eno vstopnico.
Projekt bi prispeval k temu, da bi gostje v Brdih ostali dlje časa in bi posledično trošili pri
ponudnikih storitev. S projektom so bili na razpisu uspešni in zanj dobili 1,5 milijona evrov,
pri čemer je bil nad njim navdušen tudi župan, a bi morala občina za uresničitev prispevati
600.000 evrov, za kar bi morala vzeti kredit. Temu pa vsi svetniki niso bili naklonjeni in je
med njimi projekt naletel na neodobravanje.139
Svet ZTKMŠ-ja je v začetku marca 2015 izbral novo direktorico zavoda. Na razpis so se
prijavile tri kandidatke, med temi je bila tudi dotedanja in obenem prva vodja zavoda Ariana
Suhadolnik, ki ji je svet nato namenil še en mandat. Imenovanje s tem še ni bilo dokončno, še
vedno je namreč potekal pritožbeni rok, zadnjo besedo pa bo imel občinski svet.
Suhadolnikova je do tedaj vodila edino občinsko ustanovo, ki se je v času, od kar je delovala,
kljub imenu posvečala predvsem turizmu. V prihodnje naj bi v svoje okrilje vzela tudi
upravljanje z vilo Vipolže, kjer naj bi bil kongresno-izobraževalni center.140 Vendar čez
mesec dni dotedanja direktorica zavoda Ariana Suhadolnik ni prejela zadostnega števila
glasov občinskega sveta, da bi dobila nov mandat. Župan je odločitev obžaloval, kaj bo
naredil svet zavoda, pa še ni bilo znano. Svetniki so sicer prisluhnili spodbudnemu poročilu,
ki ga je Suhadolnikova pripravila o preteklem delu: več gostov v Brdih, rezervacijski sistem
preko spletnega portala Brda, čigar obisk je rasel, rast števila nočitev, dvig obiska TIC-a, dvig
prodaje spominkov v Briški butiehci itd. Rezultati so bili sicer dobri, kar ni bilo nujno
povezano z zavodom, vendar to ni zadoščalo. Svetnike je zmotilo predvsem to, da se v zavodu
niso dovolj posvečali tudi drugim panogam, ki jim je namenjen, da so ponudniki namestitev
izrazili mnenje, da niso zadovoljni z načinom dela in komunikacije Suhadolnikove, in njeno
omalovaževanje dela nekaterih svetnikov v javnosti, ko so ti zavrnili najem kredita za projekt
139
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Harmonija kultur. Župan je ob vsem tem izrazil obžalovanje nad odločitvijo svetnikov,
Suhadolnikova pa je njihovo odločitev spoštovala.141 V maju so pisali o mnenju lastnikov
hotelov o neimenovanju Suhadolnikove za direktorico zavoda. Spraševali so se, zakaj so
ravno v času porasta turizma posegli v ekipo, ki je to vodila. Tako sta direktor Venkoja Miran
Klanjšček in solastnica hotela San Martin Vesna Valentinčič povedala, da večjih ponudnikov
prenočitvenih kompleksov v Brdih sploh niso vprašali za mnenje o delu zavoda in direktorice.
Nato so v članku ponovili, zakaj Suhadolnikove niso ponovno imenovali, dodan pa je bil
komentar svetnice Lilijane Kastelic, ki je Suhadolnikovo zavrnila, ker naj bi briški ponudniki
nastanitev izrazili, da niso bili zadovoljni z delom in komunikacijo direktorice, tedaj pa je
dodala, da to ni bilo mnenje vseh in da ni govorila o hotelirjih, ampak o manjših ponudnikih,
ki so jih vprašali za mnenje. Klanjšček in Valentinčičeva sta se še spraševala, zakaj so
dovolili, da je zavod, ki sta mu pripisovala tudi del zaslug za dvig turizma, v tistih časih ostal
brez vodje. Tako sta se bližala Praznik češenj in Briška poroka, ki ju je zavod uvedel, prav
tako je zavod začel in vodil različne dolgoročne projekte, ki so obrodili sadove, na primer pri
številu nočitev turistov. Dodala sta, da je za tem stala dobra ekipa z županom, ki se je trudila,
a sta bila v skrbeh, kako se bodo projekti nadaljevali brez ključnega elementa v tej ekipi.
Klanjšček je še dodal, da je velik problem ostajala vila Vipolže, ki se je ravno začela razvijati
in ki ji bo potrebno vdahniti vsebino, ki bo lahko pomembno prispevala k razvoju in dvigu
turizma v Brdih. Valentinčičeva je v njej videla tudi potencial poročnega objekta, saj so bile
poroke, tudi po zaslugi Briške poroke, ki jo je uvedel zavod, v Brdih v porastu, posledično so
bili v porastu tudi gostje, ki so prenočili. Oba sta bila mnenja, da je bila vila za Brda lepa
priložnosti in ravno to je naloga zavoda, da ustvarja in nadgrajuje priložnosti za razvoj
turizma. Dodajala sta še, da sta se v Brdih v tistem času dvigala tudi kolesarski in pohodniški
turizem, kjer se jima je pridružil Elvis Bužinel, lastnik turistične kmetije na Plešivem, ki je
povedal, da je ostajalo tam veliko neizkoriščenih poti, ki bi jih zavod lahko preuredil v
kolesarske, kar bi lahko tudi v zimskih časih v Brda pripeljalo turiste. Dodal je, da bi morala
biti tudi to pomembna naloga za zavod, da pripravi različne pakete, ki bi v Brda pripeljali
goste tudi v januarju in februarju. Bužinel pa je zavodu pripisoval precej manj zaslug kot
Klanjšček in Valentinčičeva, saj je menil, da so ponudniki naredili veliko sami in to že pred
nastopom zavoda ter da je pet let dela premalo za pripisovanje takšnih zaslug. V posebnem
delu članka je bilo zapisano še, da bo potrebno ponoviti razpis za direktorja, a niso še vedeli,
kako bi to izpeljali, ali sočasno objavijo razpis in imenujejo vršilca dolžnosti ali naprej
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izberejo vršilca in kasneje pripravijo razpis.142 V istem mesecu je župan Mužič zatrdil, da so
projekti, ki jih je zavod vodil, potekali nemoteno, kljub temu da se je izbira direktorja zavoda
zapletla in bo še trajala, saj so prijave na ponovni razpis sprejemali še mesec dni. Ponovno so
pisali, kako je prišlo do ponovnega razpisa. Predsednik sveta Matjaž Četrtič je povedal, da so
ponovili razpis, člani sveta pa bi morali izbrati vršilca dolžnosti, saj se je tedanji direktorici
iztekal mandat. Četrtič je občinski upravi in svetu predlagal, da podajo mnenje, kdo bi bil
primeren za vršilca dolžnosti, ali kdo izmed zaposlenih ali kdo drug. Po takrat neuradnih
informacijah tedanja direktorica Suhadolnik ni bila pripravljena prevzeti te naloge, kdorkoli jo
bo, pa naj bi bil na tistem mestu le krajši čas, do imenovanja novega direktorja. Župan Mužič
pa je pojasnil, da si kljub temu ne bi smeli dovoliti, da bi bili ogroženi organizacija in izvedba
prihajajočih Praznika češenj in Briške poroke, in dodal, da bodo rešili vse morebitne
prihajajoče težave, čeprav so te prinašale dodatno delo. Tako se ni bal za izvedo Praznika
češenj, saj so bili izvajalci znani in delo že utečeno, podobno je povedal tudi za vilo Vipolže,
za katero je zagotovil, da bodo zadeve v povezavi z njo tekle naprej, direktorico občinske
uprave je vključil v ta projekt, pomagala naj bi občinska pravnica, nadrejen nad vsem pa bo
on sam.143 Konec maja so izbrali vršilca dejavnosti zavoda, Franja Polanca, ki ga je občinski
svet skoraj soglasno izbral. Nato so v članku ponovili že znane podatke o neimenovanju
Suhadolnikove za nov mandat. Franjo Polanc, vodja Agencije Jota in organizator dogodkov v
Brdih, naj bi po vsej verjetnosti bil na položaju vršilca le en mesec, in sicer do izbire novega
direktorja, razen če bi se ponovno kaj zapletlo. Pojasnil je, da je ta položaj sprejel po sili
razmer, ker niso našli primernejšega kandidata, da je ostajal v svetu zavoda, da se ne bo
potegoval za položaj direktorja in da se bo trudil, da bodo zadeve tekle gladko do imenovanja
novega direktorja. Odgovorno osebo so med drugim nujno potrebovali tudi zato, ker je bilo
potrebno podaljšati pogodbe dvema zaposlenima, in ker nihče drug, niti dve kandidatki, ki sta
se na razpis prijavili v začetku leta, ni želel sprejeti naloge, jo je Polanc, kot je pojasnil
sam.144 Zavod je sredi junija med šestimi kandidati za novo direktorico predlagal Tino Novak
Samec, o dokončni potrditvi bo odločal občinski svet. Sledila je ponovitev dogodkov do
ponovnega razpisa, na katerega se je prijavilo 14 kandidatov, od tega so jih šest povabili na
razgovor. Zavod se je za Novak Samčevo odločil, ker je do tedaj opravljala dela v marketingu
v več zasebnih podjetjih in državnih službah, kar so videli kot velik plus za upravljanje
zavoda in vile Vipolže. Dodatno so bile njene prednosti v njeni predstavitvi in programu
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vodenja ZTKMŠ-ja, ki je bil najbolj dodelan na vseh področjih dela in ne le turizmu. V
preteklosti je bilo namreč veliko kritik na to, da se je zavod premalo posvečal kulturi, športu
in mladini. Odločitev glede Novak Samčeve je nato bila v rokah svetnikov.145 Konec meseca
so Tino Novak Samec imenovali za novo direktorico ZTKMŠ-ja. Sama je poudarila, da se bo
v svojem štiriletnem mandatu skušala posvetiti vsem vejam, ki jih je zavod zajemal, saj je bila
mnenja, da je bilo potrebno še veliko postoriti tako za goste kot za domačine. Povedala je, da
bo najprej potrebno analizirati, kaj je bilo storjenega do tedaj, pri čemer je menila, da je bilo
na vseh področjih dela narejeno že marsikaj, kar pa bo potrebno nadgraditi z novimi
vsebinami. Kar se tiče turizma, ki je bil glavna naloga zavoda, je videla napredovanje v tem,
da se povezujejo tako briški akterji med seboj kot s sosednjimi področji in v združevanju
ponudbe v nove »pakete«. Skupna pot s sosedi bi bila oblikovanje enega samega, večjega
turističnega cilja, s katerim bi goste zadržali več časa. Povezovanja pa ni videla le z zgornjim
Posočjem in Vipavsko dolino, ampak tudi s podobnimi območji v Italiji. Za prvo nalogo je
Novak Samčeva dobila prevzem vile Vipolže, kjer je bilo potrebno najprej odgovoriti na
vprašanje, s kakšnimi vsebinami vilo zapolniti.146
V februarju 2016 je zavod ponovno objavil razpis za sofinanciranje prireditev v občini. Po
3000 evrov naj bi dobili turistični dogodki Brda in vino, MMART, mednarodni nogometni
turnir v maju, Praznik rebule in oljčnega olja ter Brda Contemporary Music Festival, 3500
evrov prireditev Sanje v Medani in Šmartno, pravljična vas, 4500 evrov pa festival Svirel.
Denar bodo dobili ponudniki, ki bodo komisijo prepričali z najbolj kvalitetnim programom in
ponudbo.147 Prvič ni bilo omenjeno, da bi v razpisu ponujali denar za Praznik češenj, za
katerega so navadno namenili precej večje količine kot ostalim. Ni jasno, ali to leto Praznik
češenj res ni bil vključen v razpis ali ga samo v časopisu niso omenili. Zanimivo je tudi, da v
letih 2015 in 2017 ni bilo člankov o razpisu, v letih, ko so ga objavili, pa niso pisali o tem,
kdo je denar dobil in ali so ga izbrali na podlagi opisanih kriterijev.
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4.3 Spletna stran
Svetnik Žarko Kodermac iz ZLSD-ja je konec marca 2000 na seji briškega občinskega sveta
predlagal, da Občina na internetu uredi svojo spletno stran, ki bi prispevala k večji
prepoznavnosti Brd v tujini.148
Čeprav je proračun za leto 2004 predvidel 2 milijona tolarjev za prenovo in dopolnitev spletne
strani, spletna stran v oktobru še vedno ni bila osvežena in je obiskovalec, ki je v brskalnik
vpisal ključni besedi občina in Brda, prišel na skromno in manj zanimivo stran. Župan Mužič
je povedal, da so pred kratkim imenovali komisijo, ki je že iskala primernega izvajalca za
novo spletno stran, ki bi nudila najpomembnejše informacije o delovanju občine in o Brdih
nasploh. V načrtu je bilo, da bo nova spletna podoba občine na voljo od začetka prihodnjega
leta naprej. Svetniki so pri tem opozorili, da je potrebno čimprej zakupiti ustrezno domeno, da
je pred tem ne kdo drug, kar so jim na upravi zagotovili, da bodo storili kar se da hitro.
Nekatere možnosti so bile že zamujene, kar je avtorica preverila s tem, ko je v brskalnik
vpisala naslova brda.net in brda.com. Prvi je odprl stran poljskega podjetja za izobraževanje
in svetovanje, drugi pa špansko stran s pornografijo.149
Za briško občino je aprila 2006 zaživela nova spletna stran, ki pa še ni bila v celotni
pripravljena. Kljub temu so na seji občinskega sveta predstavili pripombe na tehnološke
rešitve in vsebinsko zasnovo strani. Potrebno je bilo kar nekaj časa in usklajevanja, a na
koncu so le dobili ponudnika, ki je na ustrezni in prepoznavni domeni, ki so jo na Občini do
časa zakupili, zasnoval stran na naslovih www.obcina-brda.si in www.brda.si. Problem pa je
ostajal, saj ob vpisu iskalnega niza občina Brda na prvem mestu ni bila ta spletna stran, pri
nekaterih drugih brskalnikih pa je ni bilo moč niti med prvimi desetimi zadetki. Svojo
pripombo je imela tudi svetnica Mihaela Bergantič iz NSi-ja, ki je že pred tem poudarila, da je
potrebno ustvariti priložnost, da se na spletu predstavi tudi Konzorcij Brda. Takrat jo je
zmotilo, da oblikovalci spletne strani zanjo niso uporabili najsodobnejših tehnoloških
možnosti in da je bil na straneh večji poudarek na turistični predstavitvi kot na servisnih
informacijah, ki bi jih uporabljali vsi občani. Tajnik Mojmir Konič ji je odgovoril, da spletna
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stran še ni bila dokončana in jo bodo še nadgrajevali ter da je občinska uprava dobila
pooblastila za vnašanje novih podatkov, in dodal, da so za projekt porabili 680.000 tolarjev.150
Septembra 2011 so se na ZTKMŠ-ju odločili, da bodo Brda dobila novo spletno stran, in sicer
skupni turistični portal, preko katerega bo mogoče tudi rezervirati nastanitve, dodatno pa bo
olajšal tudi iskanje ponudnikov, ki niso plačevali turistične takse. Portal, ki je bil ena prvih
nalog zavoda in ga je snula družba Arctur, naj bi skrbel tudi za promocijo Brd. Portal bo
navzven viden kot spletišče z informacijami o Brdih, hkrati pa bo omogočal tudi rezervacijo
nočitev, dodatno so razmišljali tudi o spletni trgovini. Navznoter pa bo portal povezoval
turistične ponudnike v občini, ki bodo lahko sami vzdrževali vsebine, in dajal povratne
informacije gostov, s katerimi bodo lahko preverjali uspešnost promocije, zadovoljstvo s
ponudbo Brd, spoznavali strukturo gostov itd. Glavni cilj portala je bil, da briški ponudniki
stopijo v stik s potencialnim gostom. Za nadaljnje delovanje portala pa je bil potreben nekdo,
ki bi ga vzdrževal, je pojasnila direktorica ZTKMŠ-ja Ariana Suhadolnik. Občinski svet se s
tem ni strinjal, saj v načrtu niso imeli, da bi zavod dodatno zaposloval. Suhadolnikova je
dodala, da bo zavod brez novih delavcev težko uspešno deloval, za začetek bi potrebovali vsaj
urejevalca portala.151 Ali je do zaposlitve urejevalca spletnega portala prišlo, nismo izvedeli.
V začetku januarja 2013 je spletni portal www.brda.si končno zaživel. Na njem je bilo moč
tudi rezervirati nočitve pri briških ponudnikih. Za izdelavo portala je bil zadolžen ZTKMŠ in
njegova direktorica Ariana Suhadolnik je povedala, da je bilo pomembno predvsem to, da je
bila končno na voljo skupna stran, ki je imela tudi vsebino. Do tedaj so namreč iskalci Brd na
spletu naleteli na spletni strani občine in Info Brda, ki v prvi vrsti nista bili namenjeni
turizmu, ali pa so iskali direktno strani posameznih vinarjev, gostincev, nočitvenih
ponudnikov itd. Tako TIC do tedaj ni imel svoje spletne strani, po novem pa je dobil
slovensko in angleško različico, kasneje naj bi dodali še italijansko in nemško. Spletna stran
je ponujala mnoge različne informacije, ki so za turiste na splošno zanimive, dodatno, kar je
bila tudi njena velika prednost, pa je nudila tudi možnost oddaje povpraševanja o prostih
prenočiščih, o čemer so dobili odgovor po elektronski pošti. Suhadolnikova je predstavila še
funkcijo Sestavi si izlet, ki je vsakemu, ki je izbral vrsto nastanitve, kulinarične ponudbe,
možnosti preživljanja prostega časa ipd., sestavil njemu namenjen katalog, ki si ga je lahko
sam natisnil. Na voljo so bile tudi povezave z drugimi spletnimi stranmi, najbolj pomembno
pa je bilo to, da naj bi v prihodnosti omogočal rezervacijo nočitev kar od doma.
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Suhadolnikova je še pojasnila, da je bila stran uporabna tudi za ponudnike same, saj naj bi z
njim pridobivali povratne informacije o svoji ponudbi in jo nato lahko prilagajali.152
Turistična spletna stran je do avgusta 2014 poleg drugih dejavnikov pripomogla k povečanju
obiska in prepoznavnosti Brd. Suhadolnikova, direktorica ZTKMŠ-ja, je pojasnila, da je
podjetje Arctur zasnovalo portal po njihovih zahtevah. Šlo je za prvi takšen portal v Sloveniji,
ki ni bil namenjen le komunikaciji navzven, ampak tudi povezovanju vseh ponudnikov v
ozadju. Ker je stran nudila analizo strukture gostov, so lahko TIC in ponudniki sami svojo
ponudbo spreminjali, dopolnjevali in prilagajali, hkrati pa je nudila tudi ciljno tržno
komunikacijo.153
4.4. Mejni prehodi
Občina Brda si je v začetku leta 2008 želela, da bi jim država brezplačno prepustila mejne
prehode, ki so po padcu meje z Italijo izgubili svojo prvotno funkcijo. Z njimi bi Občina
razvijala razvojne načrte, med katerimi je bil tudi krepitev turizma. Tako so imeli v načrtu, da
bi mejna prehoda Vipolže in Hum namenili turizmu, in sicer tako, da bi tam uredili
informacijske centre oziroma info točke, kjer bi turist ob vstopu v državo dobil kakovostne
informacije o turistični ponudbi. S tem bi veliko pridobili, kot je povedal župan Mužič, saj je
bila Občina še vedno prešibka v povezovanju turističnih ponudnikov, ponudba je bila
razdrobljena, lokalni ponudniki premalo usposobljeni za tekmovanje na odprtem trgu, regija
ni bila prepoznana kot celota oziroma premalo, za razvoj v turizmu pa je še vedno ostajalo
veliko neizkoriščenih možnosti. Zato je tudi upal, da jim bo država prehode prepustila, saj so
morali skrbeti tudi za obmejna območja, ki bi se z novim videzom prehodov lahko pokazala
kot urejena.154 Konec septembra je Občina Brda kot prva v Sloveniji postala lastnica objektov
nekdanjih mejnih prehodov na njenem območju, ki jih je od države dobila brezplačno. V
članku ni bilo več izraženo, da bodo objekti namenjeni tudi turizmu, ampak je tudi za mejna
prehoda Vipolže in Hum pisalo, da bosta namenjena potrebam tamkajšnjih lokalnih
skupnosti.155 Enako je bilo zapisano tudi čez en mesec, ko je Občina dobila ključe objektov na
meji. Manjši objekti, med katerima sta bila tudi Vipolže in Hum, bodo namenjeni vaškim
skupnostim. Direktor občinske uprave Andrej Markočič je pojasnil, da naj bi v kratkem

152

AS, »Kar sami si lahko naredijo katalog«, Primorske novice 67, št. 1 (2013), str. 5.
Mitja Marussig, »Niti muhasto vreme ne ustavi rasti«, Primorske novice 68, št. 194 (2014), str.8.
154
PV, »Novi načrti na meji«, Primorske novice 62, št. 8 (2008), str. 5.
155
Petra Vidrih, »Brici dobili prehode«, Primorske novice 62, št. 224 (2008), str. 4.
153

44

objavili poziv za najem prostorov, ki jih bodo namenili tistim, ki bodo v njih izvajali
programe, ki so bili v skladu s smernicami, ki jih je začrtalo vodstvo občine.156
Mejni prehodi so februarja naslednje leto dobili nove najemnike. Za mejni prehod Neblo je
komisija izbrala družbo Panal, lastnika bližnje trgovine, ki se je odločila, da bo prostore
razširila in v objektu uredila tudi trgovino z briškimi izdelki, v načrtu pa so imeli tudi
določene turistične storitve, na primer izposojo koles. Družba se je zavezala, da bo najela tudi
objekt v Vipolžah, za katerega je Občina zahtevala, da v njem uredijo podobno ponudbo,
obenem pa da oba objekta uredijo in odprejo do poletja 2010.157 Junija 2009 so župana
Mužiča spraševali tudi o mejnih prihodih, kdaj bodo ti dobili nove vsebine. Župan je
odgovoril, da so jih na javnem razpisu oddali in da so tedaj upravljavci pripravljali
dokumentacijo. Pojasnil je še, kaj bo v objektu v Neblem, in sicer lokal z izposojo koles,
turističnimi informacijami, prodajo briških izdelkov in gostinsko ponudbo.158
Objekt v Vipolžah so v januarju 2010 prenavljali, da bi v njem uredili prodajalno in turistično
informacijsko točko, enako naj bi kasneje uredili tudi v stavbi v Neblem, ki ju je obe najela
družba Panal. Ker je bilo Občini v interesu, da se ob vstopnih točkah v slovenski del Brd
uredijo informacijske točke in prostori za prodajo briških izdelkov, se je družba odločila, da v
svojo ponudbo vključi tudi to. Tako naj bi v obeh objektih odprli trgovino, ki bo prodajala
tudi briške izdelke in dobrote, na primer med, sezonsko sadje, oljčno olje, darila in spominke,
in skrbela za turistične informacije. Objekta naj bi začela obratovati spomladi, najprej v
Vipolžah.159 Julija so nekdanjo carinarnico v Vipolžah, kjer so uredili trgovino s ponudbo
spominkov in briških izdelkov ter informacijski center, odprli. 50 m² veliko hiško je v najem
vzela družba Panal, ki je podobno trgovino že pred časom uredila tudi v nekdanjem mejnem
prehodu v Neblem. Turisti, ki so v Slovenijo prišli ali jo zapustili čez Vipolže, so lahko tam
kupili spominke in pridelke kmetov, od vloženih češenj do suhega sadja in medu, ter dobili
turistične informacije. Briškim pridelovalcem pa je bil tam na voljo tudi prostor za prodajo
sezonskega sadja.160

156

Petra Vidrih, »Ključi občini«, Primorske novice 62, št. 252 (2008), str. 6.
NR, »Prihajajo prvi ”stanovalci”«, Primorske novice 63, št. 42 (2009), str. 6.
158
Ambrož Sardoč, »Dal sem vedeti: Terme bodo«, Primorske novice 63, št. 128 (2009), str. 6.
159
AS, NR, »Hišice ob meji v Brdih oživljajo«, Primorske novice 64, št. 19 (2010), str. 7.
160
MM, »Prej streha carinikom, zdaj ponudba turistom«, Primorske novice 64, št. 152 (2010), str. 32.
157

45

V objektih v Neblem in Vipolžah je družba Panal uredila prodajalni, v Vipolžah pa še
turistični informacijski center in prodajalno za lokalne produkte. Direktor občinske uprave
Andrej Markočič je januarja 2012 povedal, da je bil z delovanjem zadovoljen in da je
ponudba lepo funkcionirala. Za objekt v Neblem, ki je bil večji od vipolškega, so imeli večje
načrte, saj so tam želeli urediti prodajalno z lokalnimi produkti, turistično info točko, tržnico
in izposojevalnico koles. Na italijanski strani so uredili prostor za kamperje, tako da bi lahko
to postala zanimiva čezmejna turistična izhodiščna točka, a je bila ovira poplavno območje,
tako da bi bilo potrebno pred posegom opraviti popoplavno študijo, ki se je, po besedah
Markočiča, že pripravljala. Markočič je pričakoval, da se bodo načrti čimprej uresničili.161 Ali
je do razširitve ponudbe v objektu v Neblem in uresničitve načrta o čezmejni turistični
izhodiščni točki prišlo, iz novic nismo izvedeli.
5. PROMOCIJA
V to poglavje sem vključila tako članke, ki so jasno govorili o promociji, kot tudi tiste, v
katerih to ni bilo jasno izraženo, a sem sama ocenila, da so opisane stvari prispevale k
promociji Brd. Promocijo, ki so jo izvajali v tujini, sem vključila v poglavje 10.2 Tujina.
Aprila 1992 je izšla fotomonografija fotografa Marjana Bažata z naslovom Trenutki v
Goriških Brdih. Večer po izidu članka je bila knjiga predstavljena na gradu Dobrovo. V njej
so bila tudi tri besedila, med drugim tudi besedilo prof. Marjana Breclja o Brdih, ki so bila
napisana v štirih jezikih, slovenskem, italijanskem, angleškem in nemškem. Ob tej priložnosti
je Turistična zveza Nova Gorica napovedala izdajo mape z razglednicami briških motivov, ki
jih je posnel Bažato.162 Izid knjige sem vključila k promociji, saj se mi zdi, da je bil tudi to
razlog za izid knjige, kar se kaže tudi v tem, da so bila besedila v več jezikih, dodatno so po
mojem mnenju za promocijo poskrbele razglednice z briškimi motivi.
Brici so septembra 1995 začeli z načrti za promocijo svoje dežele, ki so jo označili kot eno od
osrednjih nalog. Posledično so že poleti v Šmartnem organizirali dve koloniji z udeleženci iz
različnih evropskih držav, slikarsko in plesno kolonijo, dodatna pridobitev na tem področju pa
je bila tudi načrtovana obnova Gradnikove domačije v Medani, poskrbeli pa so tudi za
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promocijo v tujini, predstavitev v Salzburgu.163 Konec istega leta je izšla knjiga To so Brda,
kjer pa je bilo izraženo, da bo prispevala k promociji Brd. Knjiga je bila rezultat
raziskovalnega dela, ki so ga pri zgodovinarskem krožku opravile učenke Osnovne šole
Dobrovo pod mentorstvom Damijana Mariniča. Knjiga, ki so jo predstavili na gradu Dobrovo,
bo pomemben prispevek k spoznavanju in promociji Brd, vsebovala je slike in besedila, ki so
opisovala geografske značilnosti, zgodovino, podobo Brd, predstavitev vasi, opis nekdanjega
in tedanjega briškega življenja, predstavitev briške glasbene, likovne in besedne kulture in za
to zaslužnih Bricev. Slike v njej so bile iz časa nastanka knjige in iz preteklosti, vključen je bil
tudi zemljevid Brd. Knjigo naj bi ponudili turističnim agencijam in obiskovalcem Brd,
predvsem šolarjem.164 Ali je knjiga postala del turistične ponudbe, nismo izvedeli.
Delno se je na to temo navezoval tudi članek, ki je opisoval strokovni izlet za vinarje aprila
1997 v Toskano, pokrajino, s katero so Brda že večkrat primerjali. Po obisku je Branimir
Radikon iz svetovalne službe povedal, da je veliko podobnosti med Toskano in Brdi, obe
pokrajini sta zanimivi, imata odlična vina in značilno preprosto, a raznovrstno domačo hrano.
Razlikovali sta se le v tem, da so se takrat znali Toskanci bolje promovirati.165 S člankom in
Radikonovimi besedami se je kazala težnja po promociji Brd, ki očitno še ni bila dovolj
razvita. Novembra se je Briška občina odločila za zanimivo promocijo v Sloveniji, in sicer so
za množični dan praznovanja svetega Martina v soboto, 8. 11., načrtovali predstavitev Brd na
škofjeloškem Radiu Sora s t. i. dnevom Goriških brd. Oddaja naj bi potekala v živo čez cel
dan, v njej pa bodo predstavljene značilnosti in znamenitosti Brd ter dejavnosti, ki so jih Brici
opravljali. Oddaja, katere osrednji temi bosta turizem in vino, bo na voljo poslušalcem
Gorenjske in Ljubljane, ki bodo lahko odgovarjali tudi na kviz o poznavanju Brd, najboljši
bodo tudi nagrajeni.166 Akcija je bila uspešna, saj so januarja 1998 v Škofji Loki briški
zasebni in zadružni vinarji in Turistično društvo Škofja Loka pod okriljem škofjeloške občine
izpeljali dogodek po imenom Dan Brd v Škofji Loki, ki je pripeljal veliko število
obiskovalcev, ki so lahko okušali briška vina. V zameno naj bi Brda na Prazniku češenj
pripravila predstavitev Škofje Loke. Celoten dogodek je bil posledica odlično sprejete
predstavitve Brda na škofjeloškem Radiu Sora ob martinovanju.167
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V Brdih so za leto 1999 načrtovali več promocijskih prireditev – njihovo realizacijo sem
opisala v poglavju 9. Prireditve v Brdih. Prva med njimi naj bi bila dan odprtih kleti v nedeljo,
30. 6., ko bo 28 briških kletarjev za goste odprlo svoje kleti. Sledil bo Praznik češenj med 11.
in 13. 6., ko bo tudi prireditev Brda baton, kjer bodo gostje degustirali stara briška in tuja
vina. Med 25. in 29. 8. bodo v Medani potekale Poezije in vino, martinovanje pa bodo
praznovali med 5. in 11. 11. Za omenjene prireditve in druga promocijska in prodajna dela pa
bo po novem skrbel poseben konzorcij, ki naj bi ga v Brdih kmalu ustanovili.168 Konec leta je
briška komisija za kmetijstvo, posvetovalno telo sveta občine, za svetnike pripravila
predstavitev programa svojega dela z usmeritvami, kako lahko občina poskrbi za briško
kmetijstvo. Te usmeritve so se dotikale predvsem tega, da bi občina morala vlagati v
promocijo. Sama komisija ne bi skrbela za promocijo, ampak bi to prepustila bolj veščim,
sami so predlagali kmetijsko-turistični center. Kljub temu je komisija pripravila nekaj
smernic, ki naj bi se jih pri promociji držali in bi pripomogle k večji prepoznavnosti briške
ponudbe na trgu. Briški pridelki naj bodo predstavljeni kot dobrote, ki so neločljive od vina,
poudarjena naj bodo imena, ki kupcu takoj povedo, od kod prihaja pridelek, ustvariti bi bilo
potrebno enotno blagovno znamko, ki bi jo uporabljali za različne predstavitve Brd. S tem bi
povečali obisk turistov v Brdih, kjer bi bilo potrebno ponuditi različne privlačne stvari, za kar
je komisija tudi predstavila svoje ideje. Tako so menili, da bi v Brdih potrebovali vinoteko,
kjer bi predstavili vsa domača vina, razstavni prostor za postavitev zbirke starih
vinogradniških orodij, najbolj pa več dovolj zanimivih prireditev, ki bi jih prirejali čez celotno
poletje po različnih briških vaseh, najbolje konec tedna. Tako bi gostje vedeli, da se vsak
konec tedna v Brdih dogaja nekaj, kar je vredno obiska. Svetniki so program in ideje podprli
in dodali svoja mnenja, kjer sta bili najpomembnejši, da lahko ponudbo Brd obogatijo z
obnovljenimi in živimi starimi briškimi objekti in da bi bila za vse skupaj potrebna finančna
podpora občine.169
Z razmišljanji in idejami o promociji Brd so nadaljevali februarja 2000, ko so v okviru
študijskega središča v Vipolžah pripravili srečanje, kjer so predstavniki Brd skupaj z gosti iz
Avstrije in Nemčije skušali odgovoriti na vprašanji, kako poskrbeti za čimboljšo promocijo
Brd v tujini in kako v Brda privabiti čimveč obiskovalcev. Avstrijski in nemški gostje, ki so
že leta skrbeli za promocijo Brd v svojih deželah, so opozorili na to, da so bila Brda takrat za
nemške in avstrijske turiste s svojimi naravnimi in kulturnimi lepotami ter kakovostnimi vini
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privlačna, a v tujini še vedno premalo poznana. Menili so, da bi se morala Brda večkrat
pojavljati po sejmih v tujini, kjer bi morala poleg vin predstavljati tudi druge dobrote, vse od
sadja do lepot pokrajine. Dodali so še, da morajo znali ločevati med individualnimi in
skupinskimi gosti, večjo pozornost pa naj Brici namenijo tudi rekreativnim gostom,
kolesarjem in pohodnikom, ki so spomladi in jeseni pogosto obiskovali Brda. Briški
predstavniki so povedali, da so pričakovali, da se bo marsikaj spremenilo, saj naj bi v kratkem
začela delovati turistična pisarna na Dobrovem.170
Januarja 2002 je minilo več kot leto dni, odkar se je 13 vinarjev združilo v združenje vinarjev
Kozana-Vipolže, ki so ga ustanovili, da bi znižali stroške promocije in promovirali svoj kraj.
Po letu delovanja so dosegli oba cilja. V tem času so oblikovali svoj logotip, naročili so
izdelavo označevalnih tabel za vinske kmetije v Kozani in Vipolžah ter prispevali k boljši
prepoznavnosti svojih vasi kot vinorodnih krajev. Združenje je bilo za vinarje plus tudi zato,
ker naj bi preko njega lahko pridobili državno pomoč za promocijo v tujini. V načrtih so imeli
še postavitev usmerjevalnih tabel v Šmartnem in Vipolžah ter razširitev degustacijskega
prostora za naslednje martinovanje v gradu v Vipolžah.171
V viteški dvorani na gradu Dobrovo je novembra 2006 častni konzul republike Poljske v
Sloveniji Nedjan Brataševec organiziral glasbeni dogodek. Udeležili so se ga mnogi ugledni
gostje, med drugim tudi poljski veleposlanik v Sloveniji Piotr Kaszuba, kar so v občini videli
kot odlično priložnost za promocijo svoje pokrajine.172
O novi obliki promocije so pisali januarja 2010, ko so za vinsko kraljico prvič izbrali Briko,
in sicer Andrejo Erzetič iz Vedrijana, ki bo vinsko kulturo predstavljala po vseh koncih
Slovenije, njena naloga pa bo tudi promocija v tujini. Ob tem dogodku je briški župan Mužič
izrazil zadovoljstvo nad tem, da je bila kraljica Brika, saj bo s tem zelo pomembno prispevala
k promociji Brd in popestrila tradicionalne briške prireditve.173 V februarju so pripravili
koncert v viteški dvorani na gradu Dobrovo, s katerim so obeležili izid novega promocijskega
DVD-ja z naslovom Sanjarjenje o Brdih – Naša Brda. Posnetek je nastal na pobudo Rosane
Peršolja, ki je skupaj s snemalcem posnela videospot za pesem Naša Brda. V posnetku sta v
treh minutah ujela naravne lepote Brd, dobrine in tradicijo. Od vseh posnetkov je ostalo še
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ogromno neuporabljenega materiala, zato sta se odločila, da pripravita še devetminutni
predstavitveni film Sanjarjenje o Brdih. Projekt je finančno podprla Občina Brda, ki je s tem
prejela zanimiv promocijski material.174
Januarja 2011 je svojo vladavino končala 14. vinska kraljica iz Brd Andreja Erzetič. V soboto,
8. 1., je imela poslovilni večer, kjer so bili vsi prisotni mnenja, da je svoje delo opravljala
vrhunsko. Pohvalil jo je tudi župan Mužič, ki je povedal, da so se dolgo časa trudili, da bi bila
vinska kraljica Brika, in da je Andreja naredila ogromno za prepoznavnost Goriških brd.175
Brici so se že pred leti obrnili k razvoju turizma, posledično so veliko vlagali v promocijo,
tudi z ustanavljanjem različnih zavodov. Da bi bila promocija poenotena in usklajena, pa so v
letu 2010, kot je povedal župan Brd, ustanovili še en zavod. Ravno Občina je bila zaslužna, da
se je razvoj turizma v Brdih zelo dvignil, saj se je zelo trudila Brda predstavljati drugod,
najbolj v Avstriji. Med drugim je oblikovala tudi skupno blagovno znamko in za boljšo
promocijo ustanovila vinoteko, TIC in konzorcij Brda. Irena Pavliha, direktorica hotela
Kozana, je povedala, da se ji je zdela promocija zadovoljiva in da je Občina dobro skrbela
zanjo in se trudila predstaviti Brda svetu ter v prireditve in sejme vključevala tudi njihov
hotel. Da pa bi bila skrb za promocijo lažja in boljša, so ustanovili nov zavod za turizem,
kulturo, mladino in šport. Kot je povedal Mužič junija 2011, naj bi bila vloga tega zavoda pri
promociji, da jo bo koordiniral, saj vsak posameznik ne more delati po svoje, sploh pri večjih
projektih ali promociji v tujini. Želeli so si poenotenja promocije, da ne bi konzorcij peljal
promocije v svojo smer, vinoteka svojo in TIC v svojo. Podobnega mnenja je bil tudi
predsednik Konzorcija Brda Aleš Kristančič, ki je kot primer dobre promocije navedel nastop
na sejmu Moje vino v Ljubljani nekaj let pred tem. Tam je med stojnicami stal otok za
predstavitev Brd, kjer so lahko obiskovalci spoznali briško vino in drugo ponudbo iz Brd.176
Novo knjigo o predstavitvi Brd so Brici dobili konec leta 2013. Knjiga je bila znanstvena
monografija, ki je Brda predstavljala v celoti od umetnosti, zgodovine, botaničnih zanimivosti
do vinogradništva in jezika. V njej je bilo mnogo zanimivih in koristnih informacij o Brdih in
Bricih, na voljo pa je bila v Briški butiehci pod arkadami gradu Dobrovo.177 V članku sicer ni
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bilo izraženo, da je šlo za promocijski material, a ker je bila knjiga na voljo v Briški butiehci,
ki je bila namenjena predvsem turistom, sem jo vključila v to poglavje.
Zadnji trije članki so govorili o filmu Terra Magica (Čudežna zemlja), ki je prikazoval zgodbo
o briškem vinogradništvu skozi zgodbo petih briških vinarjev in treh vinarjev iz italijanskega
dela Brd. Pisali so, da je 52-minutni film, ki so ga snemali v letu 2014, režiral režiser Jure
Breceljnik, v njem so nastopali briški vinarji Aleks Simčič (Edi Simčič), Marko Skočaj
(Dolfo), Stojan Ščurek, Marjan Simčič in Aleš Kristančič (Movia), snemali pa so ga tudi na
italijanskem delu Brd, v Veroni in New Yorku, v načrtu pa sta bili še snemanji v Salzburgu in
Tokiu.178 V novembru 2015 smo izvedeli, da je režiser filma Terra Magica Jure Breceljnik
tragično preminul, njegov film pa je v Bruslju doživel svetovno premiero. Dogodek sta gostila
evropska poslanca Franc Bogovič in Tanja Fajon, udeležilo pa se ga je več kot 400 ljudi, tudi
župan Mužič in nastopajoči vinarji. Kmalu za tem naj bi film predvajali tudi v Sloveniji.179
Slovenska premiera filma je bila čez mesec dni. Film so predvajali v obnovljeni vili v
Vipolžah. Ob tem je župan Mužič povedal, kaj je film pomenil za Brda in Slovenijo: s filmom
je bilo sporočeno, kako sta imeni Brda in Slovenija potovali v svet s pomočjo vin z gričev
zahodnega dela Slovenije.180
5.1. Blagovna znamka – Brda, dežela opojnih trenutkov
V sredo, 26. 5. 1999, so na gradu Dobrovo predstavili enotno blagovno znamko oziroma
skupno označbo Brda, dežela opojnih trenutkov, pod katero naj bi nastopali vsi, ki so se v
Brdih kakorkoli ukvarjali s turizmom. Znamka, ki naj ne bi zamenjala že uveljavljene
posamezne znamke iz Brd, naj bi služila za predstavitev celotne turistične ponudbe in
krajinskih posebnosti Brd, namenjena pa naj bi bila tudi označevanju vseh promocijskih
aktivnosti, kot je na primer Praznik češenj. Obenem pa je znamka predstavljala tudi združitev
promocijskega dela Kmetijske zadruge Goriška Brda, združenja briških vinogradnikov in
vinarjev, briške kmetijske svetovalne službe in Občine Brda. Njeno delovanje, prepoznavnost
in vpliv so načrtovali prvič preizkusili konec maja na ljubljanskem vinskem sejmu.181
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Januarja 2002 je skrb za skupno nastopanj briških pridelovalcev vina v tujini prevzela
Vinoteka Brda, ki je v letu 2001182 pripravila 10 predstavitvenih prireditev. Največji uspeh so
poželi na avstrijskem Koroškem in v nemškem Koelnu, kjer so obiskovalci lahko spoznali
vseh 31 blagovnih znamk, zastopanih pod znakom vinoteke Brda, dežela opojnih trenutkov. S
tem se je uresničila želja, da pod skupnim znakom predstavijo vseh 31 blagovnih znamk
briškega vina, kjer so se združili tako vinarji iz vseh briških združenj kot domača zadružna
klet. Njihov cilj je bil promovirati domača vina in v Brda privabiti tujega gosta, ker jim je s
predstavitvami na sejmih po tujini tudi uspelo.183
Na občinskem svetu aprila 2004 so sprejemali odločitev o uporabi skupne znamke Brda,
dežela opojnih trenutkov. Nestrinjanje je sprožil predlog sklepa, da lahko Konzorcij Brda in
druga društva dobijo dovoljenje za uporabo omenjene znamke. Izrazili so mnenje, da bi
morala občina določiti kriterije in pogoje za uporabo znamke, saj lahko pride do njenega
razvrednotenja. Po razpravi so določili, da znamko lahko uporablja Konzorcij, za društva pa
naj uprava pripravi pogoje in kriterije, ki jih bo obravnaval občinski svet.184
Ker je bil to zadnji članek o skupni blagovni znamki, nismo izvedeli, ali so pogoje in kriterije
za njeno uporabo pripravili in, če so jih pripravili, ali so se jih kasneje uporabniki držali.
5.2 Vinoteka Brda
V Brdih so v letu 2000 začeli z uresničevanjem ideje o vsebriški vinoteki, ki bi skrbela za
turistično promocijo in obenem skrbela za povezanost zasebnih in zadružnih vinarjev, med
katerimi so 30 zasebnih vinarjev in predstavniki Kmetijske zadruge Goriška Brda že podprli
predlog občine za ustanovitev novega podjetja Vinoteka Brda d.o.o. Svoje prostore naj bi
imela na gradu Dobrovo, vrata pa odprla septembra 2000. Projekt je podpiral tudi župan
Mužič, saj bi vinoteka skrbela za trajno obliko promocije. Dodal je tudi, da je bila Občina
pripravljena vložiti 3 milijone tolarjev v projekt, ostale tri bi prispevali vinarji sami, od tega
vsak 100.000. Strokovni delavec briške občine Toni Gomišček je opisal vinoteko kot kraj za
srečevanja, predstavljanja in spoznavanja vinske kulture in ponudbe, svetišče briških vin in
svetišče promocijskih dejavnosti, pri tem pa bi poleg vin podpirala tudi ponudbo drugih
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briških dobrot, skrbela za izdajo prospektov, razglednic in drugega podobnega materiala. 185 V
sklopu martinovega tedna naj bi v sredo, 7. 11. 2000, na gradu Dobrovo odprli vrata vsebriške
vinoteke, ki naj bi postala nekakšno stičišče vinske kulture in vseh, ki imajo radi vino. Tam bo
vino predstavljalo 31 briških vinarjev, na voljo pa bo še pestra ponudba sirov, mesnin in
drugih domačih dobrot.186 O odprtju vinoteke sem pisala v poglavju 9.5 Martinovo.
Ker je Vinoteka Brda poslovala negativno, je v drugi polovici leta 2015 Občina Brda izstopila
in s tem prenehala biti njena solastnica. Kako bo vinoteka poslovala vnaprej, so se družbeniki
še odločali, je povedal svetnik in družabnik Edbin Erzetič. Občina naj bi izdala razpis za
najemnika nove vinoteke v Vili Vipolže. Vinoteko so ustanovili Občina Brda, 43-odstotna
lastnica, in nekaj 10 vinarjev. Že nekaj let je poslovala z izgubo, zato so se pred leti odločili,
da jo dokapitalizirajo s skoraj 19.000 evri, od tega je občina dala 7000 evrov in še dodatnih
1000, ker je prevzela obveznosti in deleže štirih izključenih družabnikov. Poleg tega je
plačevala tudi delo vinoteke za promocijske namene in stroške njenega delovanja. Kljub
dokapitalizaciji pa naj se vinoteka iz rdečih številk ne bi rešila, svet občine pa je dodal še, da
so se nekatere dejavnosti, ki jih je v večini plačevala Občina, med katerimi je bila predvsem
promocija, prepletale s tistimi, ki so jih opravljali ZTKMŠ, TIC in Konzorcij Brda. Edbin
Erzetič je komentiral, da se je strinjal, da bi se morala vinoteka osamosvojiti in da bi jo
morala poprijeti ena oseba, ki bi jo vodila, a bi se bilo potrebno tega lotiti premišljeno.
Družabniki so vseeno zaprosili za pravno mnenje, ali je imel enostranski izstop Občine
pravno podlago, na odgovor pa so še čakali. V Občini so dodali, da kljub njihovemu izstopu
to ni pomenilo, da vinoteke ne bodo več sofinancirali, ta se namreč lahko prijavlja na
občinske razpise. Za novo vinoteko v Vili Vipolže so na Občini nameravali izdati razpis, s
katerim bi iskali ponudnika za gostinski del in vinoteko. Avtor se je spraševal, kako naj bi
poslovali dve vinoteki, če še ena ni, na kar je odgovorila direktorica briške občinske uprave
Anita Manfreda, da je bilo vse skupaj odvisno od tega, kdo bo prevzel novo vinoteko in
kakšen program in ponudbo bo pripravili, v njihovem interesu pa je bilo, da bi obe poslovali
uspešno.187
V novembru 2017 so se v družbi Grad, katere solastnica je bila Vinska klet Goriška Brda,
odločili, da vinoteki na Dobrovem ne bodo podaljšali pogodbe za najem kleti v gradu
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Dobrovo, kjer je imela svoje prostore. Direktor Kleti Silvan Peršolja je pojasnil, da je to bila
posledica tega, da vinoteka ni opravljala svoje glavne naloge, promocije Brd, direktorica
družbe Grad GT Irena Benedetič pa je še dodala, da vinoteka ni izpolnjevala vseh obveznosti
iz pogodbe, ni pa pojasnila, katere so bile te obveznosti. Edbin Erzetič je pojasnil, da je
vinoteka takrat uspešno in pozitivno poslovala, zato je bil presenečen nad odločitvijo. Ker
Benedetičeva ni pojasnila, katere obveznosti niso bile poravnane, so bili mnenja, da je šlo le
za formalnost, ki je bila namenjena temu, da se vinoteko izseli. Za novo lokacijo so imeli v
mislih Vilo Vipolže, kjer so si tako ponudbo že zamislili, med drugim bi tam imeli tudi
svetovna vina. Peršolja je povedal, da bi tam lahko uredili ponudbo na višji ravni, tudi župan
se je strinjal s to selitvijo, a sam ni mogel neposredno odločati, a je povedal, da bi bila
možnost svetovne vinoteke tam odlična, saj je tam najel prostore za gostinsko ponudbo
pomemben gostinec Tomaž Kavčič. Skupščina vinarjev družbenikov se z izbiro ni strinjala in
je želela najti drugo lokacijo. Najprimernejša se jim je zdela v Šmartnem, kjer se je župan že
dogovarjal z nekaterimi lastniki v tej turistični vasi in poudaril, da je tam bilo že vse
pripravljeno za odprtje vinoteke, a sta takrat ostajali odprti še obe možnosti.188 Prostore
vinoteke naj bi potrebovala Vinska klet Goriška Brda, a tam tega niso ne potrdili ne zanikali.
Vinoteka pa še ni imela prostorov, kam bi se selila, a je bil novi direktor Igor Simčič mnenja,
da jim bo uspelo najti kompromis. Družabniki so bili med drugim pripravljeni tudi na selitev
v katerega od drugih grajskih prostorov, z Vilo Vipolže pa se niso strinjali, saj tam ni bilo
dovolj prostora za vse pridelovalce. Tam bo namreč gostišče Kruh in vino, kjer naj bi se
pridelovalci lahko sami dogovarjali o ponudbi njihovih vin, za samo predstavitev pa bi bila
primerna klet vile, a so jo namenili cateringu in podobnim dejavnostim. Simčič je poudaril, da
je imelo Šmartno pred vilo prednosti, med drugim je bilo bolje obiskano, podobnega mnenja
je bil tudi župan Mužič. Simčič je dodal, da je bilo v Šmartnem veliko primernih prostorov za
vinoteko, a bi bili potrebni prenove, kar bi pomenilo dodatne stroške. Simčič je upal, da jim
bodo najemniki dali dovolj časa za selitev, zakaj pa so jih izselili, so odgovorili, da vinoteka
ni več vršila promocijske funkcije, poleg tega je bila najemnici dolžna večji znesek denarja.
Dodatno so pojasnjevali, da je v prvih letih delovanja uspešno opravljala promocijsko nalogo
in sodelovala na promocijskih dogodkih v Sloveniji in tujini, v zadnjih časih pa je postala
navaden gostinski objekt z zelo omejenim urnikom.189 Nov prostor vinoteke bo najverjetneje
Vila Vipolže, na kar je napeljeval tudi župan Mužič, saj je želel, da se vinoteka poveže z
gostincem Tomažem Kavčičem, ki je tam odprl bistro Kruh in vino. Direktorica družbe Grad
188
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GT Irena Benedetič je menila, da bi taka odločitev doprinesla k zelo potrebni prevetritvi
dejavnosti vinoteke in ji dala nov zagon, saj so že ob prenovi vile imeli v načrtu predvidenih
vsebin vzpostavitev regionalne vinoteke. Direktor vinoteke Igor Simčič je dogovor potrdil, a
je povedal, da je moral o tem seznaniti še družbenike, ki bodo odločili. Sam je želel selitev v
Šmartno, a so bili nekateri prostori premajhni za 40 in več vinarjev, drugi pa bi bili potrebni
obnove, za kar bi potrebovali čas. V nekaj dneh naj bi na skupščini družbenikom predstavili
selitev, a naj bi vinoteka potekala v novi obliki in ne kot podjetje. V Vili bi bil v prostorih ob
recepciji razstavni prostor za vina, kjer bi bil vsak pridelovalec zastopan s tremi vini,
degustacije pa bi bile pri Kavčiču. Skrb za promocijo pa je prevzemal zavod. Po sprejetju
odločitve s strani skupščine, če bo idejo podprla, bodo morali še urediti status Vinoteke.
Prostore v gradu Dobrovo pa so namenjali njihovi prvotni namembnosti. Tam naj bi oživeli
bogato kulturno-zgodovinsko dediščino grofa de Baguerija, ki je v tistih prostorih imel klet. S
tem naj bi zgodba celotnega gradu Dobrovo dobila novo dinamiko.190 Primorske novice sem
pregledovala do sredina marca 2018. Do takrat niso več objavili članka o vinoteki, tako da ne
vemo, kako se je zgodba zaključila, ali so se preselili v Vilo Vipolže ali ne, niti tega, kaj se je
zgodilo s prostori gradu Dobrovo.
6. NASTANITVE IN PRENOČITVE V GORIŠKIH BRDIH
V tem poglavju sem predstavila nastanitve v Goriških brdih. Najprej sem predstavila članke,
ki so v kakršnikoli obliki govorili na splošno o nastanitvah v Brdih, nato sem predstavila
turistične kmetije, apartmaje in sobe ter hotele.
6.1 Briške nastanitvene zmogljivosti in prenočevanja v Goriških brdih
Prvi članek, ki se je delno dotikal nastanitev, so v Primorskih novicah objavili v juliju 1995.
Govoril je o dopolnitvi prostorskega plana, o različnih gradnjah ter na koncu dodal, da je
Občina Brice opozarjala, da so podpirali in spodbujali razvoj turizma. Ker so želeli začrtati
usklajen razvojni načrt, so načrtovali najprej zbrati podatke o tem, kaj so Brici že premogli,
kakšne so bile njihove želje in ideje ter katere domačije so tedaj že imele možnost sprejema
gostov.191
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Junija 2000 je Občina razpisala natečaj za subvencionirane obresti za posojila za
pospeševanje razvoja in ustanavljanje enot malega gospodarstva v občini, ki so ga potrdili na
zadnji seji občinskega sveta. Med drugimi naj bi imeli prednost tisti prosilci, ki bi najeli
posojila za naložbe v turistično dejavnost in bi s tem povečali nočitvene in gostinske
zmogljivosti.192
Novembra 2000 so briški svetniki sprejeli nov odlok o urniku obratovanja gostinskih obratov.
Novi odlok je določal, da so med 6. in 23. uro lahko obratovale slaščičarne, okrepčevalnice,
bari, vinotoči in osmice, gostinski lokali v stanovanjskih objektih so se zapirali uro prej. Do 1.
ure zjutraj so lahko delovale restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije, neprekinjeno
pa so lahko delovali gostinski obrati, ki so gostom nudili tudi nastanitev, obrati za pripravo in
dostavo jedi ter hoteli, ki pa ga v Brdih še ni bilo.193
Novembra 2001 so ponovno pisali o natečaju za pomoč podjetnikom. Na občini so bili
mnenja, da so s tako pomočjo dosegali cilj razvijanja turizma. Ponovno so pomoč namenjali
tudi tistim, ki so razvijali nove gostinske oziroma nočitvene zmogljivosti. Te natečaje so
razpisovali že od leta 1996, njihovo pomoč je do takrat prejelo že 26 koristnikov, med
katerimi je bilo osem takih, ki so vlagali v nočitvene zmogljivosti, in trije, ki so razvijali
kmečke turizme.194 Čeprav so na Občini Brda natečaje razpisovali že od leta 1996, v
Primorskih novicah niso vsako leto objavili članka o tem. Kot je bilo razvidno v članku iz
aprila 2002, natečaja niso več namenjali prosilcem, ki so razvijali nočitvene in gostinske
zmogljivosti, ampak prosilcem, ki so želeli adaptirali svoje turistične kmetije. Na občini naj bi
vloge sprejemali, dokler ne bodo porabili vseh za to namenjenih 150 milijonov tolarjev.
Porabili so že 54 milijonov tolarjev, pri čemer so posojila odobrili 31 prosilcem, ki so denar
namenjali različnim namenom, od odkupa zemljišč do urejanja prenočišč.195
Decembra 2003 je prišlo do uveljavitve turistične takse, ki jo bodo morali od začetka leta
2004 plačevati vsi, ki bodo prenočevali pri registriranih zasebnikih. Nekateri svetniki pa so
menili, da mnogi ponudniki nastanitev svoje dejavnosti niso prijavljali, medtem ko so bili na
Turistično-informacijskem centru mnenja, da je bilo tistih ponudnikov, ki so oddajali na črno,
malo. Obenem so povedali, da je bilo v določenih obdobjih povpraševanje po nočitvenih
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nastanitvah desetkrat višje od ponudbe. Nastanitve so beležili med majem in novembrom,
največ v času Praznika češenj in martinovanja, na voljo pa je bilo le približno sto postelj,
večinoma v gostiščih in na turističnih kmetijah. Največje pomanjkanje v Brdih pa je ostajal
večji ponudnik nastanitve, ki bi lahko nudil nočitev vsaj za 50 ljudi. TIC je dodajal, da je bilo
v tistem trenutku težko predvidevati, ali se bo ponudba nastanitev v Brdih kmalu razširila,
čeprav so bili v pogovorih načrti o postavitvi garni hotela na Plešivem in večjega objekta v
Kozani. Ker so turisti tudi v drugih krajih plačevali turistično takso, so bili na TIC-u mnenja,
da to ne bi smelo vplivati na število nočitev, sploh ker znesek ni bil visok, 140 SIT/noč –
0,58 €/noč – še posebej, če so ga primerjali s takratno povprečno ceno nočitve v Brdih, ki je
znašala 5.000 SIT/noč – 20,86 €/noč. Klub temu da TIC-a niso skrbeli ponudniki, ki niso
imeli registrirane dejavnosti, je bil svetnik Matjaž Četrtič prepričan, da ponudnikov, ki so
delali mimo predpisov, ni bilo malo, in je menil, da bi morala občina pred uveljavitvijo takse
poskrbeti za to, da jo bo učinkovito pobirala, zato je pozval upravo, da poskrbi za seznam
vseh ponudnikov. Z njim sta se strinjala tudi svetnika Peter Paul Arnež in Vitomir Bric, ki je
predlagal, da občina vse ponudnike obvesti o novostih. Ta se je zavzela, da bo ponudnike o
tem obvestila in opozarjala tiste, ki se tega ne bodo držali, čeprav je bilo za to zadolženo
Ministrstvo za notranje zadeve.196 Kljub temu da je bilo veliko govora in načrtov o garni
hotelu na Plešivem, tega niso zgradili, niti se o njem po gradnji hotela v Kozani ni več
govorilo ali bralo.
Kljub temu da so postajala Goriška brda vedno bolj obiskana in priljubljena turistična
destinacija, je bila največja ovira pri tem, da bi postali ekskluzivna turistična destinacija, da je
celotna občina premogla le 120 postelj. Na TIC-u so pojasnili, da so največji problemi
nastajali ob vikendih, ko so morali vsaj enemu od desetih povpraševalcev povedati, da ni bilo
več prostih sob. Dodali so, da je Brda obiskalo tudi veliko takih, ki so sobo dobili v bližnjih
ali bolj odmaknjenih briških krajih, nato pa hodili na izlete izven Brd in se vanje vračali šele
zvečer. Čeprav so prenočišča večinoma zmanjkovala ob vikendih, je resen problem še vedno
predstavljalo to, da v Brdih ni bilo prenočitvenega kompleksa, ki bi prenočitev nudil
celotnemu avtobusu turistov skupaj, kar se je kazalo kot problem tudi pri tržni strategiji.
Problem so postopno reševali, saj so imeli v načrtu hotel z restavracijo v Kozani, v stavbi
nekdanje šole, zabaviščni center z igralnico v Neblem in termalni kompleks. Prenovo stare
šole v Kozani v hotel je vodilo novogoriško podjetje Projekt. Stavbo so odkupili od Občine in
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jo sprva želeli preurediti v garni hotel, a so se premislili in se odločili za popolnejšo hotelsko
ponudbo. Tudi v podjetju iz Neblega, ki je prejelo koncesijo za igralni salon, so pojasnili, da
bodo v okviru projekta Venko Brda poskrbeli za hotelsko, gostinsko, kongresno, igralniško in
športno-rekreativno dejavnost, ostajala je tudi možnost wellnessa in beauty centra. Hotel v
sklopu turističnega centra naj bi poskrbel, da se bosta ponudba in povpraševanje po
prenočiščih vsaj približno uskladila. Zelo zanimiva, a v tistem trenutku še ne oprijemljiva je
bila tudi ideja o briških termah, ki bi poskrbela za turistično razkošje.197 V prejšnjem članku
»Prenočišč ni dovolj« so še pisali o garni hotelu na Plešivem, v tem članku, dve leti kasneje, o
njem ni bilo več govora, tako da sklepam, da so načrt o njegovi gradnji že opustili.
Junija 2008 so objavili intervju z županom Francem Mužičem, ki je pojasnil situacijo o
nočitvah pri vprašanju: »Za uspešen razvoj turizma, ki očitno postaja paradni konj občine, so
potrebne tudi nočitvene zmogljivosti. V Brdih ste lani dobili prvi hotel s 70 ležišči in
igralnico, občini pa se v prihodnje menda obetajo še nove postelje …«198 Župan je odgovoril,
da so šteli Hotel-casion Venko v kategorijo zelo uspešnih projektov, ki je poleg velike
turistične pridobitve nudil tudi delovna mesta in pridobitev za celotno lokalno skupnost. Poleg
tega hotela se je v Brdih obetala tudi gradnja novih hotelov. Na Plešivem naj bi v stavbi bivše
osnovne šole zrastel hotel s petimi zvezdicami, hotel v Kozani pa bo nekoliko nižje
kategorije. V načrtu so imeli tudi mladinski hotel v Šmartnem. Poleg hotelov je nočitvene
kapacitete v obliki kmečkih turizmov urejalo vse več zasebnikov. Župan je dodal, da je bila
ponudba prenočitev še vedno težava, ki pa naj bi se v nekaj letih rešila, ko bo govora o 500 ali
več posteljah. Pri naslednjem vprašanju je ponovno omenjal termalno središče, ki je ostajalo
eno ključnih turističnih projektov občine.199 V članku je bil ponovno omenjen projekt hotela
na Plešivem, ki se ni uresničil.
V letu 2009 so briški ponudniki pravili, da kljub recesiji niso bili manj zasedeni, na TIC-u pa
so ugotavljali, da je več gostov kot leto prej v Brdih tudi prespalo, kar je bila posledica večje
ponudbe turističnih postelj, še dodatno naj bi se okrepili do konca leta, ko naj bi bil dokončan
hotel v Kozani s 60 novimi ležišči. Prenočišča so bila na voljo na 19 kmetijah, razpršenih med
Podsabotinom in Golim Brdom, in v hotelu Venko v Neblem. Skupno je bilo na voljo 300
postelj, največ jih je nudil omenjeni hotel, in sicer 76, na kmetijah pa so bile postelje na voljo
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za 5 do 20 obiskovalcev. Gostje so prihajali od pomladi do jeseni, na vprašanje ponudnikom,
ali so tisto leto beležili manj gostov kot leto prej, pa so odgovorili, da jih je bilo približno
enako. Popolnega podatka o zasedenosti sob TIC Dobrovo ni imel, je pa povedal, da je bilo
nočitev več in da se je pri njih ustavljalo vse več ljudi. Kmetija Kabaj-Morel iz Šlovrenca je
nudila prenočišča za 15 ljudi in povedali so, da so v tistem letu beležili podobno število
gostov kot leto prej, da pa poletje na splošno ni njihova glavna sezona. V tistem času niso
imeli slovenskih gostov, je pa bilo veliko več tujcev, največ Avstrijcev, prihajali so še
Američani, Kanadčani, Francozi in Belgijci. Največkrat so ostajali dva dni in se čez dan
odpravljali na izlete po Brdih ali drugam. Podobno število nočitev so gostje izbirali tudi na
drugih kmetijah, na primer pri Domačiji Klinec iz Medane, ki je nudila 19 ležišč, ali pri Vinu
in turizmu Štekar v Snežatnem, ki je nudila 21 ležišč. Večinoma so prihajali Avstrijci in
Nemci, tudi Italijani, Slovenci in Nizozemci, h Klincu pa tudi Angleži in Američani, v času
likovnih delavnic in Dnevov poezije in vina pa gostje z vsega sveta. Pri obeh kmetijah so v
letu 2009 beležili večje število gostov kot prejšnje leto, vendar je Klinec gostil le krajše
obiske in redko tiste, ki bi ostali teden dni, medtem ko so pri Štekarjih gostili Slovence, ki so
tam preživeli letni dopust. Mnenja so bili, da so se Slovenci vse pogosteje ustavljali, saj so si
želeli počitnikovati bliže. Pri Valentinčič turizmu iz Podsabotina so v avgustu gostili več
gostov kot leto prej, v juliju pa manj. Turizem Belica še ni primerjal, podsabotinska kmetija
Štanfel, ki je tistega leta odprla vrata, pa je beležila le 30-odstotno zasedenost sob. Ustavljali
so se predvsem gostje iz vzhodne Evrope, ki so potovali proti zahodu in se ustavili za eno noč.
V tretje leto delujočem hotelu z igralnico Venko v Neblem so večinoma prenočevali
italijanski gostje, ki so tam bivali čez vikende, čez teden pa so skušali hotel napolniti s
konferenčnimi turisti. Direktor Miran Klanjšček je dodal, da so morali kdaj med vikendi goste
zaradi prezasedenosti preusmerjati v hotel v Krminu, zato je videl hotel s tremi zvezdicami, ki
so ga gradili v Kozani, kot zelo dobrodošel. Hotel je urejalo Projektovo podjetje Hotel Brda,
ki ga je nameravalo zgradili do konca leta. Cenovno je bil ocenjen na 2,5 milijona evrov in je
bil delno financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Nudil naj bi 24 pretežno
dvoposteljnih sob, ki bodo sprejele do 60 oseb, vključeval pa bo tudi restavracijo in
wellness.200
Januarja 2012 so na Dobrovem organizirali posvetu o turizmu. Pri vprašanju o nočitvah so
predstavili nov izziv, kako goste zadržati, da ostanejo več kot le nekaj dni. Z vlaganjem v
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prenočišča v minulih letih so zagotovili več kot 400 turističnih postelji, ki so bile gostom na
voljo na raznih številnih turističnih ali vinskih kmetijah ali v dveh hotelih. V načrtu je bila
gradnja še enega hotela med Medano in Fojano, kjer je občina želela postaviti manjše
zdravilišče.201 Julija 2013 so v Brdih dopolnili turistično ponudbo, s katero so se želeli
spopasti s tem, da bi goste obdržali več časa. Ponudba je bila oblikovana tako, da bi gost, če
bi na eni izmed šestih turističnih kmetij preživel noč, v zameno za štiri ure v uporabo prejel
električni skuter, če bi ostal dva dni, bi imel skuter na voljo ves dan, je pojasnila Erika
Kovačič Marinič s TIC-a. Sodelujoče kmetije so takrat bile Breg pri Golem Brdu in Šibav iz
Neblega, Belica turizem iz Medane, Domačija Kabaj-Morel iz Šlovrenca ter Češnjev gaj in
Alma Vista202 iz Vipolž. Na Belica turizmu so pojasnili, da so jih večinoma obiskovali
nemško govoreči gostje, ki so se v visoki sezoni zadrževali tudi teden dni, od tam pa hodili na
izlete ali prišli le počivat in dobro jesti, velikokrat pa so jih povpraševali po drugačnih oblikah
prevoza, ne z avtomobilom. V Češnjevem gaju so tudi pojasnili, da so njihovi gostje navadno
ostajali po nekaj dni.203 Avtor članka temu sicer ni namenil pozornosti, ampak iz njega smo
lahko razbrali, da se je trajanje nočitev dvignilo od leta 2009, ko so v članku »Magnet, ki drži
dva, tri dni« pisali, da gostje niso ostajali dolgo.
Nočitve so tudi v letu 2014 naraščale, saj so leta 2010 našteli 15.151 nočitev in 9839 gostov,
ki so v Brdih prespali, v letu 2013 pa kar 21.984 nočitev in 12.035 nočitvenih gostov,
enodnevnih gostov pa je bilo okoli 50.000. Med gosti je bilo največ Slovencev (37 %), nato
Avstrijcev (18 %), sledili so Nemci (8,5 %), Italijani (7,3 %) in ostali. Največ je bilo parov
(66 %), 16 % je bilo posameznikov, 9 % je bilo družin z otroki, 7 % pa organiziranih skupin.
Med temi je bilo vedno več takih, ki so se v Brdih odločili ostati več kot eno noč, tako da se je
povprečje bivanja dvignilo z 1,5 nočitve iz leta 2010 na 1,8 nočitve. ZTKMŠ si je zadal cilj,
da bo do leta 2015 številka še narasla, temu cilju pa so se vse bolj približevali, saj so v letu
2013 na dan našteli 32 gostov, ki so prespali, cilj pa je bil 35, prav tako se je bližal povprečni
čas bivanja, ki je z zadanim ciljem dve noči. Narasel je tudi izkoristek razpoložljivih ležišč v
Brdih (takrat jih je bilo 453), in sicer na 13,3 %.204 Goriškim brdom se je tako v letu 2014
obetala rekordna turistična sezona. Do maja so imeli 30-odstotno rast nočitev v primerjavi s
prejšnjim letom, ko je bila rast 25-odstotna v primerjavi z letom 2012. Zaradi slabega
vremena junija in julija je število gostov nekoliko upadlo, prav tako indeks nočitev, in sicer na
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117, a kljub temu je Brda v letu 2014 skupno obiskalo 17 % več gostov kot v enakem obdobju
leto pred tem. K temu je prispevalo tudi odprtje novega garni hotela Dvor v Kozani, ki je
takrat nudil pet sob in štiri apartmaje. S tem se je število postelj povečalo na skoraj 550.205
Februarja 2015 so določili dvig turistične takse v Goriških brdih, ki je začela veljati s 1. 3.
2015. Občina naj bi ob tem dobila več nadzora nad tem, kako vestno so ponudniki plačevali
prispevek. Vodja oddelka občinske uprave za turistično in informacijsko dejavnost Erika
Kovačič Marinič je pojasnila, da se je turistična taksa v Brdih nazadnje spremenila leta 2003
oziroma 2004. Tedaj so z odlokom določili, da je nočitev turista v Brdih vredna 10 točk, kar
je po določilih države o osnovni tarifi naneslo 92 stotinov. Mariničeva je še obrazložila, da z
novim letom točka velja 0,115 evra. Dodala je še, da so sklenili prevrednotiti nočitev gostov
hotelov in turističnih kmetij z 10 na 11 točk, saj je bila med najnižjimi v Sloveniji in so jo
tako poenotili z ostalimi občinami, ki so veliko vlagale v turizem. Svetnike je ob tem bolj kot
višina zanimal nadzor nad samim pobiranjem turistične takse, saj so že večkrat razpravljali o
razmerju med rastjo obiska in plačano takso. Direktorica zavoda za turizem Ariana
Suhadolnik je pojasnila, da so se razmere začele izboljševati, da je 70 % ponudnikov delovalo
v skladu s pravili in občini plačevalo takso. Kljub temu je del nočitev ostajal na črno, kar je
bila posledica tudi tega, da finančna inšpekcija tega ni nadzirala v skladu z željami. Nov odlok
o turistični taksi za nadzor nad takšnimi situacijami je zadolževal tudi medobčinskega
inšpektorja, ki naj bi tako lahko pomagal občini. Svetnike je še vedno zanimalo, če bo imel
dovolj moči.206 »Kar odsloviti ga sobodajalci ne bodo mogli, bi lahko strnili odgovor
pripravljalcev odloka.«207
Tudi v letu 2015 je število gostov naraščalo, čeprav vseeno ne toliko kot med letoma 2013 in
2014. Vendar se je spremenila njihova struktura, in sicer so bili za Slovenci najštevilčnejši
Avstrijci in ne več Italijani. Število nočitev do konca maja je kazalo rast, števila nočitev za
celotno prvo polovico leta pa v TIC-u še niso imeli. Med gosti, ki so ostali več kot dan, so bili
Slovenci, Avstrijci, Italijani in Hrvati. Največkrat je šlo za pare in posameznike, redkeje za
družine z otroki. Na kmetiji Valentinčič turizem so v preteklem mesecu beležili manj gostov
kot leto prej, a so bili še vedno zadovoljni, sploh ker jih je v prvega pol leta obiskalo skupaj
več gostov kot v 2014. Pojasnili so, da so bile spomladi in jeseni sobe zasedene predvsem
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med vikendi, največ z avstrijskimi in nemškimi gosti, čez vse leto so gostili Italijane, med
poletjem pa goste iz vse Evrope. V Hiši Iaquin iz Vipolž so največkrat gostili Avstrijce, ki so
se pr njih zadrževali tudi izven glavne sezone, med poletjem pa v povprečju teden dni. Imeli
so tudi take, ki so se ustavili za dan ali dva, največkrat so bili to dopustniki s severa, ki so se
ustavili po poti na morje. Obenem so dodali, da je bilo gostov pri njih vedno več. Vesna
Valentinčič iz hotela San Martin v Šmartnem je pojasnila, da je bilo vse več nemško
govorečih gostov, ki sta jih privabljali tudi pohodniška trasa Alpe-Adria in kolesarska Trans
Slovenija. Vedno več je prihajalo tudi gostov iz Beneluksa. V hotelu so stavili tudi na poroke,
med tednom pa na skupine iz podjetij, ki so prišle na team building.208
Težave s turistično takso so se pokazale že v avgustu 2015. Po podatkih portala Booking.com
bi v Brdih v avgustu 2015 težko dobili prosto ležišče, v času Praznika češenj pa je bilo to
popolnoma nemogoče. Kljub temu je po besedah župana Občina prejela malo turistične takse.
Tudi število prijavljenih nočitev je kazalo skromno obiskanost, sploh če je bilo v Brdih res na
voljo 550 postelj. Dodaten problem se je kazal tudi v tem, da so se številke razlikovale od ene
baze do druge. Vprašanje o plačevanju takse ni bilo novo. Davščino, ki je tedaj znašala dober
evro, so briški sobodajalci do tedaj plačevali bolj na čez; ali so jo obdržali zase ali je gostom
niso zaračunavali. Kot je povedal župan, se je to najbolj videlo ob Prazniku češenj, ko ni bilo
prostega ležišča, takse pa ponudniki niso odvajali. Dodal je, da vsi ponudniki takse niso
plačevali, kar so skušali rešiti že nekaj let, tedaj pa so se odločili do tega pristopali bolj strogo
in koga tudi prijavili, če bo potrebno. Če bi bile za en dan zasedene vse postelje v Brdih, bi to
pomenilo 550 nočitev in nekaj več evrov takse. Vendar na TIC-u niso imeli podatkov o
izkoriščenosti sob za vsak dan posebej, ampak le za celotnem mesec, posledično niso mogli
oceniti, koliko denarja premalo je občina prejela v času Praznika češenj. Enako je s spletnimi
portali, na primer Booking, ki niso nujno zanesljiv vir informacij, saj ni nujno, da res ni
prostih ležišč, če jih portal ne najde. Če govorimo v teoriji, bi v Brdih v primeru, da bi bile v
roku 30 dni zasedene vse postelje po hotelih, apartmajih in turističnih kmetijah, našteli 16.500
nočitev na mesec, 6750 pa v primeru, če bi jih bilo zasedenih le pol oziroma 225. V primeru,
da so ležišča zasedena le 15 dni, to nanese 3375 nočitev, če to še zmanjšamo na osem dni ali
štiri vikende, dobimo 1800 nočitev. In s takimi podatki sta razpolagala TIC in Občina, kar je
bilo zelo nenavadno, če je bilo v Brdih res 550 postelj. V praksi naj bi bilo drugače. Hoteli naj
bi bili po mnenju poznavalcev v povprečju izkoriščeni le med 40 in 60 %. V Brdih so s štirimi
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hoteli (Gredič, Kozana, San Martin, Venko) in mnogimi drugimi nastanitvami, kjer je bilo
vsaj 10 stalnih ležišč, v januarju zabeležili 764 nočitev, v februarju 529, marcu 1017, aprilu
1778, maju 2328 in juniju 1848. Mateja Drnovšček z zavoda za turizem je dodala, da se bo
število nočitve za junij verjetno še dvignilo, saj vsi ponudniki še niso poslali poročil o taksi.
Zapletlo pa bi se lahko, ker zavod ni mogel preverjati točnosti podatkov, saj so bila ta poročila
edini vir, na podlagi katerega so ponudniki davščino plačevali. Ostajalo je vprašanje, če takse
niso plačevali, ker tudi gosta niso prijavili. V tem primeru bi evidenca zavoda za junij
nasprotovala županu, ki je dejal, da so ponudniki goste nekako že prijavili, a nato občini vsi
niso dali njenega denarja. Po pojasnilih Drnovščkove je bila namreč plačana taksa do začetka
avgusta le za 85 % vseh nočitev v juniju. Podoben zamik se je zgodil tudi v Mestni občini
Nova Gorica, ker je bilo za 37.876 nočitev plačanih le 34.670 evrov (taksa je znašala 1,27
evra). Zanimiva je bila tudi primerjava z omenjeno občino, ki naj bi nudila 1575 ležišč, saj se
je pokazalo, da briški ponudniki zavodu morda niso predstavljali točnih podatkov o
zasedenosti. Po številkah sodeč je v Novi Gorici v maju in juniju v vsaki tamkajšnji turistični
postelji gost spal po 12 dni, kar pomeni, da bi občina sorazmerno znatno vodila pred briško,
čeprav ne velja za počitniški cilj. Lahko bi vseeno sklepali, da je bila zasedenost v Brdih res
nizka, a če verjamemo, da je portal Booking vsaj približno zanesljiv in državna statistika
prava, pridemo do zaključka, da briški ponudniki občini vseh gostov niso prijavljali. V
finančni upravi, ki je bila zadolžena za nadzor nad pobiranjem takse, česar pa ni počela
ločeno, ampak v okviru širših nadzorov, so pojasnili, da so v preteklem letu 36 potencialnim
zavezancem za turistično takso iz občine Brda poslali poziv k izpolnitvi obveznosti, ki so
imeli za rezultat tudi nekaj prijav in plačil takse. Odkrili so jih s križanjem podatkov.
Drnovščkova je dodala, da je velik problem predstavljalo tudi nepoenotenje sistema o
poročilu o nočitvah. Niso mogli preverjati, ali so vsi, ki bi morali prejeti te podatke, policija,
davkarija in občine, dobili enake podatke o številu gostov. Ponudnik je moral namreč za vsak
organ izpolniti drugačen obrazec. V Brdih so to skušali rešiti tako, da so za ponudnike,
prijavljene na spletišču zavoda, pripravili enak papir za davkarje in občino. Dodala je, da je
verjela, da bi se stvar uredila, če bi lahko enak dokument z enim klikom poslali vsem. 209 O
reševanju težav s plačevanjem turistične takse v Občini Brda v Primorskih novicah niso pisali
več, tako da ne moremo vedeti, ali so težavo rešili ali ne.
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Na zavodu za turizem v času pisanja članka, januarja 2017, še niso imel vseh podatkov o
obiskanosti Brd, ker niso še prejeli vseh poročil s kmetij in hotelov za november in december.
Kljub temu so že lahko govorili o obetavni statistiki. Direktorica zavoda Tina Novak Samec je
navajala, da so po nepopolnih podatkih v letu 2016 zabeležili več kot 32.500 nočitev, v vsem
letu 2015 pa skoraj 30.000. To pomeni, da so kljub pomanjkanju podatkov, v njih ni bilo
novembra in decembra, število nočitev iz leta 2015 presegli za 10 %, za končni podatek pa so
pričakovali 15-odstotni indeks rasti. Čeprav je bila rast v letu 2015 višja, 17 %, so bili
zadovoljni s podatkom, da so bile kapacitete v 2016 popolnoma zasedene tudi v obdobjih
izven glavne sezone in ko ni bilo večjih prireditev, česar prej niso beležili, kar je dokazovalo,
da so postajala Brda turistična destinacija za vse leto. Zavod je bil zadovoljen tudi s podatki
za drugo polovico, ko so zabeležili 1200 nočitev več kot leto pred tem, po zbranih vseh
podatkih pa bi moralo biti število še višje. Od gostov je bilo še vedno največ nemško
govorečih in Italijanov, večal se je tudi obisk Angležev, Ircev in prebivalcev držav Beneluksa,
prihajali pa so tudi že Američani. Še vedno je bila večina turistov, ki so prenočili le eno noč,
vseeno pa je bilo v primerjavi z 2015 več takih, ki so prenočili tudi dva dni zapored.210
Čeprav smo v članku »Gost bo lahko šel z ”vešpu u butiehcu”« iz leta 2013 lahko brali, da se
je število nočitev podaljševalo tudi na teden dni, je ta članek to ponovno zanikal. Sama vidim
to v tem, da so v prejšnjem članku o daljših nočitvah govorili posamezniki, tukaj pa je bilo
govora o povprečju vseh ponudnikov nočitev v Brdih. Vseeno pa bi bilo pojasnilo o tem
dobrodošlo, a nismo več našli članka, ki bi govoril o statistiki nočitev v občini.
6.2 Turistične kmetije, sobe, apartmaji
Oktobra 1996 so objavili članek, ki se je navezoval na turistične kmetije na splošno. Govoril
je o pogovoru z državnim sekretarjem za kmetijstvo Ivanom Obalom, ki ga je na Dobrovem
pripravil občinski zbor SKD Brda. Med drugim je Obal briškim kmetom svetoval, naj
razvijajo turistične in družinske kmetije.211
Februarja 2016 so se v Brdih soočali s problemi, ki so jih povzročali gostje turističnih kmetij.
Tako krajevni oziroma vaški odbori kot redarska služba so potrjevali, da so ti povzročali
gnečo po cestah, saj zanje pred kmetijami ni bilo dovolj parkirnih mest. Vozila so bila
210
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puščena vsepovsod, največja težava pa so bili nepravilno parkirani avtobusi. Zadevo je
prevzela tudi inšpekcija, ki je opravila 15 pregledov pri turističnih kmetijah s prenočišči, med
drugim vodila tudi tri postopke o nedovoljenem plakatiranju, prav toliko o neustreznem
odvajanju odplak, trikrat je obravnavala prijave zaradi oviranja dostopa na javnih poteh in
spuščanja deževnice na cesto ter zahtevala odpravo nepravilnosti.212 O tem, če in kako so
rešili težavo s parkirnimi mesti ob turističnih kmetijah na splošno, ni bilo v časopisu nič več
zapisanega, so pa o tem pisali pri enakem problemu samo v vasi Medana, kar sem opisala v
poglavju 8.4 Medana.
6.2.1 Štekarjeva turistična kmetija (Snežatno)
Prva kmetija, o kateri so pisali v časopisu aprila 1996, je bila turistična kmetija družine Štekar
Pri Štakljevih. To je bila prva kmetija v Brdih, ki se je odločila za tako vrsto dopolnilne
dejavnosti kmetije. Z njo so začeli pred desetimi leti, tedaj pa so želeli stvar še razširiti, v
upanju, da bo pri tem tudi interes Občine. Ob začetku sta Anuška in Roman Štekar imela na
voljo le skromen kletni prostor, ki še ni bil tlakovan, in pridelke s kmetije. Kljub temu so
ljudje kmalu začeli prihajati na kmetijo. Vključevali so ponudbo izključno doma pripravljenih
jedi in kleti. Njihova kmetija je bila štiri leta v programu turističnega vlakca, kjer so potniki
imeli postanek. Postopoma so se začeli razvijati naprej in nadgrajevati. Staro klet so preuredili
za goste, za predelavo pa zgradili novo. Zaradi predpisov so morali urediti tudi klavnico za
prašiče. S posodobitvijo kleti so začeli svoje vino tudi stekleničiti. Razvoj je zagotovilo tudi
pošiljanje ponudb raznim turističnim agencijam. Tako so se odločili, da gostom ponudijo tudi
prenočišča. Nad kletjo so zgradili novo stavbo, v kateri bo pet dvoposteljnih sob, v načrtu pa
so imeli tudi obnovo stare stanovanjske hiše, v kateri bo pet apartmajev. Odločili so se širiti
tudi gostinsko ponudbo, posodobili bodo kuhinjo in razpolagali s 120 sedeži, poleg tega bodo
uredili tudi nova parkirišča in podobno. Štakljeva kmetija je tako postajala zaokrožen
turistični objekt in obenem kmetija, predvsem z vinom, ki se je razvijala v obetavno turistično
podjetje. Roman Štekar je dodal, da so se zavedali finančnih težav, ki jih takšne naložbe
prinašajo, obenem pa upal, da bo Občina izrazila razumevanje predvsem pri stvareh, ki so
širšega pomena. V preteklosti so z njimi že doživeli neprijetne izkušnje. Dodal je, da so bile
ob vseh govorih o turizmu kot priložnosti takrat v Brdih komaj štiri turistične kmetije.213
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O Štekarjevi kmetiji so ponovni pisali ob 20. obletnici njihovega delovanja. Ta vinarskovinogradniška kmetija, ki je kot dopolnilno nudila tudi turistično dejavnost, je pomembno
prispevala k razvoju turizma v Goriških brdih. Tedaj so svoji ponudbi dodali tudi nov bazen, v
katerem se bodo gostje hladili v toplih poletnih dneh. Z njim so pridobili tudi dvorišče in
velik prostor pod njim, kjer bodo zgradili novo klet, v stari, prijetno urejeni pa so že tedaj
ponujali izvrstna vina. Štekarjeva sta bila na tem področju pionirja, a zaradi načrtnega dela v
posameznih krajih in z vinskimi cestami so se tudi mnoge druge kmetije odločile za
dopolnilno turistično dejavnost, tako je tedaj že sedem kmetij nudilo prenočišča. Pri
Štekarjevih so se posvečali vsakemu gostu posebej, kot je povedala AnuškaŠtekar, imeli so
tudi izraelske goste s posebnimi kulinaričnimi zahtevami, ki so jim na kmetiji ustregli, med
drugim so jim nudili nasvete tudi o izletih. Takrat so gostili Avstrijce, ki so čez dan obiskovali
različne briške kraje, okolico in Italijo, zvečer pa se vračali na njihovo kmetijo. Ob odhodu so
lahko gostje kupili domače izdelke, največkrat vino, sadje in domače marmelade. Še vedno je
bilo njihovo vodilo, da so gostom ponudili domače jedi, ki so bile pogojene s sezonsko
ponudbo. To družinsko podjetje, staršema sta pomagala tudi dva sinova, je tedaj nudilo tri
sobe, ki naj bi jim kmalu dodali še štiri, kasneje pa bodo za turistično ponudbo preuredili še
mansardo.214
O njihovi kmetiji so pisali tudi ob 30. obletnici, aprila 2016. V mali vasi Snežatno so prvi v
Brdih začeli s turizmom, prvi je bil Franko Reja, sledila sta Roman in Anuška Štekar. Župan
Mužič jima je na slovesnosti čestital in izrazil ponos, da sta prav ona dva spodbudila mnoge
Brice in Brike, da so se odločili za enako ponudbo. Gostitelja sta se zahvalila vsem, ki so jima
stali ob strani, in gostom, ki so ju gnali naprej, da sta tedaj s ponosom gledala nazaj.215 Zaradi
kletarjenja doma in vse večjega zanimanja gostov za njihovo kmetijo, so se odločili da
postopno opustijo pridelavo češenj za prodajo in se bolj usmerijo v oljke in kakije, ki
dozorijo, ko se turistična sezona bolj umiri. Roman je predstavil, kako se je začel ukvarjati z
vinogradništvom in vinarstvom ter kakšni so bili turistični začetki. Ti so bili težki, tudi s
strani inšpekcije, na katero so se večkrat obrnili po navodila, pomoč, nasvete. Povedal je, da
so jim vsakič, ko so jih obiskali, dali domačo nalogo, ki so jo očitno uspešno rešili, saj so na
koncu dobili dovoljenje za obratovanje. Začetki so bili precej improvizirani, saj je 24 gostov
sedelo v prostoru z malo opreme in jedlo s štedilnika, na katerem si je družina kuhala tudi
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zase. Ob nastanku članka je na kmetiji delal tudi sin Jure, v kuhinji pa pomagala njegova
partnerka Nina Bratovž.216
6.2.2 Gostilna 25. maj (Dobrovo)
V juniju 1996 so začeli z obnovo gostilne 25. maj na Dobrovem, ki so jo želeli spremenili v
dobro domačo gostilno s prenočišči. Obnove se je lotil Hitinvest, manjšinski družbenik družbe
Grad. Gostilna naj bi postala pomemben objekt za vas in celotna Brda, ki bo dopolnjeval
turistično ponudbo. Ponujala naj bi domače dobrote, imela tudi večji prostor in pokrit vrt, v
nadstropju pa naj bi uredili osem sob z 18 posteljami, za vse pa je bila potrebna temeljita
predelava stavbe. Z obnovo naj bi zaključili do konca leta 1996.217 V oktobru so otvoritev
gostilne napovedali za december.218 Slovesno so jo odprli v ponedeljek, 23. 12. 1996. Šlo je
za gostišče s prenočišči, ki je v Brdih manjkalo. V prvem nadstropju je bilo takrat sedem
turističnih sob, v načrtu pa so imeli še razširitev prenočitvenih zmogljivosti v zgornjem
nadstropju, da bi lahko nudili 50 prenočišč.219
Očitno so gostilno zaprli, saj smo aprila 1999 brali, da jo bodo po dveh mesecih, ko je bila
zaprta, ponovno odprli, a o tem prej niso pisali. Dobila je novo ime, Gostilna Dobrovo, in
novega najemnika Rastislava Fakuča. Gostilna je tedaj nudila devet sob za 22 gostov, v
kuhinji pa so pripravljali domače briške jedi. Zanimanje je bilo, takrat so že imeli rezervirane
skoraj vse sobe za vikende v aprilu in maju. Sodelovali naj bi tudi z zadrugo in Občino, tako
da bi njihovi gostje prenočevali pri njih, računali pa so tudi na organizirane skupine
slovenskih turistov, saj so slovenskim agencijam in avtobusnim prevoznikom poslali
obvestilo o ponovnem odprtju gostilne, enako so nameravali storiti tudi za agencije v Italiji.220
Že naslednje leto julija pa so jo zaprli.221
Očitno so gostilno s prenočišči ponovno odprli, saj so avgusta 2005 pisali, da so mlajši
tečajniki poletne šole Cello&Music prenočevali v dobrovski gostilni.222 A o tem, kdo in kdaj
je gostilno odprl, niso pisali.
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V februarju 2015 smo izvedeli, da je bil najbolj opazen lokal na Dobrovem, Gostišče 25. maj,
že dve leti zaprt, na Občini pa so se trudili, da bi začel ponovno obratovati. 223
6.2.3 Domačija Valentinčič (Podsabotin)
V petek, 27. 5. 2006, so v Podsabotinu odprli nov turistični objekt s prenočišči, ki jih je v
Brdih primanjkovalo. Domačija Valentinčič je takrat nudila 17 postelj v šestih sobah in enem
apartmaju. Za sam objekt so porabili 88 milijonov tolarjev, 28 milijonov so pridobili iz
evropskega denarja. Uroš Valentinčič je povedal, da je bilo zanimanje za nočitve veliko,
takrat je pri njih bivala skupina iz Venezuele.224
6.2.4 Domačija Kabaj Morel (Šlovrenc)
Kmetija Kabaj je imela dolgoletno tradicijo s svojimi vinskimi blagovnimi znamkami in ni
bila poznana le pri nas ampak tudi v tujini. Družini Kabaj se je tedaj pridružil še zet Jean
Michel Morel in skupaj so prvo soboto v novembru 2006 odprli vrata kmetije v Šlovrencu.
Obnovljena domačija je takrat obsegala novo klet, jedilnico in sedem sob, nudili so izvrstna
vina, paleto sredozemskih in briških dobrot ter čudovit razgled na vinograde z dvorišča.
Družina je imela za kmetijo še velike načrte, a naj bi jih uveljavljali postopno in premišljeno.
V članku je avtor opisoval še vinsko tradicijo kmetije.225
6.2.5 Stara šola v Brdicah pri Kožbani
Novembra 2006 so objavili članek, ki je govoril o prodaji stare kmetije v roke tujcem.
Nadaljeval je o ceni zemljišč in o tem, kako so bila ta dosegljiva bolj tujim kupcem kot
slovenskim. Vmes je avtor omenil tudi prodajo stavbe stare šole v Brdicah pri Kožbani. To je
kupila neka angleška družina, pri čemer je bila žena Slovenka. Stavbo so lastniki obnovili in
jo zaščitili pred propadanjem, v njej pa nameravali urediti apartmaje, ki bi bili namenjeni
predvsem gostom iz Velike Britanije. Župan je pri tem povedal, da se mu je zdela prodaja
dobra poteza, saj bo s tem pridobil in se začel razvijati Kožbanski kot.226
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O stavbi stare šole v Brdicah pri Kožbani v Primorskih novicah niso več pisali, tako da bralci
niso mogli izvedeti, da angleška družina v stavbi ni zgradila apartmajev za oddajo, ampak je
stavbo prodala.
6.2.6 Kmetija Čarga (Pristavo)
Kmetija Čarga je junija 2007 praznovala 240. obletnico prve omembe svojega imena. Kmetija
se je ukvarjala predvsem z vinogradništvom in vinarstvom, o čemer smo brali v članku, a je
bilo na koncu zapisano, da sta gospodinji Slavica in Agata povedali, da so nameravali do
konca let 2007 urediti tudi apartma za goste, v naslednjem obdobju pa še več.227
Ker v Primorskih novicah ni bilo več članka o kmetiji Čarga, ne vemo, ali so apartma res
uredili in ali če so s to dejavnostjo nadaljevali in uredili še več prenočišč.
6.2.7 Hiša Iaquin (Vipolže)
O Hiši Iaquin so pisali decembra 2010, vendar smo že junija 2008 našli članek, ki je govoril o
neimenovani turistični kmetiji v Vipolžah, ki je spominjala na Hišo Iaquin, zato sem ga
vključila sem.
V Vipolžah naj bi v prihodnje zrasla kmetiji s prenočišči, ki naj bi imela manj običajen videz.
Vendar občina za gradnjo ni dala soglasja, med drugim zato, ker bi se morala stavba naslanjati
na stavbno dediščino Brd, nazadnje pa jih je zmotila višina poslopja, čeprav o tem v
prostorskih ureditvenih pogojih ni bilo govora. Anonimni investitor je nameraval ob kmetiji
na robu Vipolž s tipsko hišo (pritličje, nadstropje in podstrešje) in pomožno lopo zgraditi
podkleteno poslopje s šestimi turističnimi sobami. Prvotni načrti so poslopje oblikovali kot
kocko s pritličjem in tremi nadstropji, ravno streho, na kateri bi bila terasa, in okroglimi okni.
Projektanti so bili mnenja, da bi, kljub temu da bi izstopalo, poslopje zadostovalo prostorskim
ureditvenim pogojem za Občino Brda. Vendar je Občina po pregledu načrtov upravni enoti
samodejno poslala urbanistično mnenje, da načrt ni bil skladen s temi pogoji, in predlagala
ponovno usklajevanje. Prvo jih je zmotilo, da bi investitor nedovoljeno posegel v najboljše
kmetijsko zemljišče in da bi dovoz v klet nove stavbe vodil v bližnji vinograd. Večji problem
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pa jim je predstavljalo, da bi bila kockasta stavba previsoka, preveč drugačna in se ne bi
naslanjala na stavbno dediščino Vipolž228 – v uvodnem delu je avtor zapisal »stavbno
dediščino Brd«, v obeh primerih je šlo za citat, tako da ne vemo, ali se je enkrat zmotil ali je
bilo prvotno dejansko zapisano drugače. Kljub temu da je investitor takrat že čakal na
gradbeno dovoljenje, so bili projektanti primorani spremeniti načrt. Po novem načrtu naj bi
stavba imela dvokapno streho, pravokotna okna in mansardo namesto tretjega nadstropja. S
tem bi bila podoba sprejemljiva, ne bi posegali v vinograd, odpravili so tudi druge
pomanjkljivosti. Vendar so ocenili, da stavba še vedno ni bila v skladu s pogoji, saj naj bi po
številu etaž in pokončni obliki preveč izstopala iz okolice. Investitor se je s prošnjo obrnil na
svetnike, ki so tudi ocenili, da bi poslopje kvarilo videz Brd. Pri vsem tem pa uprava ni
pojasnila, zakaj ni reagirala že prej, saj so si projekt večkrat ogledali. Avtor je dodal, da so
tudi v Podsabotinu gradili podolgovat dom upokojencev s štirimi etažami, ki tudi ni bil
podoben sosednjim hišam. Pri vsem tem se je porajalo vprašanje, kaj se naslanja na dediščino
in kaj v Brda ne spada. Ali so prostorski urbanistični pogoji preohlapni in s tem dopuščajo, da
si jih vsak drugače razlaga? Občinsko mnenje se je naslanjalo na lokacijsko informacijo, ki je
izhajala iz teh pogojev. V njej so bila navedena funkcionalna in oblikovna merila ter pogoji za
gradnjo v Brdih, ki so med drugim pravila:229 »Gradnja stavb na določeni lokaciji je možna le
v tisti meri, kjer razmere to dopuščajo. Določanje te mere mora poleg pravnih omejitev
upoštevati zlasti odnos načrtovanja gradnje do razpoložljivega zemljišča ter do neposredne
okolice in sosednjih stavb, možnosti prometne navezave in komunalno ureditev ter zahteve po
ohranitvi ali izboljšanju bivalnih in delovnih pogojev oziroma po razvijanju kulturne
krajine.«230 Dodatno je občina izpostavljala še drugi del meril:231 »novogradnja [se mora] po
oblikovnem vidiku naslanjati na značilnosti stavbne dediščine posameznega dela Brd ali
zidave v neposredni okoliščini.«232 Avtor je dodal vprašanje, če ne bi bilo jasneje, da bi
določili, na primer, število dovoljenih etaž. Enako so ugotavljali projektanti, da v pogojih ni
bila izražena dopustna višina stavb, in so bili mnenja, da je bilo to namerno, saj so bili tako
pogoji gradnje po občini različni. Avtor se je zato obrnil na okoljsko ministrstvo, kjer so
povedali, da bi morali biti pogoji za gradnjo jasno opredeljeni in ne taki, ki si jih lahko vsak
razlaga po svoje. Ugotovili so že, da so bili prostorski ureditveni pogoji občin večkrat takšni
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kot zgoraj, a so navadno imeli akti tudi druga merila. Medtem ko so se določbe o prilagajanju
navadno nanašale le na posamezne elemente, na primer na barvo kritine.233
O tej omenjeni stavbi niso več pisali, kot sem že zgoraj omenila, pa so o Hiši Iaquin pisali
decembra 2010, vendar v članku ni bilo zapisano, da bi imeli pred tem težave z dovoljenji. Po
opisu in slikah, ki sta bili objavljeni v članku, sem sama sklepala, da je šlo za isto stavbo.
Nov turistični objekt je zrastel v Vipolžah, v idiličnem okolju vinogradov na prelomu med
zaobljenimi griči in ravnico Preval. Investicija v kmetijo Uroša Jakončiča je znašala 450.000
evrov in bila z nepovratnimi sredstvi delno krita s strani EU-ja. Takrat je obsegala štiri sobe in
eno suito, skupno za 12 gostov, vsaj še enkrat toliko jih je lahko gostila
jedilnica/degustacijska soba, ki je bila namenjena tudi poslovnim srečanjem ali
izobraževanjem. Od tam je bil neposreden prehod v vinsko klet. Vodilo Uroša je bila
eleganca, kar se je poznalo tako na vinih v vinski kleti kot v turističnih sobah, kjer so
prevladovale čiste linije, brez spogledovanja s kmečko zapuščino.234
6.2.8 Turistična kmetija Breg (Breg pri Golem Brdu)
Turistično kmetijo Breg, ki sta jo vodili sestri Adrijana in Mirela Persein, so odprli leta 1993.
Sestri sta se odločili, da bosta goste sprejemali kar na lastni domačiji, ki sta jo najprej
obnovili, saj je bila načeta od potresa. Dve leti po otvoritvi so zaprli mejni prehod Golo Brdo
pod vasjo, zato sta sestri morali najti način in pripraviti odlično ponudbo, da sta privabili
goste v ta oddaljeni del Brd. Tako sta začeli pripravljati pristne briške in furlanske jedi iz
starih časov in gostje so prihajali, tudi mejni prehod so ponovno odprli. Gostje so prihajali z
vseh koncev, tudi bolj oddaljenih, na pokušino preprostih, a okusnih jedi, pripravljenih iz
svežih domačih sestavin, sezonsko pogojenih. Leta 1999 sta sestri ponudbo razširili tudi na
prenočišča in sta gostom nudili tudi nekaj apartmajev in sob. Domačija je bila »za izven«
odprta med vikendi, čez teden pa za najavljene goste. Te sta popeljali tudi na izlet do Čedada
ali na sprehod v dolino Mirnika in Praproti, veliko gostov si je tudi s kolesom ogledalo Brda
ali se v poletnih dneh osvežilo v katerem od tolmunov reke Idrije pod Bregom.235
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20. marca 2015 sta sestri praznovali 22. obletnico odprta turistične kmetije. Ena od sester,
Mirela, je povedala, da je do tedaj bila večina gostov na njihovi kmetiji Italijanov, kar ni bilo
nič presenetljivega, saj mejijo na Beneško Slovenijo in proti Furlaniji. Življenje ob meji pa ni
bilo lahko; gostje so morali biti pozorni na čas delovanja mejnega prehoda, ko pa je župan
občine Dolenje v Italiji zaprl cesto med Mirnikom in Golim Brdom je bilo še težje, saj je do
njih vodila dolga pot skozi Goriška brda. Druga sestra, Adrijana, je dodala, da je oddaljenost
tudi plus, saj te še lažje prepoznajo, seveda, če imaš dovolj dobro in posebno ponudbo.
Njihova kmetija je bila prepoznana po odlični kulinariki, ki je temeljila na domačih pridelkih
in v bližini nabranih sestavinah, vrsto let pa tudi po prenočiščih, kjer so lahko gostje našli svoj
mir. Turistična kmetija je bila na poti Alpe Adria Trail, ki vodi od Velikega Kleka
(Großglocknerja) do Milj in so jo uradno odprli leta 2012. Sestri sta še povedali, da si lahko
gostje izposodijo kolo, imajo pa tudi odlično izhodiščno točko za pohodniške goste, med
drugim se lahko povzpnejo na Korado. Na kmetiji so imeli tudi oljke, sadovnjake, zeliščni vrt
in živali, in sicer kokoši, kunce in koze.236
6.2.9 Alma Vista (Vipolže)
Na otvoritvi novega luksuznega objekta družine Simčič, ki je bila v nedeljo, 4. 7. 2010, pod
večer in na katero so bili vabljeni prijatelji in poslovni partnerji, je publicist Toni Gomišček
novo pridobitev označil za novo poglavje briškega turizma. Družina Simčič, ki je bila pred
tem predvsem vinarsko usmerjena, je z Aleksom in njegovo soprog Martino stopila še korak
dlje in ob svoji hiši zasnovala novo, namenjeno gostom, ki so bili najavljeni že za konec tedna
po izidu članka. Luksuzni in ekskluzivni objekt, ki ga je zasnoval arhitekturni biro Urad iz
Nove Gorice, je stal približno 400.000 evrov, skupaj z novim delom kleti pa prek pol
milijona, a so si za polovico vrednosti Simčičevi obetali denar iz skladov državne agencije za
kmetijske trge in razvoj podeželja. Zgrajen je bil nad novim delom vinske kleti in
degustacijskim prostorom. V spodnjo etažo so postavili wellness s savno in jacuzzijem ter
priročno vinsko klet za goste, pred njima pa se razprostira prostorna terasa, v nadstropje više
so umestili dnevni prostor s kuhinjo in jedilnico, ki vodi na veliko teraso, tlakovano s
tikovino, z bazenom, še više pa vodijo stopnice do dveh apartmajev s spalnico na galeriji.
Hiša, ki je bila zasnovana na sodobni arhitekturi, odličnih materialih, elegantnim, sodobnim in
obenem zadržanim oblikovanjem ter uživaško zastavljenim konceptom z razgledom na
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Koprivno in furlansko nižino z morjem za njo, se bo oddajala v celoti za zajetno ceno, med
350 in 400 evri na noč. Kljub temu je bil Aleks mnenja, da bo dovolj zanimanja, saj so
računali na kupce njihovih vin, na kanale njihovih distributerjev v številnih državah, med
katerimi so se nekateri ukvarjali tudi s turizmom, v načrtu so imeli tudi povezavo s katero od
turističnih agencij. Alma Vista je bil objekt, kot ga v Brdih še ni bilo, so pa bili že precej
poznani po Toskani in Provansi, pa tudi po hrvaški Istri. Otvoritve, na kateri sta za kulinariko
skrbela Ana Roš in Valter Kramar iz Hiše Franko, za glasbeno spremljavo pa mednarodna
jazz zasedba saksofonista Janija Šepetavca s pevko Majo Remic, se je udeležil tudi župan
Mužič, ki je povedal, da se nova Simčičeva ponudba popolnoma sklada s turističnim
razvojnim načrti kraja, in poudaril, da bodo Brda v nekaj letih postala zelo zanimiva turistična
destinacija, saj se bodo v minulih letih urejenim nastanitvam pridružili še nekateri novi
načrtovani objekti.237
6.2.10 Hiša Marica (Šmartno)
V petek, 26. 3. 2010, so v Šmartnem odprli Hišo Marica v hiši ob enem od vstopov v
Šmartno, ki jo je povsem obnovil Zlatko Mavrič, gospodar domačije Belica v Medani, vodil
pa jo njegov nečak Sebastjan. V pritličju so uredili vinoteko z vini iz kleti Belica, poleg
katerih so pripravili ponudbo briških šalamov, pršuta, mortadele, domačih sirov in sladic, v
zgornjih nadstropjih pa so uredili tri sobe in apartma. Ob vikendih so bili takrat odprti ves
dan, ob ponedeljkih, četrtkih in petkih pa zvečer. Pri obnovi so pazili na to, da so ohranili
stare zidove, notranjost pa opremili v tradicionalnem slogu.238 Po besedah lastnikov naj bi 500
let stara obnovljena hiša služila tudi kot izhodišče za potep po Brdih in širši okolici.239
6.2.11 Hiša Danica (Šmartno)
V decembru 2010 smo izvedeli, da je agencija Jota v Šmartnem odprla Hišo Danica, ki je
turistom nudila prenočišča.240
6.2.12 Gredič (Ceglo)
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V članku iz junija 2007 iz intervjuja z županom Mužičem smo izvedeli, da naj bi se gradil
manjši hotel Gredič v Ceglem241, ker pa je bilo v kasnejših člankih, opisanih spodaj, izraženo,
da je Gredič oddajal sobe, sem ga umestila v to kategorijo.
Oktobra 2015 so prvič pisali o Gredičiu, in sicer so pisali o prodaji te srednjeveške vile v
Ceglem, ki je ponujala sobe, hrano in vino višjega kakovostnega razreda in je kot prizorišče
snemanja zaslovela z nadaljevanko Ena žlahtna štorija. Stečajni upravitelj jo je prodajal za 3
milijone evrov, razlog prodaje pa so bile težave družbe Gredič d.o.o., ki je bila sodeč po javno
dostopnih dokumentih največ dolžna lizing hiši, ki je tudi predlagala stečaj. Prevelik zalogaj
je bila očitno prenova gosposke stavbe, ki na podlagi zgodovine nosi uradno ime vila Codelli,
domačini pa jo imenujejo za gredič. Prenova je stala dobra 2 milijona evrov, pri čemer so del
dobili tudi od evropskih sredstev, in sicer 750.000 evrov iz strukturnega skleda za regionalni
razvoj. Podjetje Gredič d.o.o., ki je bilo lastnik penziona s sedmimi sobami, restavracijo in
vinsko kletjo, je bilo od oktobra 2014 v stečaju. Stečajni postopek je predlagal Reiffeisen
leasing z utemeljitvijo, da podjetje od aprila 2012 ni poravnavalo obrokov dveh najetih
kreditov. Neporavnane obveznosti do lizing hiše so znašale malo več kot 3 milijone evrov.242
»Ker ima kreditojemalec na nepremičnine vpisano izločitveno pravico, bo šla večina kupnine
od prodaje obnovljenega dvorca za vračilo lizinga. Z nepremičninami sta svoje terjatve
zavarovala tudi zavod za pokojninsko in invalidsko ter zavod za zdravstveno zavarovanje,
drugih večjih upnikov pa takorekoč ni. Z izjemo elektroinštalacijske družbe Tenzor iz
Maribora, ki ji Gredič dolguje štirideset tisočakov.«243 Prodaja naj bi temeljila na javnem
zbiranju ponudb, za kar se je odločil stečajni senat. Stavbo so prodajali v celoti skupaj z
opremo, čas za oddajo ponudb je bil do konca novembra 2015, varščina pa je znašala 150.00
evrov. Izklicna cena za 1300 m² veliko stavbo je bila 3 milijone evrov. Šlo je za poslopje, ki
je s ponudbo nekoliko višjega kakovostnega razreda pomembno dopolnjevalo ponudbo v
Brdih in kamor so večkrat pošiljali poslovne partnerje, pravi vinar Marjan Simčič, ki je bil
tako kot Tomaž Kavčič z Zemona manjši lastnih družbe Gredič. Kaj je botrovalo takemu
koncu, se ni vedelo, morda napačna izbira izvajalcev turističnih in gostinskih storitev, morda
pomanjkanje promocije, morda pa niso uspeli doseči prestiža, za katerega so računali najmanj
100 evrov na noč za sobo. V pomoč jim je bila serija Planet TV-ja Ena žlahtna štorija, ki je
stavbo spremenila v turistično znamenitost, ki jo je obiskalo na stotine turistov. Ob vprašanju,
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kdo bi si lahko privoščil nakup te stavbe, so poznavalci pomislili na Ruse, Kitajce ali Arabce.
Če bi poslopje res postalo zasebna družinska rezidenca, bi to zelo slabo vplivalo na briški
turizem.244
Kljub temu da je avtorica v članku zapisala, da so oboževalci Ene žlahtne štorije dvignili
obisk Grediča, prebivalci Brd vemo, da ti tam niso bili dobrodošli. Med drugim naj to zapisali
tudi na tablo pred vhodom.
Stečajni upravitelj Grega Erman je poslopje z opremo ponujal za 3 milijone evrov, na oglas pa
se ni odzval noben kupec. Takrat je s stavbo upravljal najemnik. V članku je bilo nato
ponovno opisano, kako je do stečaja prišlo in kdo so bili upniki. Ker do prodaje ni prišlo, so
morali znižati izklicno ceno, kar pa je pomenilo, da stečajnega premoženja ne bo dovolj za
poravnavo vseh odprtih terjatev v stečajnem postopku. Medtem je Gredič obratoval, z njim je
upravljal najemnik, ki je redno poravnaval najemne in vse ostale stroške; najemnina je znašala
1200 evrov. Najemnik je bila družba Vinera, ki je imela sedež v Ljubljani v stavbi na
Kongresnem trgu 13, kjer je domoval niz družb, ki so bile povezane s podjetij iz kroga
podjetnika Jurija Schollmayerja in so bile tudi lastnice Grediča v stečaju. Na vprašanje, ali ni
nenavadno, da je najemnik kapitalsko in upraviteljsko povezan z družbo v stečaju, je Erman
odgovoril, da je bila najemna pogodba sklenjena že pred stečajem in je tedaj ni odpovedal, ker
ni našel novega najemnika. Vinera, ustanovljena februarja 2014, je bila v lasti Luigija Doriga
in zaposlovala štiri ljudi. V letu 2014 je ustvarila približno 175.000 evrov prihodkov in leto
zaključila z minimalnim dobičkom.245
Konec maja 2016 se je iztekel rok za oddajo ponudb za nakup dvorca. Vila je bila naprodaj že
dolgo in očitno je končno dobila kupca, in sicer naj bi stavbo kupil največji upnik stečajnega
postopka, Reiffeisen leasing, čeprav je zbiranje ponudb uradno še teklo. Prvotna cena
zemljišča, stavbe in opreme, 3 milijone evrov se je znižala na 2,4 milijona evrov, kar je
pomenilo, da je bil Reiffeisen v izgubi. Kljub temu da je bil znesek nižji, kot je bil dolg, naj bi
nekaj ostalo tudi za poplačilo nedavnih terjatev. Stečajni upravitelj Erman je predvideval, da
bo po opravljenem nakupu potreboval še približno pol leta za poplačilo upnikov, stečaj pa bo
zatem zaključen. Kljub stečaju je dvorec s sobami in restavracijo še vedno deloval, v najemu
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ga je imela družba Vinera, o kateri so pisali že v prejšnjem članku. Po opravljenem nakupu pa
naj bi najemno pogodbo odpovedali.246
Julija 2017 so Gredič ponovno prodali, tokrat družbi Euroholding, ki jo je vodil Simon
Simčič, sin podjetnika Igorja Simčiča, znanega po projektu Esimit Europa. Simon je nakup
potrdil in povedal, da so dvorec kupili od družbe Reiffeisen leasing, o višini kupnine pa ni
želel govoriti in je rekel, naj ostane skrivnost. Pojasnil je še, da je njegov oče takrat živel v
tujini, tako da je vodenje Euroholdinga prepustil njemu, družina pa je imela v lasti tudi
Domačijo Medot na Dobrovem. Dodal je tudi, da bo prvi dogodek septembra, ko bodo tudi
razkrili načrte za naprej, kljub temu pa je bil dvorec tudi tedaj odprt za obisk, in sicer sta
obratovali restavracija in vinoteka. Avtor je članek zaključil s povzetkom stečaja in prodaje
dvorca.247 Septembra v novicah ni bilo članka o teh načrtih, tako da ne vemo, ali jih je lastnik
takrat predstavil ali ne.
6.3 Hoteli
Decembra 2005 so v novicah objavili nekakšno prilogo Kultura & natura, ki je vsebovala
različne članke o Goriških brdih, med katerimi je tudi članek o razpršenem hotelu, ki ga je
napisal Simon Mokorel, direktor Inštituta za kreativne študije CuBiST. Šlo je za inovativen
koncept turistične ponudbe, ki so ga razvili že v Furlaniji - Julijski krajini in bi ga lahko
prenesli tudi drugam. Šlo je za koncept povezave malih turističnih ponudnikov v širšo in
celovito ponudbo turističnih storitev na določenem ožjem geografskem območju.248 »Model
razpršenega hotela omogoča, da vas ali njeno ožje jedro postane »hotel« z eno recepcijo, ki
nudi možnost nastanitve in gostinskih storitev na dislociranih lokacijah v neposredni
bližini.«249 Koncept se je razvil v Italiji, da bi bolje in lažje ohranjali stavbno in kulturno
dediščino podeželskih in gorskih vasic. Koncept se je izkazal za najboljšega pri oživljanju
zapuščenih vasi in ohranjanju njihove kulturne dediščine, poleg tega so bile prednosti tudi:
odpiranje novih delovnih mest, izkoriščanje obstoječe infrastrukture, neobremenjevanje
okolja z novimi gradnjami, obnavljanje starih vaških jeder, draga in okoljevarstveno sporna
gradnja klasičnih hotelov ne bi bila potrebna. Pri tem konceptu ni klasičnega hotela, ki izgleda
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kot tujek v podeželskem okolju, pri čemer lahko dobijo priložnost tudi stare hiše v prvotnem
slogu, ki se jih obnovi, vse skupaj pa predstavlja pristnejši stik med turističnim gostom in
domačini. Tak model je prilagodljiv in se ga lahko vpelje v različna okolja, saj ga je mogoče
smiselno spreminjati glede na lokalne posebnosti, ob tem pa je pomembno vzpostaviti
strategijo skupne promocije in trženja razpršenih hotelov na nekem zaključenem poselitvenem
območju.250
Iz članka in/ali priloge je bilo razvidno, da je bilo mišljeno, da bi takšen koncept hotelov
vzpostavili v Goriških brdih, vendar to ni bilo nikjer dobesedno izraženo, poleg tega ni bilo
nikjer opisano, kako bi takšen model hotelov inkorporirali v to pokrajino. Tega koncepta v
Brdih niso vpeljali, so pa o njem v časopisu še pisali, ko so želeli model razpršenega hotela
vpeljati v zapuščeno vasico Slapnik, kar opisujem kasneje v tem poglavju.
6.3.1 Hotel v Kozani (Kozana)
Prvi članek o hotelu v Kozani smo brali januarja 2002, vsebina pa je v glavnem govorila o
združenju trinajstih vinarjev, ki so delovali pod skupnim logotipom Kozane in Vipolž, vendar
smo na koncu brali tudi o tem, da naj bi v Kozani dobili tudi prenočišča, saj je bila v mislih
ideja o motelu, ki bi ga preuredili v stari kozanski šoli. Ta prenočišča bi bila za združenje zelo
dobrodošla.251 Konec leta ni bilo več govora o motelu, ampak o garni hotelu. Tega bi prav
tako preuredili v stari šoli, in sicer podjetje Projekt, ki je stavbo kupilo od občine. Po načrtih
naj bi sprejel 60 gostov, vendar naj bi podjetje projekt realiziralo, če bo dobilo interesenta za
vodenje hotela. Po načrtih naj bi hotel imel tri etaže, v prvem in tretjem nadstropju bi bilo po
sedem sob z lastno kopalnico, v pritličju še nekaj sob, recepcija in sprejemnica, v kleti pa bi
uredili manjšo kuhinjo in jedilnico do 40 oseb, poleg nje tudi vinsko klet in morda vinoteko.
Direktor podjetja Vladimir Durcik je povedal, da se bodo načrti v prihodnosti lahko še
spreminjali, celotna naložba pa bo izpeljana le, če bodo dobili osebo, ki bi hotel vodila. Dodal
je, da so bili pripravljeni pripraviti vso potrebno dokumentacijo in stavbo, ki je že vrsto let
samevala, preurediti.252
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Do realizacije načrta obnove stare šole v Kozani v prvi briški hotel je prišlo avgusta 2004.
Projekt naj bi izpeljalo podjetje Projekt iz Nove Gorice. Hotel z restavracijo bo pomembna
pridobitev briškega turizma, saj je bilo ravno pomanjkanje prenočišč največja težava pri
njegovem razvoju in uresničevanju velikopoteznih turističnih načrtov.253
Ena od velikih naložbah občine v letu 2006, ki naj bi pomembno vplivale med drugim tudi na
turizem, je bil hotel v Kozani, ki je najbolj vplival na problem pomanjkanja nočitvenih
kapacitet. Hotel naj bi v enem letu preuredili iz stare kozanske šole, na voljo bo 60 postelj,
restavracija in vinska klet.254 O tem je govoril tudi župan Mužič v intervjuju junija 2007, in
sicer, da bo za nove turistične postelje poskrbel hotel v Kozani, ki ga je podjetje Projekt iz
Nove Gorice preurejalo iz stare šole. Podjetje je za hotel s 60 posteljami že pridobilo
gradbeno dovoljenje in naj bi jeseni začelo graditi.255
Otvoritev Hotela Kozana je bila v petek, 11. 12. 2009. Drugi briški hotel – prvi je bil Venko –
je po otvoritvi lahko sprejel 60 gostov in je s tem precej dopolnil ponudbo turističnih postelj v
Brdih. Preuredili so ga v samevajoči stavbi, stanovanjskem bloku, ki je bil prvotno šola in ga
je občina podedovala od novogoriške. Sprva so bili načrti različni, največ govora je bilo o
hotelu in domu upokojencev. Nakar je stavbo leta 2002 kupilo novogoriško podjetje Projekt
in se nekaj let pripravljalo na gradnjo. Ustanovili so družbo Hoteli Brda, ki je postala formalni
investitor in naj bi vodila turistično dejavnost v hotelu in skupini Projekt. Naložba je stala 2
milijona evrov, od tega so 750.000 evrov dobili na razpisu podjetniškega sklada za
sofinanciranje turistične infrastrukture. Hotel, ki so ga gradili dobro leto, je imel na voljo 24
večinoma dvoposteljnih sob z možnostjo dodatnih ležišč. Skupno je imel 60 ležišč, kar je
približno en avtobus. V hotelu je bil tudi center dobrega počutja s turško in finsko savno in
počivališčem. Razmišljali so, da bi v prihodnje morda dodali še jacuzzi in zunanji bazen, hotel
pa bi lahko postal večji. Restavracija, namenjena 100 gostom, je bila razdeljena na rustikalni
del in del s steklenim pročeljem in verando s pogledom na Brda. V restavraciji bodo po
besedah direktorja Hotelov Brda Andreja Široka ponujali predvsem briške in sredozemske
jedi ter kozanska vina in vina Kleti Brda. Promocijske cene so bile gostom na voljo v
decembru, direktor pa je pričakoval, da bodo pri njih nastanjeni predvsem italijanski,
avstrijski in slovenski gostje. Želja so bili tudi tedenski gostje, a so se zavedali, da bo verjetno
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največ takih, ki bodo prenočili nekaj dni. Dodal je, da je bil hotel odlična priložnost za razvoj
briškega turizma, saj je do tedaj primanjkovalo nočitvenih ponudnikov za večje število
turistov. Ob otvoritvi je spregovoril tudi župan Mužič, ki je izrazil zadovoljstvo nad odprtjem
že drugega briškega hotela.256
6.3.2 Hotel Casino Venko (Neblo)
Na Občini so septembra 2003 prejeli pobudo za gradnjo turističnega centra v nekdanji
obmejni stražnici v Neblem z zaprosilom za soglasje in pozitivno mnenje za igralniško
dejavnost, kar so obravnavali na občinski seji. Hotel naj bi imel na voljo 80 dvoposteljnih sob,
restavracijo s približno 200 sedeži, kongresno dvorano za 100 ljudi, igralni salon, notranji in
zunanji bazen, fitnes, teniško igrišče in lepotilni center ter med 60 in 70 novih delovnih mest.
Celotna naložba naj bi znašala čez 1,6 milijarde tolarjev ali 7 milijonov evrov. Še
neimenovani družbeniki, ki so si lokacijo v Neblem izbrali zaradi bližine državne meje, so
svetu predlagali izdajo soglasja in pozitivnega mnenja za projekt, ki bi Neblu in Brdom
doprinesel nove bivalne, gostinske in športno-rekreativne kapacitete, kongresni center, večji
igralni salon in nova delovna mesta, pripomogel bi k trženju briških pridelkov in turizma ter
znatno povečal prihodke briškega občinskega proračuna.257
Tri leta po tem so nastopili nasprotniki postavitve turističnega centra v Neblem. Pamfleti in
parole, ki so krožile po Brdih, so opozarjale predvsem na nevarnosti razmaha igralništva v
Brdih. Na drugi strani pa so opravila v zvezi z gradnjo kompleksa potekala po načrtih, več pa
naj bi bilo znano v prihodnjih mesecih. Največji nasprotnik Venkoja je bil nekdanji občinski
svetnik Golija Trček, medtem ko je predsednik vaške skupnosti Neblo Edbin Erzetič pravil,
da so bili ljudje v splošnem naklonjeni novemu turističnemu centru, saj so menili, da je dober
za razvoj in bo v Brda privabil več ljudi. Trček se je obrnil tudi na občinske svetnike in jih
pozval, naj o projektu več poizvedo. Investitorji so bili z informacijami previdni, saj so čakali,
da se končajo vsi formalni postopki v povezavi z zbiranjem dovoljenj. Vse skupaj naj bi se
končalo v nekaj mesecih, ko bodo tudi javno in natančno predstavili načrte za center. 258 Čez
dva meseca pa so center v Neblem imenovali za enega od pomembnih briških naložb tudi na
področju turizma. Center naj bi vseboval igralni salon z 200 avtomati, restavracijo,
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večnamensko dvorano, v kateri bodo predstavljali domača vina, in 16 dvoposteljnih sob.259
Graditi naj bi ga začeli julija 2006. Zrastel naj bi na 4000 m² in ponujal različne vrste
turistične ponudbe. Za 200 igralnih avtomatov je družba Trine že dobila koncesijo od države,
del centra bo tudi restavracija za 120 obiskovalcev, hotelski del bo ponujal 32 dvoposteljnih
sob – v članku pred tem 16 – v načrtu je bila tudi večnamenska dvorana za 110 udeležencev, v
drugi fazi gradnje pa so načrtovali še center dobrega počutja. Po besedah direktorja Taseja
Lazovskega so še čakali na gradbeno dovoljenje, sama gradnja pa naj bi se začela že julija in
bila do februarja 2007 končana, stala pa bi 10 milijonov evrov. O centru so govorili tudi na
občinskih sejah, kjer so nekateri izrazili nasprotja, SLS in SDS, občinski svet, župan in država
pa so projektu namenili zeleno luč. Pri nasprotnikih je imel glavno besedo Golija Trček, a so
bili proti njegovim nasprotovanjem tudi v vaški skupnosti Neblo, kjer pa so podali pogoj, da
projekt ne bo motil dela na kmetijskih zemljiščih, kar so investitorji potrdili.260 Župan Mužič
je junija 2006 v intervjuju povedal, da so projektu v Neblem nekateri nasprotovali, saj so
videli v njem slabe plati igralništva, njemu pa se je zdel zanimiv, saj bi s tem Brda pridobila
prvi hotel pa tudi delovna mesta za 70 do 80 ljudi.261 Septembra se je zaustavil potek načrtov
gradnje turističnega centra v Neblem. Družba Trine je napovedala začetek gradnje v juniju
2006 in zaključek v februarju 2007, a se je stvar zaustavila. Na novogoriški upravni enoti so
avtorici članka pojasnili, da so postopek izdaje gradbenega dovoljenja zaustavili zaradi
pritožbe treh oseb. Sami so ocenili, da podjetje ni storilo nič napačnega, dve osebi sta se nato
s pritožbo obrnili na Ministrstvo za okolje in prostor, saj se je pritožba navezovala, da je bilo
vplivno območje v projektu prikazano napačno. Dokler ministrstvo ni končalo s pritožbenim
postopkom, niso dobili gradbenega dovoljenja. Na briški občini so bili optimistični in projekt
podpirali, saj je šlo za prvi briški hotel, ki so ga nujno potrebovali, če so želeli razvijati
turizem, poleg tega bi center nudil tudi 78 delovnih mest. Župan je bil mnenja, da se je z
zamikom gradnje naložbe delala tudi gospodarska škoda. Tako kot občina se je tudi vaška
skupnost Neblo strinjala s projektom. Sam center je postal tudi del predvolilnega boja,
predvsem kandidata za župana Golije Trčka, ki je poudarjal, da tak kompleks ne spada v
vaško okolje, ter svaril pred negativnimi posledicami igralništva. Ali bo projekt izpeljan, naj
bi bilo znano čez največ dva meseca oziroma do oktobra 2006, saj je bil tolikšen rok, da
država na pritožbo odgovori.262 Konec leta pa se je gradnja centra začela. Kljub zamiku zaradi
pritožb posameznikov, najbolj Golije Trčka, so investitorji, novogoriška družba Trine, začeli z
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gradnjo 10 milijonov evrov vrednega turističnega centra. Kot smo brali, bo center vseboval
hotel, restavracijo, igralni salon z 200 avtomati in kongresno dvorano. Zrastel bo na mestu,
kjer je prej stala propadajoča stražnica. Trček je ob začetku gradnje povedal, da z
nasprotovanji ne bo odnehal. Do takrat se je že pritožil na novogoriško upravno sodišče in
državno pravobranilstvo, o napakah podelitve igralniške koncesije opozoril ministrstvo za
finance in, ker nikjer ni bil uspešen, pisal še komisiji za preprečevanje korupcije in
predsedniku države Janezu Drnovšku, od urada katerega je dobil odgovor, da nima
pristojnosti za poseganje v takšne odločitve. V članku so ponovno pisali o podpori vaške
skupnosti Neblo, občine in župana Mužiča ter njegovih besedah o novih delovnih mestih in
nujnosti hotela za razvoj turizma. Na koncu smo brali, da so projektu v predvolilnem
programu nasprotovali tudi v SDS-u.263
Februarja 2007 so že razpisali 70 delovnih mest, za katera se je prijavilo več kot 400 ljudi iz
širše okolice, s katerimi so že potekali razgovori. Ponovno smo brali o ceni in ponudbi centra,
ki naj bi zrastel na 15.000 m², od tega bo tretjina pokritih površin. V povezavi z gradnjo so
nastajal novi problemi, na katera so opozorili v SDS-u. Tovornjaki, ki so odvažali in dovažali
material za gradnjo, naj bi uničevali cesto, predvsem v Neblem. Župan Mužič je pri tem
povedal, da so tovornjaki vozili predvsem po regionalni cesti, občinske so uporabljali le okoli
30 m, ki pa naj bi jo v celoti sanirali in so jo že utrjevali, pri čemer je dodal, da ocenjevanje in
odpravljanje škode na državni cesti nista bili v občinski pristojnosti. Dodatno je SDS
zanimalo še, če bodo s centrom dobili tudi nov kvaliteten in dolgoročen vir financiranja iz
dobičkonosne igralniške dejavnosti. Mužič je povedal, da so se z okoliškimi občinami že pred
leti dogovorili, da se denar iz igralništva nabira v skupni blagajni in se v občine vrača po
določenem ključu, s čimer so dobili več denarja, kot bi ga samo z igralnim salonom v
Neblem.264 Maja si je družba Trine otvoritev novega turističnega centra obetala sredi junija.
Ponovno so pisali o vrednosti centra, ki je rasel na 17.000 m² v Neblem. Direktor igralnega
salona in marketinga Bruno Bizjak je povedal, da je bil takrat hotelski del že dokončan,
restavracija in igralni salon sta bila urejena. Center so želeli otvoriti sredi junija, saj naj bi bila
do takrat pridobljena vsa potrebna dokumentacija. Dodal je še, da so gradbena dela potekala
po načrtih in da je bil projekt izveden v predvidenih finančnih okvirih. Turistični center bo na
6.800 m² ponujal 32 sob s 70 posteljami, restavracijo za 120 ljudi in kongresno dvorano za
100 ljudi, igralni salon z 200 avtomati, pred centrom pa bo 120 parkirišč. Zaposlili so
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približno 70 delavcev, večinoma Bricev. Bizjak je še povedal, da so si obetali 300 gostov na
dan oziroma 6000 na mesec, od tega predvsem petične italijanske goste od 40 do 70 let. Ker
so Brda večkrat obiskali tudi turisti z avtodomi, so želeli urediti tudi prostor zanje. Za drugo
fazo gradnje so imeli v načrtu še zdravilni oziroma lepotilni salon, v kletnih prostorih pa še
pristno briški kmečko sobo, kjer bi bila na pokušino domača vina in jedi. Za otvoritev so
načrtovali dve slovesnosti, eno za slovenske in eno za italijanske goste.265
V članku »Igralnica v karavli« smo brali, da bo center zrastel na 4000 m², medtem ko je bilo v
tem članku zapisano 6800 m². Verjetno je šlo za spremembe v načrtih, a tega iz članka nismo
izvedeli. Bolj nenavadna je bila sprememba velikosti zemljišča, ki je bilo v članku »Več kot
400 prijav« veliko 15.000 m², v tem članku pa 17.000 m². Težko je verjeti, da so v treh
mesecih razširili zemljišče centra za 2000 m², zato menim, da je bila to napaka avtorice.
Župan Mužič je v intervjuju junija 2007 na vprašanje, zakaj se mu je zdela gradnja centra
pametna poteza, odgovoril, da bodo poleg igralnega salona v centru tudi restavracija,
kongresna dvorana in hotel s 70 ležišči, s čimer bo pridobila tudi lokalna skupnost. Poleg tega
bo delo dobilo od 80 do 90 delavcev, od obiska pa bodo imeli korist tudi Brici, saj bodo lahko
kar pred svojim pragom tržili svoje izdelke in drugo ponudbo. Venko je omenjal tudi pri
vprašanju o novih nočitvenih zmogljivostih.266 Otvoritev turističnega centra je bila
napovedana za četrtek, 28. 6. 2007. Leta 2003 je Občina podprla družbo Trine pri ideji o
centru, koncesijo za igralni salon je odobrila vlada Janeza Janše, pridobili so vso potrebno
dokumentacijo in s pomočjo finančne hiše Gorica Leasing in Nove KBM ter novogoriško
enoto ajdovskega Primorja izvedli projekt v le sedmih mesecih. V članku je ponovno prišlo do
spremembe velikosti stavbe centra, ki je bila tedaj velika 4200 m².267 Ob otvoritvi je župan
Mužič povedal, da dobila Brda prvi hotel, ki bo pripomogel k temu, da bodo lahko v Brda
prihajale tudi večje skupine gostov. V centru, vrednem 17 milijonov evrov – pred tem pisali o
10 milijonih – so uredili tudi restavracijo, ki je pod vodstvom kuharskega mojstra Zdenka
Mesariča ponujala mediteranske jedi ob briških, vipavskih, kraških in istrskih vinih.268 Dva
dni po otvoritvi so objavili pismo Golije Trčka, enega od največjih nasprotnikov postavitve
samega centra. V njem je do potankosti obrazložil, zakaj je bil proti njemu, in koga vse je
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obtoževal, da je do gradnje prišlo, ter od koga je zahteval, da poskrbijo, da igralnica ne bo
obratovala, na koncu je še pozival vse k protestu za opustitev igralništva.
Hotel Casino Venko je ponovno omenjal župan Mužič v intervjuju junija 2008. Pri vprašanju
o nočitvenih kapacitetah je župan odgovarjal, da se je Venko izkazal za zelo dober projekt, saj
je poleg velike pridobitve za turizem zaposlil 65 pretežno mladih Bricev in posredno dajal
kruh tudi drugim občanom. Poleg tega je bil center pomemben za celotno lokalno skupnost,
saj je tržil ključne briške pridelke; mesečno so tam prodali okoli 1000 litrov briškega vina.269
Zadnji članek o Venkoju iz februarja 2017 ni govoril o hotelu ampak o igralnici. Družba Trine
si je želela širiti center in iz igralnega salona prerasti v igralnico, vendar bi morala za to
počakati do spremembe zakona o igrah na srečo. Občina jih bo pri tem podpirala, med drugim
tudi zato, ker bi bilo na voljo novih 25 delovnih mest.270
V zadnjem članku je bilo govora o širitvi centra, in sicer so si želeli prerasti v igralnico. Tako
nismo nič izvedeli, ali so center razširili oziroma mu dodali stvari, o katerih so govorili pred
tem – lepotilni salon in briška soba.
6.3.3 Hotel San Martin (Šmartno)
Predvidoma spomladi 2013 naj bi odprl svoja vrata hotel v Šmartnem, s čimer bo ponudba
prenočitev v Brdih še širša, in sicer več kot 500 postelj. Podjetje Binst je poslopje gradilo tik
ob državni cesti na mestu, kjer je nekoč stala šola. Podjetje je že imelo turistično kmetijo s
prenočišči, in sicer Prenočišča pri Martinovih v Zagori pri Plavah. Takrat sta ga vodila Vesna
Valentinčič in soprog, ki naj bi v novem hotelu nudila 48 ležišč v različnih sobah, od
enoposteljnih do apartmajev in suite sob. V hotelu bodo še restavracija, bar z vinoteko z
briškimi vini, spa salon in manjša dvorana z 200 m². Skupna velikost uporabnih površin in
parkirnih mest, ki jih bo kljub omejenemu prostoru okoli hotela dovolj, je znašala 1400 m².
Dodatno ponudbo bodo predstavljala električna kolesa, saj so v hotelu ciljali na segment
turistov, ki iščejo aktivne počitnice skupaj s kulinaričnimi užitki. Sama naložba je bila vredna
skoraj 1,4 milijona evrov, od tega je podjetje Binest 485.000 evrov dobilo iz spodbud
Slovenskega razvojnega sklada Ribnica za odpiranje delovnih mest na obmejnih območjih,
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zaradi česar bi moralo biti poslopje, ki ga je projektiral Studio U.R.A.D, zgrajeno do konca
septembra. Posledično bodo morali v podjetju razpisati tudi nova delovna mesta, teh bo
šest.271
Junija 2013 hotel še ni bil odprt, a naj bi to storili kmalu. Z njegovo otvoritvijo bo na voljo
nekaj manj kot 500 turističnih postelj. Novi hotel, ki so ga poimenovali San Martin, bo
ponujal 50 postelj v dveh apartmajih in 19 večinoma dvoposteljnih sobah, ki pa so jih morali
še opremiti in nato zanje dobiti dovoljenje. Bogdan Valentinčič iz podjetja Binst, ki je hotel
odpiralo, je povedal, da niso še vedeli, kdaj bodo začeli sprejemati prve goste, a je upal, da
kmalu. So pa že odprli restavracijo, uredili so tudi vinoteko in večnamensko dvorano z 80
sedišči, kasneje naj bi dodali še center dobrega počutja. Valentinčič je povedal, da so ciljali
predvsem na goste iz Avstrije, kjer so že naredili nekaj promocije.272
V prejšnjem članku je avtor zapisal, da bo z novim hotelom v Brdih na voljo več kot 500
postelj, medtem ko je v tem članku isti avtor zapisal, da bo na voljo nekaj manj kot 500
postelj, pri čemer je podal podatek, da je bilo takrat na ZTKMŠ-ju registriranih 447 ležišč.
Novembra 2013 so Hotel San Martin uradno odprli. Gradili so ga dve leti, razprostiral se je na
1700 m² in takrat vseboval restavracijo, konferenčno dvorano, degustacijsko sobo, vinoteko in
19 sob za 50 gostov. Ponudba hotela je razširila ponudbo briških prenočišč na več kot 500.
Hotel je bil vključen tudi v dva projekta, v projekt Bikeways, za kar so ponujali električna
kolesa, in Ego zero, ki je ponujal turistično pot z električnimi avtomobili, za kar naj bi
prilagodili parkirišče. Za gradnjo hotela in nakup opreme so porabili 2 milijona evrov, od tega
so nekaj manj kot pol milijona dobili iz sklada za regionalni razvoj.273
Število prenočitvenih nastanitev se je v članku, ki ga je pisal drugi avtor, ponovno dvignilo na
več kot 500, čeprav jih je bilo pred petimi meseci registriranih 447. Če prištejemo 50 novih,
jih je sedaj 497, kar še vedno ni 500. Možno je, da so nova prenočišča odprli drugje, o katerih
niso pisali, ali pa je avtor samostojno preuredil realni podatek. Spremenila se je tudi velikost
zemljišča, s 1400 m² na 1700 m², prav tako se je dvignila cena z 1,4 milijona na 2 milijona
evrov, a tega, da je do te spremembe prišlo, niso obrazložili.
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6.3.4 Garni hotel Dvor (Kozana)
Avgusta 2014 so odprli nov garni hotel v Kozani – morda so ga odprli že prej, a so šele takrat
pisali o njegovem odprtju. V hotelu so bili takrat na voljo pet sob in štirje apartmaji, s čimer
so se briške nočitvene kapacitete dvignile skoraj na 550. Hotel so odprli sestre Klara, Zdenka
in Zvonka Truden in Mitja Žagar, ki so bili doma z Gorenjskega in so v 12 letih kupili več
objektov nekdanje strnjene posesti, zavarovane kot kulturni spomenik, in jo prenovili, tudi s
pomočjo denarja kulturnega in kmetijskega ministrstva.274
6.3.5 Vas Slapnik kot hotel
Slapnik je že dolga leta zapuščena vasica v zgornjem delu Brd, ki se ponaša z zanimivimi
motivi in kamnoseškimi detajli. V preteklosti je bilo že veliko govora, kako bi vas oživeli, v
januarju 2015 so predstavili še eno. Blaž Šolar, študent arhitekture, je v svoji diplomski nalogi
Idejna zasnova razpršenega hotela v vasi Slapnik predvidel spremembo vasice v razpršeni
hotel. Kot je na zadnji seji občinskega sveta, ko je Šolar idejo predstavil, povedal direktor
briške občinske uprave Andrej Markočič, je bila ideja zanimiva, vendar je določene stvari
včasih težko prenesti iz teorije v prakso. Pobud in idej za obnovo gručaste vasi z značilno
briško arhitekturo, ki leži na zahodnem pobočju Korade in iz katere se je večina prebivalcev
po drugi svetovni vojni odselila v slovensko Istro, Argentino in drugod po svetu, je bilo v
preteklosti že mnogo, vendar je bila Občina pri odločitvah omejena, saj ni imela v vasi nobene
lastnine, ker je bila vsa zasebna, in ker bi za večino idej potrebovali investitorja. Markočič je
še pojasnil, da so novi ideji z zanimanjem prisluhnili, iz razprave pa je bilo razbrati, da so
podobno diplomsko nalogo v preteklosti že napisali in bi bilo zanimivo obe primerjati, poleg
tega je padla ideja, da bi bilo v razvoj ideje dobro vključiti Društvo briških arhitektov. Cilj
ideje, opisane v Šolarjevi nalogi, je bil revitalizacija vasi. Pri tem je predvidel arhitekturno
prenovo različno poškodovanih objektov s spoštljivim odnosom do obstoječega. V obstoječe
objekte bi se z novim programom umestilo namestitvene enote različnih kategorij,
restavracijo, bar, center dobrega počutja, večnamenske prostore za konferenčni turizem in vso
potrebno infrastrukturo za delovanje. Upošteval je tudi določene omejitve, saj je vas zaradi
objektov z ohranjenimi arhitekturnimi detajli zaščitena kot spomenik lokalnega pomena.
Odmaknjenost vasi bi bila z novim programom prednost, kakovost, ki bi pomagala k oživitvi.
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Šolar je dodal, da je za nadaljnji razvoj ideje nujno sodelovanje lastnikov in investitorjev.
Markočič je še izpostavil, da zgornja Brda zaradi redke poseljenosti ponujajo neokrnjeno
naravo in čisto okolje, kar je dober potencial za razvoj kolesarskega in pohodniškega turizma,
še posebej poleti se turistom odpirajo možnosti za raziskovanje prostora proti Koradi in
Kolovratu ter naprej do Livka in na italijansko stran, saj je za takšne dejavnosti v nižjih delih
prevroče. Dodal je še, da bodo razmišljali v tej smeri, vendar je do same realizacije ideje še
dolga pot.275 V četrtek, 9. 4. 2015, so v gradu na Dobrovem organizirali okroglo mizo o idejah
za obnovo te vasi. Eno je prestavil arhitekt Blaž Šolar, ki je predvidel, da bi vas spremenili v
razpršeni hotel. Sama odmaknjenost vasi pa je za tak turizem predstavljala prednost. Za samo
realizacijo bi potrebovali soglasje lastnikov slapniških stavb in investitorja. Na sejo je tako
Občina vabila predvsem lastnike zemljišč z ostanki starih hiš in morebitne investitorje. Med
drugim naj bi na seji govorili tudi širše o zapuščenih stavbah in naseljih na podeželju kot
potencialu za razvoj, ki ga v zgornjih Brdih ni primanjkovalo. Na seji naj bi sodelovali
arhitekti Mitja Skubin, Martin Simčič, Blaž Šolar, Mitja Žagar, Kristi Marinič, Vasja J.
Perovič, vodila pa naj bi jo Alenka Fikfak.276
Kakšne ideje in odločitve so sprejeli, ali se ideja o razpršenem hotelu v Slapniku še razvija, ali
imajo nove ideje o revitalizaciji vasi iz časopisa nismo več izvedeli, Slapnik pa je še vedno
zapuščen.
7. VRSTE TURIZMA IN TURISTIČNE PONUDBE
V poglavju sem opisovala posamezne vrste oziroma oblike turizma, pri čemer sem jih
poimenovala sama. Gre za tiste vrste, ki so jim posvečali celotne članke in ne le omembe, kot
na primer vinski turizem, ki je bil v večini omenjen skozi vse članek, ker so Goriška brda
poznana vinorodna dežela in se njen turizem in njegov razvoj v večini vrtita okoli vina.
7.1 Umetniški turizem
Z njim so začeli v aprilu 1996, ko je v začetku meseca v Cerovem in v Hiši umetnikov na
Humu ustvarjalo 17 ljubiteljev slikarstva iz Salzburga, ki so jih v Brda povabili predstavniki
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Občine in družina Makuc, ki je ustvarjalce gostila na svojem kmečkem turizmu. Ustvarjalci so
bili nad Brdi navdušeni, njihova dela pa so bila razstavljena v Hiši umetnikov.277
V sklopu pobude projekta Brda – Evropski kulturni center, ki bi povezal vse potenciale Brd,
okrepil turizem, pritegnil investitorje in oplemenitil domače vložke v razvoj komunalne,
kmetijske, gospodarske in kulturne infrastrukture, je avtorica članka Danica Petrovič zapisala,
da je pri vsem tem najpomembnejše povezovanje. Z njim bi lahko dosegli, da bi se v to
magično deželo vračalo na stotine umetnikov in njihovih spremljevalcev, občudovalcev in
zasledovalcev, kjer bi našli svoje drugo delovno domovanje, kjer bi lahko ustvarjali, živeli, se
predstavljali in se družili z enako in drugače mislečimi. Povezovanje bi bilo pomembno tudi
za to, da bi priskrbeli dovolj postelj in bivališč, ateljejev, dvoran in denarja, da bi v te kraje s
svojim delom pritegnili kulturne turiste. Da bi ta turizem še vedno cvetel, morajo odlični
vinarji, kmetje in častilci kulture v Brdih začutiti, da je kultura tista pot, po kateri ni treba
njim v svet, ampak pripeljejo svet v Brda.278 Članek je bil objavljen v sklopu različnih idej za
razvoj Brd in ni predstavljal konkretnih načrtov za uresničitev.
V Brdih so začeli z novo obliko vinskega turizma, ki so ga povezovali z likovno umetnostjo.
Medanska srečanja likovnikov so se začela leta 1996 ob martinovanju, njegovo jedro pa so že
od začetka sestavljali likovnik Etko Tutta, galerist Dragan Abram in vinar Aleks Klinec,
povezani v društvo Opoka. Začetki so bili manjši, srečevali in slikali so enkrat letno, v letu
2005 pa so prejeli evropski denar programa Phare, in sicer 50.000 evrov, naslednje leto pa naj
bi prejeli še eno tako podporo, in posledično so se začeli srečevati večkrat letno. Ni šlo le za
srečanja, ampak tudi za druge spremljevalne aktivnosti in spremljevalce, ki jih je bilo vedno
več. Razstave so tako potekale po medanskih kleteh, posamezne vinske kleti so postale
galerije, nekateri vinarji so imeli v svojih kleteh avtorsko poslikane sode, slikarji so imeli
svoja osebna vina, nekateri vinarji so načrtovali posebne niše v stenah kleti, kamor bi izobesili
slike itd. V načrtu so imeli novo podobo vinskih etiket, ki jih ne bi ustvarili oblikovalci ampak
30 slikarjev za 30 vinarjev, pri čemer bi se 30 parov vinar-slikar predstavilo tudi v katalogu, z
novo podobo pa prodrli v svet. Vinarji so povedali, da so se njihovi gostje iz Nemčije,
Avstrije, Danske in Nizozemske tedaj počutili bolje, saj so vinsko kapljico obogatili z
»umetniškim«. Vinski turizem in umetnost sta tako stopala en ob drugem, en drugemu sta bila
muza, oba pa sta delata za biznis. S slikami so se plačevale storitve in usluge, z vinom so
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dosegali naklonjenost, vmes pa potekali dogovori, ki so se unovčili. Tako si je tudi opomogla
Domačija Klinec z ateljeji in galerijami, kupili so si projektor in ozvočenje ter uredili spletno
stran, na kateri pa še ni bilo podrobnejših in poglobljenejših predstavitev avtorjev. Medana je
v zadnjih letih na tak način gostila več kot 150 likovnikov iz pretežno evropskih držav, v letu
2005 so v kleti Gradnikove rojstne hiše uredili galerijo, v vasi je nastajala stalna zbirka
likovnih del, omenjali so celo muzej sodobne umetnosti, a so zanj še iskali prostor.
Organizatorji MMM arta so že kovali nove načrte, želeli so si likovno umetnost še bolj
približati publiki. En način za to bi bil, da se obiskovalci ob večerih neposredno srečujejo z
ustvarjalci in se tako osebno srečajo z njihovo ustvarjalnostjo, drugi pa »delavnice dobrega
okusa«, a njihov koncept še ni bil povesem izoblikovan. Šlo naj bi za izvedbo likovne
delavnice, pet razstav, branje poezije, dve filmski produkciji na temo meje, dan odprtih vrat,
predstavitev tradicionalne predelave vin in briških jedi ter tiskovno konferenco. Medanska
umetniška srečanja so se povezovala tudi s sosednjimi v Italiji, tako zanimiva pa so bila, saj
so združevala različna področja likovnega izražanja, bila številno obiskana in temeljila na
ideji povezovanja, odpiranja, druženja, skupnega ustvarjanja in tudi promoviranja avtorjev.
Gotovo je bilo, da gresta art in turizem skupaj, koliko pa se lahko tovrstni art vključuje v
globalni umetnostni sistem, bo videti v prihajajočih letih.279 Tudi marca 2007 so v sklopu
MMM arta medanski vinarji gostili domače in tuje umetnike. Taka izvirna umetniška dela so
dopolnjevala podobo kleti Movia, na Plešivem v kleti Stojana Ščurka so umetniki v zadnjih
mesecih poslikali 10 sodov, Ščurkovi pa so poskrbeli za posebno polnitev vina z izvirnimi
etiketami, ki so jih oblikovali likovni ustvarjalci.280
Januarja 2012 so pisali, da bodo Brda postala dežela ambasad v okviru projekta Art Circle, ki
je bil nadgradnja ideje o spajanju turistične, enogastronomske ponudbe z umetnostjo, ki se je
na nekaterih kmetijah že dogajala v obliki festivalov, delavnic in ostalih dogodkov. Osnovna
ideja projekta je bila, da bi po Brdih odprli umetniške ambasade različnih držav, ki bi gostile
različne umetniške dogodke. Obenem bi projekt zagotovil tudi kakovosten kulturni program
in po Sloveniji, Evropi in svetu poskrbel za še večjo prepoznavnost Brd. Prvo ambasado so
odprli že septembra 2011, in sicer je domačija Uroša in Nejke Klinec odprla svoja vrata
poljski ambasadi. Ob tem so v sklopu projekta Symposium ceramicum poljski, slovenski,
italijanski, avstrijski in hrvaški umetniki poslikali lončene posode, ki naj bi jih briški vinarji
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napolnili s svojimi najboljšimi vini in namenili za protokolarna darila. V ta projekt so bile
vključene še domačija Kabaj, kjer naj bi februarja odprli srbsko ambasado, Movia, Ščurek,
Klinec iz Medane, kjer naj bi imela svoje prostore italijanska ambasada, Štekar, Bjana in Edi
Simčič, kjer so načrtovali kitajsko ambasado.281 Ali so ambasade odprli in ali se je vinskoumetniški turizem še naprej razvijal, ne izvemo.
7.2 Motoristični turizem
O njem smo našli le en članek, in sicer iz januarja 2002, ko je Moto club Brda praznoval svoj
10. rojstni dan. Njihov član Rado Kocina je ob tem povedal, da so njihovi največji podvigi že
tradicionalni zbori motoristov v Vipolžah, saj se je predvsem v zadnjih letih na njih zbralo več
tisoč motoristov iz celotne Evrope, tudi s Finske. S sosedi niso imeli težav, saj so pred in po
zborih pripravili obsežne čistilne akcije, prav tako so dobro poskrbeli za varnost. Ker so bili
zbori eni od najbolj obiskanih v Sloveniji, so si želeli, da bi k temu pritegnili tudi druge
domačine, s čimer bi prerasli v širšo turistično prireditev, ki bi še bolj promovirala Vipolže in
celotna Brda.282
O tej vrsti turistične ponudbe v novicah niso več pisali, tako da ne vemo, ali se je sploh uspela
bolje razviti. V Brdih pa moto zborov ni več, vsaj ne v tako veliki oziroma odmevni
organizaciji.
7.3 Treking z osli
V januarju 2010 so v Razvojnem zavodu Brda iz Snežatnega zaznali, da je bil osel v
zgodovini zelo cenjena žival, zato so se odločili, da ga vključijo v svojo turistično ponudbo.
Kot je povedal Luka Murenc, član zavoda, so osle sprva pripeljali z namenom, da za govedom
počistijo pašnike, v prihodnosti pa bodo z njimi razvili novo turistično ponudbo, in sicer bodo
svoji ponudbi biološkega kmetovanja dodali tudi ponudbo trekinga z osli. S tem projektom so
nameravali kandidirati tudi za evropski denar. Za ta namen so kupili 11 oslov, devet samic in
dva samca, ki pa z dvema letoma starosti še niso bili primerni za jahanje, saj so za ježo
primerni le odrasli osli. Murenc je v opisu trekinga povedal, da ne bodo hodili po asfaltu,
ampak se bodo sprehajali po gozdnih poteh, prenočevali pa bodo na senikih in kmečkih
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turizmih po Brdih, Reziji in Posočju, bodo pa na željo goste pospremili tudi do udobnejših
prenočišč. Dodal je, da so za maj načrtovali organizacijo sedemdnevnega promocijskega
trekinga po brezpotjih iz Brd do Matajurja. Taka oblika turistične ponudbe je bila najbolj
razvita v Franciji, imenuje pa se Slow Trevel in gre za izvirno in naravi prijazno dejavnost.
Kot je pojasnil Murenc, se med sprehajanjem ob počasnem oslu sprostiš, imaš čas za
razmišljanje in uživanje v naravi, in dodal, da naj bi prve goste povabili čez dobro leto dni.283
O sami ponudbi trekinga z oslički niso več pisali, smo pa oktobra 2014 našli članek, ki je
opisoval Natour borzo oziroma biznis 2 biznis dogodek, namenjen promociji slovenskega
aktivnega turizma, ki so ga gostili v Brdih. V članku smo brali, da so se nekateri od
udeležencev dogodka odpravili na treking z oslički, nov produkt v Brdih, kar pomeni, da je
dejavnost po štirih letih še vedno potekala.284 Tudi v članku iz aprila 2015 smo našli podatek,
da je treking z oslički v Brdih še vedno potekal.285
7.4 Kolesarski turizem
Oktobra 2012 so odprli na novo asfaltiran 2,5 km dolg del poti od nekdanjega kmetijskega
mejnega prehoda Valerišče do Cerovega, ki so ga preuredili v okviru projekta Interbike,
namenjenega urejanju povezav za kolesarje od Ravenne do Kranjske Gore. Asfaltiranje je
stalo 110.000 evrov, pri čemer je Evropska unija prispevala 85 %, Občina pa je dodala še
41.000 evrov, da so cesto razširili za približno meter. Cesta je bila še vedno namenjena
lokalnemu prometu, a so s tem Brda pridobila tudi manj prometno kolesarsko povezavo z
Italijo. Občina in ZTKMŠ sta stremela k temu, da bi prav s kolesarskimi izleti v Brda privabili
čimveč gostov. Da se je kolesarski turizem že razvijal, so povedali nekateri briški ponudniki.
Anuška Štekar s kmetije Vino in turizem Štekar v Snežatnem je povedala, da so se gostje že
pred prihodom pozanimali, če je možno kolesariti, ali je možno dobiti kolesa ali jih raje
pripeljejo s sabo. Sami so jim povedali, da gre za gričevnato področje, in jih najraje usmerjali
proti Cerovemu, da so se nato k njim vračali čez Šmartno, so pa gostili tudi goste, ki so
prekolesarili celotna Brda. Nejka Klinec iz Plešivega je povedala, da so se njihovi gostje
najraje odločali za kolesarstvo, tudi zato, ker je na italijanski strani, na primer med Vipolžami
in Ločnikom, urejeno za vožnjo s kolesom. Tisti z željo po bolj hribovitih predelih pa so
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krenili proti Koradi. Večina je bila takih, ki so kolesa pripeljali s seboj, manj pa takih, ki bi tja
prikolesarili. Anuška je pri tem izpostavila, da so prišli tudi taki, ki so v Brdih nato prenočili
in šli naprej. Izpostavila je dve Avstrijki, ki sta pri njih prespali potem, ko sta se do Maribora
pripeljali z vlakom in pot po Sloveniji nato nadaljevali s kolesom. Od tistega leta pa je bila na
TIC-u možnost izposoje električnih koles, ki so bila priročna pri premagovanju briških strmin.
Anuška je povedala, da se je ponudba dobro prijela in so goste večkrat napotili tja, podobno je
povedala tudi Nejka Klinec, ki je razmišljala, da bi v prihodnosti tudi na njihovi domačiji
ponujali izposojo teh koles.286
Zadnji teden v oktobru 2013 so v Brdih odprli na novo asfaltirano in obnovljeno cesto, ki je
povezovala Barbano in italijanske Rutarje. Ta je spadala v mrežo kolesarskih poti iz projekta
Croctal, zato je večina od 73.000 evrov, namenjenih za obnovo, prišla iz spodbud za
čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo. Na otvoritvi je župan Mužič povedal, da je
urejanje kolesarskih poti del promocije Brd.287
Zadnji vikend v marcu 2015 so v Brdih gostili konferenco o kolesarskem turizmu. Tam je bil
predstavljen tudi nov produkt Bike Alpe Adria, ki je vabil turiste, željne kolesarjenja, k obisku
takih poti na severnem Primorskem in za mejo z Italijo. Njegovi snovalci pa so stremeli k
cilju, da bi nekoč zajemal celotno območje od Alp do Jadrana. Na konferenci so govorili tudi
o različnih vidikih kolesarskega turizma z izrazitim poudarkom na gorskem kolesarstvu, Bike
Alpe Adria pa so snovalci predstavili kot turistični cilj in hkrati novonastalo združenje, ki je
povezovalo različna podjetja, ki so imela za skupno rdečo nit kolesarstvo. Rezultat je bil
takrat še neformalno gospodarsko združenje s 15 ponudniki storitev za turiste iz občin Bovec,
Kobarid in Tolmin ter Rezije in Benečije. Želeli so si, da bi ga razširili na območje ob
slovensko-italijanski meji in tudi severno do Avstrije in Koroške, njegov glavni cilj pa bi bil
vzpostaviti skupne čezmejne turistične programe, zagotavljati skupne nastope na tujih trgih
ipd.288 Ali je do uresničitve projekta prišlo, ne izvemo.
V letu 2017 naj bi se Občina Brda začela pripravljati na možno preoblikovanje območja
nekdanjega mejnega prehoda v Vipolžah, kjer bodo skušali najti ideje za razširitev kraka ceste
od mostu v Vipolžah oziroma križišča za Cerovo do državne meje, pri čemer se jim je zdelo
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smiselno, da uredijo takšen profil ceste, kot je na italijanski strani, se pravi z dodatnim pasom
za kolesarje in pešce. Ideja je bila všeč tudi vaški skupnosti, a so imeli zahtevo, da bo ob
uresničitvi ideje potrebno ohraniti drevesa ob parkirišču pred malo trgovino v nekdanji
carinarnici, ker je tam počivališče. Tako naj bi posekali le drevesa na nasprotni strani
prometnice. Vozišče je bilo na italijanski strani precej dodelano, zato je nameravala Občina k
projektu povabiti tudi sosednjo Občino Števerjan. Celoten projekt naj bi se začel v roku dveh
let.289
7.5 Pohodniški turizem
Oktobra 2012 smo izvedeli, da so v Brdih naraščali tudi pohodniški turisti. Kot je povedala
Nejka Klinec, so pri njih velikokrat prespali, včasih zajtrkovali in nato nadaljevali pot proti
Gorici in morju. Največ je bilo Nemcev in Avstrijcev, ki jih je bilo vedno več, od kar je izšel
vodnik s traso pohodniške poti od Alp do Jadrana oziroma od Großglocknerja do Milj pri
Trstu, ki je vodila tudi čez Brda. Veliko je bilo tudi takih, ki so se do Plavi pripeljali z
vlakom, nato pa se peš povzpeli v Brda.290
Aprila 2014 smo dobilo podatke, kakšna je bila pot Alpe Adria trail. 27. 4. 2014 so v Brdih
namreč odprli turistično sezono s pohodom po 12-kilometrskem odseku poti, ki je vodila po
Brdih. Celotna pot je bila dolga 690 km, razdeljena je na 43 enodnevnih etap, za vsako naj bi
potrebovali okoli pet ur hoje, začne pa se pri Großglocknerju v avstrijskih Alpah, gre preko
Italije in Slovenije do Milj pri Trstu. Šlo je za pot, ki so jo šteli za turistični produkt za željne
aktivnega oddiha. Slovenski del poti je vodil od sedla Jepca, kjer je pohodnik vstopil v
državo, preko Kranjske Gore čez Vršič v dolino Soče in po njej do Drežnice. V Brda je pot
prišla iz Benečije pri Bregu, zadnji del pa je potekal po delu Krasa pri Lipici in se preko
Kokoši nadaljeval do slovenske meje z Italijo pri Krvavem Potoku. Briški del je vodil od
Neblega mimo Fojane, Dobrovega, Drnovka, Imenja do razglednega stolpa nad Gonjačami.291
April 2015 je bil in bo mesec pohodništva v Brdih, saj se je z dvema pohodniškima
dogodkom, ki sta že potekala, in dvema, ki še bosta, vpisal na zemljevid pohodništva v
Sloveniji. Najprej so organizirali pohod po briškem delu poti od Alp do Jadrana, ki ga je vodil
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lokalni turistični vodnik in je vključeval spoznavanje kulturne dediščine in apiterapije ter
degustacijo briških dobrot. Naslednji dan je sledil treking z oslički, za soboto, 18. 4., pa so
napovedovali voden pohod z ogledi in degustacijo po 14 km dolgem delu poti nedeljskega
Eko maratona, ki je vodil tudi po slovenskem delu Brd. Na dan upora proti okupatorju pa bo
že vpeljani pohod po KS Medana. ZTKMŠ je vse to združil v Pomladni festival pohodništva,
s katerim so se pridružili projektu Slovenija hodi, pobudi združenja Pohodništvo in
kolesarjenje. S projektom so promovirali 14 takšnih dogodkov na do tedaj devetih, po
pridružitvi Brd pa desetih lokacijah po Sloveniji. Kot je povedala Mateja Drnovšček iz
ZTKMŠ-ja, je šlo za projekt, namenjen tistim turistom, ki so si želeli aktivnih počitnic.
Pohodi znotraj projekta so bili tudi del paketov, ki so združevali hojo po stezah in kolovozih v
spremstvu vodnikov z drugimi doživetji in so bili namenjeni temu, da se gosta na določenem
mestu zadrži več dni. Kot je pojasnila Drnovščkova, je bila posebnost briških pohodov v tem,
da so jih drugod organizirajo maja ali v jeseni, tukaj pa že aprila, ko je že toplo in vse cveti. S
tem bodo tudi v naslednjih letih odpirali sezono pobude Slovenija hodi. Da je bil pohodniški
turizem vse bolj priljubljen, se je kazalo tudi v statistiki. Zaradi poti Alpe–Jadran so beležila
briška prenočišča nekaj čez sto nočitev, a tu so bila všteta le tista, ki so bila rezervirana preko
tej poti namenjenega sistema LTO Sotočje, kjer so obrazložili, da je številka predstavljala le
desetino vseh nočitev, kar pomeni, da je pot Bricem v letu 2014 zagotovila okoli 1000
nočitev, številka pa je še naraščala.292 O Pomladnem festivalu pohodništva niso več pisali.
7.6 Žetev sivke za turiste
O turistični ponudbi žetve sivke za turiste so v novicah objavili le en članek, pa še ta je o tej
ponudbi bolj malo povedal, ampak se je bolj skoncentriral na sivkine izdelke, ki so jih na
domačiji prodajali. Julija 2015 je Družina Marinič, ki vodi kmetijo Vonj poletja in ima med
4000 in 4500 sadik, za turiste organizirala žetev sivke in s tem združila koristno s prijetnim za
pridelovalce in obiskovalce.293 Čeprav žetev sivke v Brdih še vedno organizirajo, o njej v
novicah niso več pisali.
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8. TURISTIČNE ZNAMENITOSTI
8.1. Šmartno
Januarja 1991 je Šmartno, briški naselbinski spomenik, začelo dobivati novo podobo. Zavod
za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki je že pred leti pripravil konservatorski program za
vso hišo – verjetno mišljena Gotska hiša, v kateri so pripravili razstavo – je poskrbel za
obnovo nekaj družbenih objektov. Tako se je postopoma uresničeval načrt, da bi kraj z bogato
kulturno dediščino postal kulturno in turistično središče. Med zadnjimi takimi pobudami je
bila fotografska razstava fotoamaterja Rajka Gorjana iz Vipolž, ki so jo v Gotski hiši odprli v
petek, 25. 1. 1991.294 Z revitalizacijo kraja so nadaljevali v februarju, ko je odbor za
revitalizacijo Šmartnega pripravil smernice za nadaljnji razvoj. Da bi kraj zaživel v skladu s
podobo in vsebino, kot so si ju zamislili v odboru, bi bilo potrebno vložiti še veliko sredstev.
Z obnovo so začeli že leta 1979, ko je novogoriška občinska skupščina imenovala odbor za
revitalizacijo kraja, novogoriški Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine pa je deloval
kot opora za posege v ta prostor. A problem je bil, kot so povedali na nedavnem sestanku, da
so se sestankov udeleževali le tisti, ki so čutili navezanost na ta kraj. Poleg tega so imeli
glavno besedo Zavod in nekateri posamezniki, ki pa jim novogoriška občinska uprava ni
dajala dovolj podpore. Dokumenti so kazali, da so v tem času obnovili 15 objektov, najbolj
problematičen pa je ostajal vzhodni stolp, ki je bil v lasti KZ-ja Dobrovo, ki zanj ni skrbel,
tako da je puščal in so bili vsi napori, da bi stolp obnovili, nični. Če bi bil stolp odprt, bi se
tudi naselje drugače razvijalo. Tako je bila ena izmed nalog ožjega odbora pregledati, kako je
bilo z lastništvom stolpa, in ugotoviti, kakšne namene je imel KZ Dobrovo z njim. V primeru,
da se ne bi držali dogovora, je ostajala možnost, da bi jim stolp nemudoma odvzeli. Druge
naloge odbora so bile še priprava predloga za ureditev infrastrukture, revitalizacije obzidja,
stolpa 16, uskladitev pretoka sredstev občine in republike, ki je bil prenesen na obnovo gradu
Dobrovo, ureditev etnološke zbirke in uskladitev dejavnosti bivanja, turizma, gostinstva in
trgovsko-obrtniške mreže. Največji problem je predstavljalo reševanje infrastrukture, od
primarne kanalizacije do tlakovanja cest, ki je takrat zelo zanemarjala sam kraj. Na sestanku
so dali tudi predlog, da bi zaračunali uporabo prostorov v družbeni lasti in s tem oblikovali
fond, v katerega bi se stekal ta denar, porazdelili pa bi ga v privatno lastnino, v katero do tedaj
niso vlagali. Odločili so se za razpis, na katerem bodo oddali nezasedene prostore in na tak
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način v kraj pritegnili najustreznejše dejavnosti. Ker so se krajani bali, da bodo kraj s tem
preplavili tujci, so nameravali sklicali še sestanek, kjer naj bi prebivalcem kraja ponudili
predloge strokovnjakov in nato vanje vključili pobude vaščanov. Ti predlogi za oživitev kraja
so bili, da bi obudili stare briške šege in navade, pri čemer bi sodelovali tudi Šmartenci,
ureditev dela vasi s trgom, ki bi lahko zaživel v evropskem merilu, določitev namembnosti
vsake hiše itd. Kraju je manjkala tudi restavracija s prenočišči in sanitarije za obiskovalce, kar
je ponovno zahtevalo veliko sredstev. Za prvo obdobje revitalizacije so imeli v načrtu
saniranje severnega dela obzidja od stolpa 13 do 16, ki je bil predviden za razstavni depo, kjer
bi restavrirani predmeti imeli predstavno funkcijo sami po sebi. Hiša 38 bi vključevala
etnološko zbirko in dvorano za predavanja in strokovna srečanja, nekam pa bi bilo potrebno
umestiti še prezentacijo zapuščenih briških ustvarjalcev, kot so Karel Širok, Rado Simoniti in
Srečko Kumar, kar bi bilo vezano na še celo vrsto drugih aktivnosti. Ker se je odpiral
mednarodni mejni prehod v Neblem, se je pričakovalo povečano števil obiskovalcev, zato je
bilo potrebno poskrbeti za to, da se jim bo lahko kaj ponudilo.295 Marca je novogoriška
občinska skupščina sprejela odlok o ureditvenem načrtu za prenovo Šmartnega, v maju pa so
strokovnjaki v soglasju s krajani pripravili podroben načrt, kako v kraju ponovno vzpostaviti
normalno življenje. Ta načrt je vseboval strokovne ugotovitve z vidika urbanizma,
arhitekture, komunalne ureditve in življenja v tem zgodovinskem kraju. V program so
vključili tri variante, prva, ki je vsebovala idejo, da Šmartno zaživi kot turističen kraj, druga,
ki je vzpostavljala popolnima avtohtono življenje iz časa pred začetkom izumiranja vasi, in
tretja, ki je kraj razvijaja v manjše turistično središče v Brdih z urejenimi prenočitvenimi
zmogljivostmi, obrtnimi in muzejskimi dejavnostmi. Pri vsem tem pa sta ostajala problema,
kdo bo investitor in kako se bo začela obnova, ki bo v skladu s spomeniškovarstvenimi
zahtevami. Pri obnovi bi šlo za velike posege v prostor in za velike stroške, ki so zadevali
komunalno strukturo, dodaten problem je predstavljal še lastniško-pravni vidik, saj še ni bila
povsod jasno določena lastnina objektov, na primer stolp v upravi KZ-ja Dobrovo, ki ni bil
vzdrževan, drugemu lastniku pa ga niso želeli oddati. V odboru so se že dogovorili o začetku
priprav za polaganje kanalizacije, nad katero je imel nadzor Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine, in podprli predlog o postavitvi spomenika Karlu Široku.296 23. 7. 1991 so
na seji Skupščine Občine Nova Gorica sprejeli ureditveni načrt za spomeniško zaščiteno
Šmartno.297
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Odbor za revitalizacijo si je v prvotnih načrtih Šmartno zamislil kot mesto umetnikov, in sicer
po vzoru istrskega Grožnjana. Vendar se je odbor v novi zasedbi sestal le enkrat, 23. 1. 1991,
v 1992 pa so si le še redki prizadevali, da bi v kraju vsaj občasno začutili umetniški utrip. Za
obzidjem sta samevali Gotska in etnografska hiša, šmartenska klet in stolp turn pa sta občasno
privabljala skupine obiskovalcev. Skorajda edino, kar je nekako uresničevalo zgodbo o mestu
umetnikov, je bila hiša mesta Celovec, ki je v poletnih mesecih odprla vrata ustvarjalcem. V
zadnjem času to je zgodbo dopolnjeval slikar Franc Golob, ki si je v Slikarski hiši Društva
likovnih umetnikov Severne Primorske ustvaril svoj delovni kotiček, postavil stalno razstavo
svojih del in odprl likovno delavnico, v sklopu katere je pripravil tudi ex-tempore. Med 6. in
11. 7. je na prvi poletni slikarski šoli gostil tudi mlade slikarske amaterje. Njihova dela so
takrat ostajala edini pokazatelj načrta o Šmartnem kot kraju s kulturnim poslanstvom. Vas je
tako še vedno čakala na ideje, kako vanjo vrniti ustrezno življenje in ji vdahniti nove
vsebine.298 Kljub temu se je v Šmartnem še naprej razvijala kultura, tako so v soboto, 19. 9.
1992, v Slikarski hiši začeli sedmo mednarodno slikarsko kolonijo, na kateri so do 26. 9.
ustvarjali umetniki iz štirih držav.299 V sklop prizadevanja za oživitev te vasi kot
pomembnega briškega kulturnega središča je spadala tudi otvoritev na novo asfaltirane ceste
iz petka, 16. 10. 1992. Ker je bil stari del kraja zaščiten kot kulturni spomenik, je obnova v
zadnjih letih potekala pod zaščito Zavoda za spomeniško varstvo, vas pa se je razvijala tudi s
tem, da je postajala pomembno zbirališče umetnikov.300 Ob letnem občnem zboru v soboto,
14. 11. 1992, so se člani Društva likovnih umetnikov Severne Primorske med drugim zavzeli
tudi za to, da si bodo ob skrbništvu novogoriške občine prizadevali za oživitev Šmartnega.301
Da se je Šmartno še naprej razvijalo v umetniški kraj, smo videli tudi v letu 1993, ko so tam
pripravili likovno kolonijo za amaterske slikarje pod okriljem Zveze kulturnih organizacij
Slovenije302 in likovno kolonij za študente pod okriljem Kluba goriških študentov303.
Avgusta 1993 je bilo ponovno izraženo upanje, da bi se razvoj Šmartnega nadaljeval, čeprav
so takrat obnovljene hiške še vedno čakale nove gospodarje in vsebino. Prvi korak k ponovni
oživitvi je bila obnova turnov, kjer so v enem odprli tudi restavracijo, Gotske hiše, hiše, kjer
so uredili šmartensko klet, in slikarske hiše. V načrtu so imeli še v enem letu urediti
kanalizacijo, asfaltirati cesto ob obzidju, nato pa hiše oddati v najem tistim, ki bi jim dali nove
298

Tatjana Gregorič, »Šmartno včeraj, danes in jutri«, Primorske novice 46, št. 52 (1992), str. 8.
»Kulturni utrinki; Šmartno v Goriških brdih«, Primorske novice 46, št. 72 (1992), str. 10.
300
»Nova cesta do kulturnega spomenika«, Primorske novice 46, št. 81 (1992), str. 6.
301
»Kulturni utrinki; Šmartno«, Primorske novice 46, št. 89 (1992), str. 9.
302
KF, »Šmartno živi s kolonijami«, Primorske novice 47, št. 53 (1993), str. 7.
303
Klavdija Figelj, »Pet dni za stvaritve«, Primorske novice 47, št. 56 (1993), str. 8.
299

96

vsebine. Na sestanku odbora so povedali, da so želeli najti ravnovesje med bivanjem
vaščanov, kulturo in turizmom, pri vsem pa naj bi poudarek dali kreativnosti. Novega
življenja za Šmartno so si želeli tudi v krajevni skupnosti, saj so vedeli, da so turisti v Brda
prihajali, potrebno pa bi jih bilo zaustaviti, jim ponuditi gostinske in kulturne dejavnosti,
poleg tega pa tudi prenočišča, ki jih je bilo tam zelo težko najti. Podobnega mnenja je bila tudi
Nevenka Peršolja Prinčič, najemnica šmartenske kleti, ki je menila, da bi bilo potrebno
gostinsko ponudbo razširiti na turistično, saj so bili turisti v Brdih prepuščeni sami sebi. Sama
je s tem že začela, ko je pred časom organizirala turistični vlakec po Brdih in obiskovalcem
pokazala, kako so Brici živeli včasih. Še vedno so se za Šmartno zanimali tudi umetniki, saj
so si različne ustvarjalne skupine želele znotraj obzidja dobiti svoj prostor. Da dogajanje ne bi
bilo skoncentrirano samo na področje znotraj obzidja in da bi kultura in podjetništvo hodila
vštric, je želel poskrbeti Stojan Jakin, ki je imel v načrtu v sklopu svojega podjetja Magic
home zgraditi trgovsko-preskrbovalni center, bencinski servis in prenočišča.304 Trgovskopreskrbovalnega centra in bencinske črpalke v Šmartnem ni bilo, a tega iz časopisa nismo
izvedeli. Za dodaten kulturni razvoj vasi je še dodatno poskrbela Nevenka Prinčič, ko je 25.
11. 1993 v prostorih šmartenskega stolpa odprla novo galerijo, kjer so razstavljali domači in
tuji umetniki.305
Nevenka Prinčič, ki je pet let skrbela za gostinsko in turistično ponudbo v Šmartnem, je v
februarju 1995 v času priprav na novo, še bogatejšo sezono ostala na cesti. Pred tem je želela
v stavbi številka 13 urediti prenočišča, a se je odločila, da bo odstopila tudi od te že začete
obnove. Pet let pred tem se je z Zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine pogodila
za najem obnovljene šmartenske kleti, v upravljanje pa je vzela tudi Avstrijsko hišo. Z
izvirnimi idejami, privlačno gostinsko in turistično ponudbo je pritegnila goste od vsepovsod,
prihajali so znani umetniki, glasbeniki, poslovneži, v prejšnji sezoni jo je obiskalo več kot
3000 tujih gostov. V začetku februarja je prejela obvestilo Zavoda, kjer je pisalo, da je moral
Zavod na podlagi pravnomočnega sklepa Okrajnega sodišča v Novi Gorici in na podlagi
sodbe izprazniti prostore oziroma prenehati z opravljanjem gostinske dejavnosti v kletnih
prostorih stavbe številka 32. Posledično je morala z dejavnostjo v kleti in na delu dvorišča
prekiniti Nevenka Prinčič, s katero je Zavod podpisal najemno pogodbo. Prinčičeva je
povedala, da je po ovinkih izvedela, da sta zakoniti lastnici objekta v tožbi proti zavodu
zahtevali izpraznitev prostorov, ker je bila pogodba domnevno kršena, sama pa ni nikoli
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dobila kakšne uradne pritožbe glede kršitve javnega reda, niti ni Občina določila urnika
poslovanja, čeprav je zanj sama večkrat zaprosila. V začetku je bilo izraženo, da sta lastnici
ob podpisu pogodbe z Zavodom dali dovoljenje, da se tam opravlja gostinska dejavnost, do
šikaniranja pa je prišlo po tem, ko je posel začel uspešno delovati. Zdelo se ji je še, da
nekateri niso želeli turističnega in kulturnega razvoja, ampak le miru. Direktor Zavoda Robert
Červ je pojasnil, da so bili primorani prekiniti pogodbo s Prinčičevo zaradi sklepa sodišča, saj
sta jih lastnici tožili, da ne upoštevajo nočnega reda in miru, saj je najemnica vodila gostinsko
dejavnost tudi po deseti zvečer vse do jutranjih ur. Dodal je še, da bo Zavod od lastnikov
zahteval vračilo družbenega denarja, ki so ga porabili za obnovo objekta po potresu 1976.
Takrat so se dogovorili, da obnovijo ostrešje objekta, v zameno pa lastniki dajo klet na
razpolago za gostinsko-turistično dejavnost. Denar za obnovo je priskrbel Odbor za
revitalizacijo, katerega pa lastnici nista nikdar obvestili o omenjenih težavah.306
Za projekta obnove Šmartnega in gradu v Vipolžah se je Občina Brda leta 1996 odločila, da ju
vključi v evropske tokove ohranjanja kulturne dediščine, pri čemer je bila tujina zagotovo
zainteresirana, a bi morali svoj delež dati tudi občina in država. Po evropskih pravilih je bilo
za sodelovanje potrebno pooblastilo regije, ki je pripadala državi Evropske zveze, zato so
briški svetniki potrdili, da bo Občino Brda pri evropskih mestih zastopal Celovec, ki je bil v
Šmartnem prisoten že vrsto let v t. i. Celovški hiši in je bil zainteresiran za snovanje
evropskega kulturnega centra Zorana Mušiča v Šmartnem. Za obnovo in vzdrževanje
nekaterih hiš, ki so bil v lasti Občine, bi skrbela posamezna evropska mesta, kasneje pa bi za
kulturno središče Šmartno ustanovili posebno fundacijo. Vaščani Šmartnega so se s takim
projektom strinjali.307
Tudi v letu 1997 so se trudili za obuditev življenja v jedru Šmartnega. V aprilu je briška
občina v najem ponujala še nekatere stavbe, ki so bile še vedno prazne. Nekatere med njimi so
bile že oddane, a z najemniki niso imeli sreče, na primer najemnik turna, kjer je bila urejena
okrepčevalnica, ni poravnaval obveznosti in občina je pogodbo prekinila, se je pa uspešno
uveljavila Celovška hiša. Za mali turn v vzhodnem delu naselja se je zanimal Nonet Brda, ki
mu je občinski svet ustregel in mu objekt dal v brezplačen najem, poleg tega se je zavezal, da
ga bo Občina na svoje stroške na silo uredila. Nonet naj bi domoval tudi v hiši, kjer so že bili
nastanjeni slikarji, del pa bo dobilo tudi domače turistično društvo. Manjšo stavbo na številki
306
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30 pa je imel za simbolično ceno najeto slikar Sebastjan Peršolja. Poleg teh je tam ostajalo še
nekaj stavb, ki jim je bilo potrebno ugotoviti dejansko lastništvo in nato vdahniti življenje.308
V turističnem društvu so se zavzeli za obnovo stavb v starem delu Šmartnega in začeli z
organizacijo raznih dogodkov, med katerimi je bilo tudi martinovanje 1997, kjer so
predstavili, da je bil v znanih pisnih virih kraj prvič omenjen 1317, ko je tam stal eden od
briških obrambnih stolpov, samo utrdbo pa so zgradili med beneško-habsburškimi vojnami
(16. in 17. stoletje), tedanja podoba pa je bila stara dvesto let, ko so čez gotsko cerkev sezidali
baročno. Turistično društvo je bilo nastanjeno v istem objektu kot Nonet Brda in
severnoprimorski likovniki, zato so revitalizacijo te zgodovinske vasi videli kot shajališče
kulturnikov. Turistično ponudbo so želeli izboljšati tako, da bi Gotsko hišo preuredili v briško
ter skušali pridobiti prostore za muzej predmetov iz prve svetovne vojne, spominsko sobo
Zorana Mušiča in glasbeno sobo. Gotsko hišo bi opremili s 150 let starim pohištvom, za njeno
delno obnovo pa so računali na pomoč Občine. Hiša bi bila namenjena tudi razstavnemu in
prodajnemu prostoru domačih izdelkov, kot so koši brclini in svitki, s čimer bi si društvo
zagotovilo tudi vir zaslužka.309
Na občinski seji v januarju 1998 so imenovali sedem članov odbora za ohranjanje kulturne
dediščine vasi Šmartno, ki naj bi usklajeval različne interese varovanja vasi kot spomenika,
skrbel za pridobivanje denarja za obnovo starega dela vasi ter za razvoj turizma in
gospodarstva v vasi. Poleg sedmih članov so imenovali sodelavca iz Zavoda za varstvo
naravne in kulturne dediščine.310 Julija istega leta so se za obnovo Šmartnega odprle nove
možnosti, saj je bil sprejet nov zakon o zagotavljanju denarja za nujne državne programe v
kulturi za obdobje petih let. Občina bi morala, če bi želela kandidirati za denar, pripraviti vso
potrebno dokumentacijo o nameravanih naložbah v vasi. Država naj bi nato v proračunu od
leta 1998 do leta 2003 za obnovo Šmartnega namenila 120 milijonov tolarjev. Zakon je bil
sprejet po državnem proračunu tistega leta, zato v njem ni bilo predvidenih 30 milijonov za
obnovo v letu 1998, ostajala pa je možnost, da bo država ta denar zagotovila po morebitnem
rebalansu proračuna. Prednosti naj bi imeli spomeniki, ki bodo imeli izdelano investicijskotehnično dokumentacijo, so bili huje ogroženi, so v njihovo obnovo vlagali tudi drugi
investitorji in bodo imeli izdelan program porabe sredstev. Na zadnji seji občinskega sveta so
sprejeli odločitev, da bo Občina v skladu s programom zakona uredila potrebno
308
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dokumentacijo za prenovo objektov v starem delu vasi. Ta se je sicer že začela revitalizirati,
saj je postajala vse bolj kulturno središče, poleg tega pa naj bi v tistem letu prenovili pročelje
Gotske hiše, takrat so že prenavljali kamniti zid na severni strani starega dela vasi, vse večje
pa je bilo zanimanje za najem ali odkup hiš.311 Na septembrski seji so tako predstavili načrt
obnove vasi za naslednjih pet let. Do takrat so tam že očistili okolico severozahodnega dela
starega obzidja, ki bi ga bilo potrebno kasneje obnoviti. Z deli naj bi začeli, ko bodo prejeli
odločbo, da lahko bližnji objekt v lasti Občine porušijo. Za naslednjih pet let so imeli v načrtu
obnovitev več stavb znotraj starega dela, za kar so namenjali 120 milijonov tolarjev, ki jih
bodo dobili od države. V prvem letu so nameravali obnoviti tri hiše sredi vasi, ki so bile v
lasti Občine, a bi morala obnovo sofinancirati tudi Občina, saj naj bi tam uredili stanovanja. V
drugem letu je bila v načrtu obnova več objektov ob južnih vratih vaškega obzidja, ki so bili v
zasebni lasti, tretje leto pa še obnova kompleksa objektov ob vzhodnih vratih obzidja, ki so
tudi bili v zasebni lasti, zato je na Občini bilo, da preveri namembnost zgradb in ali so lastniki
pripravljeni prispevati svoj delež. V četrto leto je bila vključena obnova strnjenega kompleksa
v središču vasi, kjer so bili predvideni javni prostori, zato bi morala Občina stavbe in
zemljišča odkupiti in jim določiti namembnost.312 Z obnovo so začeli v novembru 1998, in
sicer z obnavljanjem zidu na severozahodni strani starega dela vasi, kjer so pod njim našli
ostanke prvotnega šmartenskega obzidja, ki je bilo deloma zgrajeno na živi skali, a ga zaradi
dotrajanosti niso mogli restavrirati. Posledično so se lotili obnove zgornjega zidu, ki so ga
nameravali utrdili z betonskimi nosilci, ki jih bodo obložili s polobdelanim kamnom, potek
prvotnega obzidja pa naj bi nakazovala talna kamnita linija ob poti nad zidom, ki so ga
prenavljali, pod njim pa so nameravali urediti še nekaj parkirišč. Naložbi so v proračunu
namenili 7 milijonov tolarjev.313
Slovenski skladatelj Božidar Kantušer, ki je živel in delal v Parizu, je v maju 1999 dal
pobudo, da bi v eni od starih in praznih hiš obzidanega dela Šmartnega uredili notni arhiv
sodobne glasbe. Pobudo je Ministrstvo za kulturo podprlo, saj bi bilo za njeno uresničitev v
Šmartnem potrebno eno od praznih hiš v občinski lasti obnoviti, kar je spadalo v program
revitalizacije vasi. Denar naj bi dobili po Zakonu za nujne naložbe v kulturo, v katerega je
spadalo tudi Šmartno. Z obnovo hiše za arhiv naj bi začeli že tistega leta, potrebno pa je bilo
tudi sestaviti program dela arhiva, za kar je bil zadolžen NUK. Pri NUK-u so povedali, da se
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jim je zdela izbira lokacije za arhiv primerna, saj je stari del vasi zaznamovala kultura, sama
vas pa je bila kulturni spomenik. V isti stavbi naj bi bile tudi druge kulturne dejavnosti in
prireditve, sam arhiv pa bi kraj poživil in prinesel dve novi delovni mesti. Občinski svet je o
predlogu razpravljal na seji in ga podprl ter sklenil, da objekt ostane last Občine, ministrstvo
pa naj z obnovo začne najkasneje v dveh in konča v štirih letih.314
V januarju 2001 je svetnica Kati Pojavnik ostale svetnike opozorila na to, da je Šmartno
vsako leto obiskalo več turistov, zato bi morali poskrbeti tudi za obnovo trga pred vhodom v
obzidani del, ker se tam turisti najprej zberejo. Povedala je, da so hiše v jedru že aktivno
obnavljali, osrednji trg pred vhodom, imenovan Padrate, pa je ostajal neurejen. Za njegovo
obnovo bi morala Občina že v proračunu za tisto leto nameniti denar, poleg tega pa za vse
številčnejše turiste na trgu poskrbeti še za urejene sanitarije, parkirišče za avtobuse in
primerno urejeno kontejnersko mesto. Podobnega mnenja je bil tudi predsednik šmartenske
vaške skupnosti Miloš Prinčič, ki je povedal, da so se za obnovo Padrat zavzemali že vrsto let,
saj so menili, da bi z njegovo obnovo prispevali h kakovostnejši turistični ponudbi Šmartnega
in Brd. Poleg te je videl prednostne naloge še v ureditvi kanalizacije v vasi, ureditvi
odvodnjavanja meteornih vod pod glavno cesto proti Dobrovemu in gradnji podpornega zidu
pod plazom, ki se je pred leti utrgal pod isto cesto. Občina je soglašala z ureditvijo Padrat, a je
Tonka Simčič z Občine dodala, da bi se morali v vaški skupnosti uskladiti in določiti, katera
naložba je imela prednost, saj za vse v Občini ni bilo denarja. V Občini so že imeli načrte, ki
so vsebovali ureditev Padrat, kjer bi uredili tudi večje parkirišče za avtobuse, a bi morali pred
uresničitvijo izdelati vso projektno dokumentacijo in pridobiti manjkajoča zemljišča. Ker pa
je bila vsota v proračunu nizka, so nameravali obnovo razdelili na več faz.315 V oktobru 2001
je Odbor za ohranjanje kulturne dediščine Šmartnega Občini dal dovoljenje, da turn nasproti
okrepčevalnice v obzidanem delu in eno tamkajšnjih hiš prodajo. Občina je videla to kot
korak naprej k revitalizaciji vasi, saj je bil stolp prazen, hiša pa je, čeprav je v njej živela
stanovalka, ki bi ji ob prodaji priskrbeli novo bivališče, razpadala. Za obe zgradbi so postavili
izklicno ceno 15 milijonov tolarjev, Odbor pa je postavil pogoj, da gre večji delež od kupnine
za Šmartno. Z njim bi uredili tedanje parkirišče pred vhodom v obzidani del in stopnišče do
šmartenskega pokopališča.316 Na javni razpis za prodajo se je odzvala le ena stranka, Slonit
Anhovo, ki ji je Občina prodala stolp in hišo. V turnu naj bi uredili reprezentančne prostore za
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podjetje, v hiši pa apartmaje, kar se je skladalo z idejami Občine, kakšne dejavnosti naj bi v
teh prostorih bile.317
V marcu 2004 smo izvedeli, da so vaščani Šmartnega aktivno sodelovali pri obnovi in
revitalizaciji starega jedra, pri tem pa sta bila najpomembnejša turistično društvo in Odbor za
ohranjanje kulturne dediščine. Skupaj so imeli s svojimi predlogi pomembno besedo pri
procesu odločanja, čeprav je bila zadnja beseda o tem, kako bo obnova potekala, na Občini.
Izidor Simčič, ki je bdel nad obnovo, je povedal, da zgodovina kraja še ni bila dovolj
poznana, po vsej verjetnosti zato, ker je bila povezana z vsemi še vedno bolečimi nasprotji in
spori, ki so v preteklih stoletjih zaznamovale te kraje. A je bil zaradi svoje ohranjenosti
edinstven v Evropi in kot tak ena najbolj atraktivnih točk v Sloveniji, a je ostajala težava, da
je bil odrinjen na obrobje, daleč od centrov odločanja, je menil Simčič. Revitalizacija in
obnova pa sta dobro napredovali. Salonit Anhovo je obnavljal enega od stolpov, kjer bodo
uredili protokolarni objekt, del stavbe pa bo namenjen predstavitvi nekaterih dokumentov o
beneških vojnah, ki so bile povezane s samim utrjenim naseljem. V stavbah s hišnima
številkama 38 in 40 je bil najprej načrtovan arhiv notnih zapisov, a naj načrta očitno ne bi
uresničili, zato so novo vsebino zanje iskali tudi s pomočjo Regijske razvojne agencije, pri
čemer se je ponujala možnost multimedijskega centra. Še vedno je bilo veliko stavb praznih in
potrebnih obnove, ki so čakale, na ideje za novo življenje. Ker so se prebivalci iz strnjenega
dela selili, je bilo praznih stavb vedno več, Občina pa je težila k temu, da bi vse tiste, ki so
bile naprodaj, odkupila sama. Med najbolj obetavnimi načrti za kraj je še vedno ostajala
obnova glavnega trga pred vasjo, za kar so takrat urejali dokumentacijo in odkupovali
zemljišča, kjer naj bi uredili parkirišče. Ker je šlo za turistično zelo zanimivo točko, ki jo je
vsako leto obiskalo vse večje število turistov, tudi tujih, so si v vaški skupnosti želeli, da bi k
njim preselili tudi TIC, saj bi bilo Šmartno bolj ustrezna in zanimiva lokacija od tedanje318 –
občinska stavba na Dobrovem. V Šmartnem so se trudili, da bi privabili vse več turistov, zato
so tam v avgustu 2004 odprli stalno zbirko fosilov in kamnin, ki pa so si jo turisti težko lahko
ogledali. Odprta je bila namreč le ob sobotah in nedeljah med 13. in 18. uro. Avtor razstave
Stanislav Bačar je povedal, da je že ob postavitvi razstave pristojne opozoril, da ni dovolj, da
zbirko postavijo, ampak jo je potrebno umestiti v širšo ponudbo. Turisti, ki so se v Šmartnem
ustavili med tednom, so v večini naleteli na zaprta vrata, kljub temu da so bile Briška hiša z
etnološko zbirko, cerkev, obnovljeni stolp in Slikarska hiša pomembne turistične točke.
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Predsednik vaške skupnosti Miloš Prinčič je povedal, so v preteklosti za Šmartno veliko
naredili, a bi bilo potrebno ustanoviti odbor ali društvo, ki bi se lotilo usklajevanja dejavnosti
profesionalno in dosledno. Občina in Ministrstvo za kulturo naj bi v kratkem dokončala
obnovo dveh stavb pri vhodnih vratih in jima poiskala primerno vsebino. Župan Mužič se je
zavedal, da bi bilo potrebno v Šmartnem vsaj v poletnih mesecih urediti dobre turistične
pogoje, zato so razmišljali o tem, da bi zaposlili oskrbnika.319 V oktobru 2004 je še vedno
potekala obnova stavb s številkama 38 in 40, obenem pa so se z Ministrstvom za kulturo
pogovarjali o tem, kakšne vsebine naj bi v njej bile. Tam so sprva načrtovali arhiv notnih
zapisov, a je zaradi pravnih zapletov načrt propadel. Na Občini so se nato pogovarjali z
nosilci različnih kulturnih in izobraževalnih dejavnosti v regiji, na ministrstvu pa so sprejeli
odločitev, da bodo te prostore organizacijsko in vsebinsko povezali z dogajanjem v gradu
Vipolže. Za obnovo stavbe je v celoti plačeval država, za leti 2004 in 2005 je ministrstvo
obnovi namenilo 20 milijonov tolarjev, Občina pa je odkupila stavbi in zemljišča v okolici,
vodila investicijo in poskrbela za pripravo dokumentacije. V novih stavbah sta tedaj bili dve
stanovanji in 100 m² velika dvorana. V naslednji fazi je bilo potrebno urediti napeljave, kar
naj bi stalo okoli 40 do 50 milijonov tolarjev.320 Konec istega leta je Salonit Anhovo na
razpisu odkupil še drugi stolp na trgu, kjer je bila med drugim tudi okrepčevalnica Turn.
Občina se je za prodajo odločila, saj bi morala v kratkem plačati okoli 20 milijonov tolarjev
za obnovo strehe, nadstropij ter sistema ogrevanja in hlajenja. Salonit je odkupil še eno hišo
od zasebnika, v kateri naj bi uredil apartmaje. Pri prodaji stolpa je Občina zahtevala, da
podjetje ohrani dejavnost, ki je potekala v njej, kar je bila tudi zahteva vaščanov, ki so si
želeli, da bi okrepčevalnica bila odprta kar vse dni v tednu. Da bi imeli boljšo gostinsko
ponudbo v vasi, je bila tudi želja Občine in turističnih delavcev. Župan je še poudaril, da bodo
kupnino od stavbe namenili vasi.321
Oktobra 2005 sta bili stavbi na številkah 38 in 40 po šestih letih skoraj do konca obnovljeni, a
še vedno brez vsebine. Za obnovo je Občina kot lastnica stavb in investitorica od kulturnega
ministrstva dobila okoli 90 milijonov, za zaključek obnove so ji namenjali še 20. Ker so
Francozi notne zapise po smrti slovenskega lastnika označili za kulturno dediščino, ki ni
smela iz Francije, je 500 m² prostorov ostalo praznih. Župan Mužič je povedal, da so še čakali
na odločitev ministrstva, a bodo v primeru, da se ministrstvo kmalu ne odloči, začeli zadeve
319

VH, »Gostom nedosegljivi zakladi«, Primorske novice 58, št. 65 (2004), str. 11.
VH, »Naveza Šmartno - Vipolže«, Primorske novice 58, št. 96 (2004), str. 7.
321
Vesna Humar, »Gostilne jim vendarle ne bodo zaprli«, Primorske novice 58. Št. 157 (2004), str. 8.
320

103

zaostrovati, saj se je vse skupaj vleklo že preveč časa. Poslali so jim že nekaj konkretnih
predlogov, med katerimi je bil program aktivnosti, ki jih je že v začetku leta pripravila
Glasbena agencija Jota, ki se je po dogovoru z Občino začasno selila v omenjene prostore.
Ministrstvo je program pohvalilo, a ni še dalo končne besede. Direktor agencije Franjo Polanc
je predlagal organizacijo različnih koncertov v živo, delavnic, stalnih likovnih razstav,
predavanj, tečajev itd. V mislih je imel tudi sodoben kulturni center regijskega značaja, na
drugi strani pa so ostajale možnosti v turizmu, ki je v vasi vse bolj rasel. Kljub temu da
turizem ni bil primarna dejavnost agencije, bi ga lahko vanjo vključili, saj bi lahko s pestrim
kulturnim dogajanjem pripeljali veliko število obiskovalcev.322
Salonit Anhovo je junija 2004 predstavil stolp, ki so ga prenovili z izvirno notranjo
arhitekturo in opremo. Za obnovo so se odločili, da bi s tem prispevali tudi k varstvu naravne
in kulturno-zgodovinske dediščine vasi in obenem vzpodbudili zanimanje predvsem poslovne
javnosti za ta spomenik. Stolp so preuredili v prostore za svoje protokolarne in poslovne
namene, razna srečanja, sestanke, okrogle mize, podpise pomembnih pogodb, v uporabo za
poslovne partnerje in prijatelje, da obeležijo svečane dogodke ipd. Do decembra 2005 se je
tam zvrstilo že veliko število gostov podjetja, visokih gostov na državni ravni,
gospodarstvenikov in poslovnih partnerjev iz Slovenije in tujine, ki so bili tako nad stolpom
kot celotno vasjo navdušeni. S tem je podjetje dolgoročno prispevalo k promociji in
prepoznavnosti Šmartnega in celotnih Goriških brd. Zato so imeli v načrtu dopolnitev
prostorske in namembne funkcionalnosti objekta s prenovo sosednje stavbe in drugega stolpa.
Poleg tega je bil Salonit velik podpornik novega občinskega projekta Brda – Evropski kulturni
center,323 s katerimi bi povezali vse potenciale Brd, okrepili turizem, pritegnili investitorje in
oplemenitili domače vložke v razvoj komunalne, kmetijske in kulturne infrastrukture.324 S
projektom bi Brda obogatila kakovost turistične ponudbe in dvignila raven socialnega,
ekonomskega in kulturnega življenja, s projekti, ki bi jih zasnovala na mednarodni ravni, pa bi
lahko izkoristila potenciale, ki jih nudijo pokrajina, podnebje, značilna arhitektura, etnološka,
kulturno-zgodovinska in krajinska dediščina, tradicija in ljudsko izročilo. Znotraj tega
projekta pa je Salonit podpiral tudi idejni projekt trojček – Šmartno, Vipolže, Medana – saj bi
z njim zagotovo zaokrožili celovito turistično in gospodarsko ponudbo, a bi ga moral podpreti
minister za kulturo. Za realizacijo projekta pa je bila še dolga pot, kjer bi bilo potrebno
322

Alenka Ožbot, »Za zdaj hiši strahov«, Primorske novice 59, št. 248 (2005), str. 10.
Jože Funda, »Stičišče preteklosti in sedanjosti«, Primorske novice 59, št. 278 (2005), str.19.
324
Danica Petrovič, »Brda - pribežališče umetnikov«, Primorske novice 59, št. 278 (2005), str. 13.
323

104

sodelovanje različnih smeri in nosilcev ter premostiti problem heterogenega lastništva in
parcialnih interesov s povezovanjem vseh akterjev v celovite akcije.325 Znotraj projekta
trojček bi zajeli tri vasi, ki imajo zaradi svoje posebne kulturno-zgodovinske vrednosti in
raznolikih možnosti za organizacijo pestrih kulturno-umetniških in izobraževalnih programov
pomembno vlogo. Ob Medani in Vipolžah bi osrednje stičišče in vozlišče vsega dogajanja
bilo v Šmartnem, saj so iniciatorji projekta v njem videli zaokroženo celoto, ki bi umetnikom
nudila kraj za ustvarjanje in bivanje, obiskovalcem pa ponujala umetniške izdelke. Poleg
umetniških kolonij bi lahko tam pripravili tudi različne izobraževalne programe v sodelovanju
z bližnjimi izobraževalnimi središči doma in v Italiji.326 Do realizacije projekta ni prišlo, tudi
celoten članek je bil bolj ideja kot dejanski načrt, saj ni vseboval specifičnih predlogov, kako
projekt izpeljati.
V prvi polovici leta 2006 so v Brdih začeli intenzivno delati v smeri razvoja turizma, kamor
so vključili tudi vas Šmartno, ki naj bi skrbelo za promocijo. Obnovljeni hiši sta dobili
vsebino, v njih bo briški kulturni center, kjer bo razstavi prostor za briška vina in turističnopromocijski kotiček, bodo pa tam pripravljali tudi različne prireditve.327 Stavbi naj bi
dokončno uredili do konca leta 2006, glede na dejavnosti, ki bodo tam potekale, pa je dobila
ime Hiša kulture. Celotna obnova je stala 150 milijonov tolarjev, denar zanjo pa sta namenili
Občina in Ministrstvo za kulturo. Prostori na 600 m² – v člankih iz 2005 so prostori opisani s
100 m² manj – bodo namenjeni različnim razstavam in prireditvam, dvorana bo lahko gostila
50 obiskovalcev, razstavni prostor bo namenjen vinom, del pa bo kotiček za promocijo
turizma. Hiša kulture je že gostila različne razstave in prireditve, ki jih je pripravila Glasbena
agencija Jota, ki je skrbela za družbeno življenje vasi.328 V juliju se je Občina odločila, da
proda dve stavbi v Šmartnem, Slikarsko hišo in stavbo na severnem trgu z značilnim zunanjim
dimnikom oziroma žbatafurjem. Zanjo bo izklicna cena 8.611.000 tolarjev, za Slikarsko 50
milijonov tolarjev, kupca pa bodo izbrali z javnim zbiranjem ponudb. Za prodajo so se
odločili, saj vseh stavb niso zmogli obnoviti in vzdrževati, so pa za to bila pripravljena
nekatera podjetja, na primer Salonit Anhovo. Ker so želeli v revitalizacijo vasi vključiti tudi
turizem, bodo kot pogoj to dejavnost vključili v pogodbo o prodaji. Vaška skupnost je na
prodajo pristala, a pod pogojem da oni, društva in organizacije, ki so nastanjeni v Slikarski
hiši, dobijo nadomestno lokacijo, predlagali so staro šolo, ki bi jo morala Občina obnoviti.
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Dodali so še pogoj, da želijo souporabljati prostor v Hiši kulture, pri čemer jim je Občina
zagotovila, da bo stavba ostala v javni lasti, čeprav se je tam nahaja agencija Jota. Enako je
veljalo tudi za Gotsko oziroma Briško hišo z etnološko razstavo, tudi prostori stare šole naj bi
bili namenjeni različnim delavnicam, lahko bi tam uredili prenočišča za udeležence kolonij ali
muzej vinogradništva in vinarstva.329
V marcu 2007 so pisali, da naj bi se obnova stavb številk 38 in 40 pod imenom Hiša kulture
končno kmalu zaključila. Župan Mužič je povedal, da bo tudi po obnovi za dogajanje v njej in
v vasi skrbela Glasbena agencija Jota, saj je država odločitev, kakšne vsebine naj bodo tam,
prepustila občanom samim. Kot je povedal direktor agencije Franjo Polanc, so nameravali v
prostorih urediti še manjši informacijski center, galerijo in študijsko sobo. Želeli pa so si, da
bi v vasi bila še gostinski lokal in trgovina s spominki. Da pa bi se vas še naprej uspešno
razvijala, so načrtovali ustanovitev konzorcija, ki bi združeval vse, ki so želeli vas oživiti in
skrbeti za načrtni razvoj dejavnosti. Polanc je dodal, da so imeli v obzidanem delu vasi
probleme z oskrbo z elektriko, saj je bilo omrežje dotrajano, kar je oviralo organizacijo
kakovostnih dogodkov. Prav tako je bila slaba javna razsvetljava in je bila vas ponoči slabo
vidna. Predlagal je, da bi za lepši videz vasi električni vod speljali pod zemljo.330
V petek, 26. 3. 2010, so v Šmartnem odprli Hišo Marica v 500 let stari hiši ob enem od
vstopov v Šmartno. V pritličju so uredili vinoteko z vini iz kleti Belica, zraven bodo ponujali
briške dobrote, v zgornjih nadstropjih pa nočitvene zmogljivosti. Pri obnovi so pazili na to, da
so ohranili stare zidove, notranjost pa opremili v tradicionalnem slogu.331 V juliju so se na
Občini odločili, da prenovijo vhod v obzidani del vasi. Obnovili bodo širši prostor severno od
obzidja in tik ob glavni cesti, obenem pa bodo posodobili tudi vaško čistilno napravo in
obnovili komunalne napeljave. Občina je razpis za izvajalca že objavila. Pri obnovi naj bi
tedanje parkirišče razširili s ploščadjo na stebrih, ob vhodnem kompleksu pa uredili avtobusno
postajališče. Dela bodo potekala tudi znotraj obzidja, kjer bodo zgornji oziroma severni trg
tlakovali in mu dodali urbano opremo, prav tako bodo tlakovali tudi nekatere uličice, izven
obzidja pa zgradili še pločnik do bližnjega pokopališča. Obnova naj bi stala okoli 677.000
evrov, dodatnih 93.000 bo stala čistilna naprava. Z deli so nameravali začeti že v tistem letu in
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jih zaključiti do 2012.332 Parkirišče so nameravali urediti tako, da bi tedanjega premaknili
proti severu, kjer bi bilo na voljo predvidoma 18 parkirišč za avtomobile in eno za avtobuse,
na tistem mestu pa bi uredili obračališče, ki bi bilo hkrati del križišča s cesto. Znotraj obzidja
bodo poleg tlakovanja na ulice postavili tudi klopi, obnovili bodo 110 m vodovoda, dogradili
kanalizacijsko omrežje in uredili odvodnjavanje s trga, parkirišča in postajališč. Naložba je
bila vredna 950.000 evrov, vladna služba za lokalno samoupravo pa je odobrila, da je Občina
803.000 evrov dobila iz evropskega denarja iz regionalnih razvojnih spodbud. Začetek dela se
je prestavil na naslednje leto.333 V decembru so pisali, da je agencija Jota, ki je že leta skrbela
za oživljanje Šmartnega in za program dogajanja v Hiši kulture, med letom v vasi odprla Hišo
Danica, ki je turistom nudila prenočišča.334
Avgusta 2011 so potekala dela v obzidanem delu Šmartnega. Tlakovali in preurejali so ulico
mimo Hiše kulture, obenem pa obnavljali tudi vse komunalne napeljave vzdolž ulice, na
koncu pa bodo dodali še klopi in podobno opremo. Šlo je za del celostne obnove vasi, za
katero je Občina od EU-ja prejela 800.000 evrov, skupno pa bo investicija stala milijon evrov,
dokončati pa so jo morali do septembra 2012. Poleg tlakovanja ulice bodo še povečali čistilno
napravo, zgradili pot od parkirišča pred obzidjem do pokopališča, posodobili in dogradili
bodo posamezne dele kanalizacije in vodovoda, uredili pot na nasprotno stran državne ceste in
do vhoda v obzidje ter prenovili parkirišče, kjer bo tudi razgledna ploščad.335 V novembru
istega leta so prenovo vasi prekinili zaradi protestov krajanov, saj naj projekta njim pred
začetkom niso predstavili, posledica je bila civilna pobuda. Vaščane je najbolj motilo, da
bodo tlakovana tla v obzidanem delu odvzela njegovo pristno podobo in ne bo več ohranjena
vsa kulturna dediščina. Polega tega niso soglašali z obračališčem, motilo jih je tudi to, da so
gradbinci dvignili nivo ulice in trga. Kot je pojasnil predsednik vaške skupnosti, so severni trg
na sredini dvignili za približno pol metra, tako da se je bolj nagibal kot prej in skoraj ni bil
več vodoraven. Enako je veljalo tudi za dve glavni ulici, ki so jih ponekod dvignili tudi do pol
metra in jih približali oknom hiš. Zahtevali so zbor krajanov, ki so ga sklicali pozno, ko so
dela že potekala. Na zboru so se zavzeli za znižanje ravni tal na severnem trgu in ulicah,
vendar županove besede predsedniku vaške skupnosti niso dale upanja, da bodo ulice lahko
rušili, naj bi jim pa zagotovil, da bodo trg na sredini znižali in zravnali. Župan je bil jezen, ker
so krajani že od začetka gradnje motili delo, in dodal, da so prenovo ulic strokovno načrtovali,
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odobril jo je tudi Zavod za kulturno dediščino, in da se je Občina za to naložbo trudila.
Povedal je tudi, da ljudje ne morejo prosto posegati v projekt in zahtevati njegove
spremembe. Za nemoteno martinovanje v vasi bodo poskrbeli tako, da bodo trg zasilno
zakrpali in kasneje nadaljevali z urejanjem pod merili stroke. Župan naj bi Šmartencem s
predstavniki stroke v nekaj dneh predstavil tudi rešitev, in sicer, da bodo tla na trgu znižali za
10 do 15 cm.336 Šmartno so si ogledali tudi občinski svetniki, saj so krajani Občini še vedno
očitali, da so bila tla previsoka, jaški za odtekanje so bili postavljeni na neprimerna mesta,
tako da je nekaterim vaščanom voda ob nalivih že povzroča težave, nasprotovali so novemu
obračališču pred obzidjem, saj naj bi jim vzelo trg, poleg tega so se spraševali, če so bila vsa
dela izpeljana v skladu s projekti. Župan jim je pojasnil, da je bila obnova strokovna, da
severnega trga ni bilo mogoče tlakovati ravno, saj bi bil tako onemogočen prehod z avti v
ulice, poleg tega so jih zvišali, ker naj bi na nekaterih mestih voda tekla proti hišam in tako
težav z odvodnjavanjem ne bo. Pojasnil je tudi svetnikom, da so projekt premlevali večkrat in
da so odgovorni od ulice do ulice usklajevali rešitve s pripombami posameznikov. Snovalec
obnove Dorče Simčič je svetnikom pojasnil še, da vse izvira iz obnove parkirišča pred
obzidjem in da so denar zanjo dobili na razpisih za turizem, posledično so morali urejanje
parkirišča povezati s Šmartnim, kar je kasneje preraslo v prenovo ulic. Ureditev so prilagodili
standardom, da ni arhitektonskih ovir za invalide, da deževnica teče stran od pročelij hiš, da
so tla nižja od pragov, ožini ulic in temu, da že prej niso bila povsem ravne. Družba, ki je
projektirala obnovo, je povedala, da so našli kompromis, in dodala, da tla nikjer niso višja za
pol metra. Zvišan trg na sredini si je zamislil Simčič, ulic pa niso oblikovali tako, kot si je
zamislil Zavod za varstvo kulturne dediščine, a je njihov predstavnik govoril o obliki in ne o
naklonih in višini tal.337 Decembra je župan Mužič povedal, da so cenili denar iz evropskih
skladov, saj bodo z njim sofinancirali obnovo Gotske hiše, ki bo stala 152.000 evrov, s
300.000 evri pa bodo nadaljevali z urejanjem Šmartnega, predvsem gornji trg in zunanji del s
parkirnimi mesti na platoju in manjšim krožiščem. Spore z vaščani, ki so obnovi nasprotovali,
so reševali. Pojasnil je, da gradbena inšpektorica ni našla nepravilnosti, a so z arhitekti vseeno
iskali rešitve, ki bi bile všeč vsem.338
V januarju 2012 so v Brdih porazdelili denar iz EU-ja za obnovo Šmartnega. Dobili so skoraj
pol milijona evrov za ureditev trga, zunanjega dela vasi in obnovo Gotske hiše. Obnova
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Gotske hiše je stala 152.000 evrov, nismo pa izvedeli, kolikšen del bo sofinanciran z denarjem
iz EU-ja. Urejanje vasi naj bi skupno stalo okoli milijon evrov, od tega bo 300.000 evrov
prispevala Evropa. Direktor občinske uprave Andrej Markočič je povedal, da so z arhitekti še
iskali kompromisne rešitve za tlakovanje ulic, za tisto leto pa so imeli v načrtu še ureditev
gornjega trga in zunanjega dela, kjer bi uredili parkirna mesta na platoju in manjše
krožišče.339 V marcu so na zunanjem delu že potekala dela, celotna obnova pa je šla počasi
proti koncu. Kljub sporom z vaščani je obveljala prvotna zamisel o ureditvi, kjer so tedanji trg
pred vhodom, imenovan Padrate, preurejali v obračališče za avtobuse z razgledno ploščadjo in
nekaj parkirnimi mesti. Kot je pojasnil Dejan Rusjan, vodja oddelka za okolje in prostor na
Občini, so vaščani najbolj nasprotovali obračališču, saj so želeli, da trg ostane raven, in
zahtevali, da se otok obračališča zniža, kar pa ni bilo možno. Za tako ureditev so se odločili,
saj je bila celotna ureditev namenjena turizmu in njegovemu razvoju, z njo pa so želeli
zagotoviti prostor za postanke avtobusov in razgledno ploščad, samo obračališče pa je bilo
posledica tudi tega, da bo nova podoba sprejemljiva za Direkcijo RS za ceste, saj je tam mimo
vodila glavna prometnica po Brdih. Rusjan je še dodal, da so določene kompromise sprejeli in
tako pri Direkciji dosegli določene spremembe, da bo višino otoka obračališča mogoče
znižati, posledično pa bodo morali ob robove postaviti cvetlična korita, saj mora biti med
otokom in voziščem fizična prepreka. V času prireditev, ko je prometa več, pa bo cvetlična
korita možno umakniti in parkirati tudi na otoku. Za namen celotne ureditve so že leto prej
Padrate razširili z dodatno ploščadjo na stebrih, sama obnova pa naj bi se zaključila v nekaj
mesecih, je pojasnil Rusjan.340 Junija se je obnova Šmartnega zaključila. V prejšnjem letu so
obnovili tri ulice ter severni in južni trg znotraj obzidja, tedaj pa so pred vhodom dobili še
obračališče, poleg katerega so uredili parkirno mesto za avtobuse, za avtomobile pa je
urejenih 16 parkirišč. Za turiste bo ob večjih prireditvah namenjeno tudi parkiranje na
tlakovanih površinah Padrat. Zanje so poskrbeli tudi z razgledno ploščadjo ob obračališču, ki
je bila delno zgrajena na stebrih. Končnega obračuna o naložbi na Občini še niso imeli,
ocenjevali pa so ga na okoli 800.000 evrov, pri čemer je velik del sofinancirala Evropska
unija. V četrtek, 7. 6. 2012, so delavci na Padratah opravljali še zadnja dela, in sicer so trg
opremljali še s talnimi prometnimi označbami, v petek, 8. 6., pa je bila uradna slovesnost ob
zaključku obnove.341 V avgustu so začeli z načrtovanjem obnove Gotske oziroma Briške hiše,
ki je bila nazadnje obnovljena leta 1979 po potresu. Šlo je za stavbo, ki je prikazovala
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nekdanje briške domove, o življenju Bricev pa so pričali mnogi eksponati, ki so bili v njej
razstavljeni. V hiši je bilo ohranjeno odprto ognjišče, ki je bilo značilno za življenje kolonov,
v kleti so bili zbrani predmeti za obdelavo tal in oprema za pridelavo vina itd. Nekateri deli
hiše pa so bili zelo dotrajani, klet je ob dežju zamakala, gank342 na hiši in pročelje sta bila
dotrajana in stavba je bil potrebna temeljite prenove, je pojasnil direktor občinske uprave
Markočič. Poleg tega streha ni tesnila, omet na pročelju ni ustrezal smernicam za varovanje
kulturne dediščine, okna in vrata so bila potrebna obnove, objekt ni bil priklopljen na
vodovod in ni bil ogrevan, sama razstava v hiši pa je bila nekoliko neposrečeno postavljena. V
načrtu so imeli popravilo, obnovo in preureditev strehe, ganka, pročelja, notranjosti in
eksponatov, ki so jih ohranili okoliški prebivalci in so jih nameravali zaščititi kot muzejsko
zbirko, ki jo bodo na novo uredili. Strošek so na Občini ocenili na 140.000 evrov, 85 %
denarja pa, so upali, bo namenilo Ministrstvo za kmetijstvo, ki je projekt že potrdilo, a z
zamudo, zato bodo z deli začeli kasneje, kot so sprva nameravali. V jeseni bodo iskali
izvajalca projekta, z deli pa bi začeli spomladi naslednje leto.343
V februarju 2013 je Občina Brda iskala novega najemnika za Hišo kulture, v kateri je dolga
leta delovala glasbeno-turistična Agencija Jota, ki se je iz teh prostorov izselila. Najemnika je
iskala za dobo petih let, ki bo v najem dobil 427 m² poslovnih prostorov v treh etažah Hiše
kulture in 20 m² v souporabo. Prostori so imeli pridobljeno gradbeno dovoljenje za
preureditev v okrepčevalnico, poleg tega je bilo tam več razstavnih sob, 114 m² velika
dvorana, terasa, servisni prostori, prostor z ognjiščem v souporabi in večja razstavna soba s
138 m² v drugem nadstropju. Najemnik si bo hišo delil z vaško skupnostjo, ki ji je Občina
namenjala tri sobe v stavbi, sam pa si bo moral pridobiti vsa dovoljenja za izvajanje
načrtovanih dejavnosti, prostorov pa ne sme oddajati podnajemnikom. Kot je povedal direktor
občinske uprave Markočič, sta se takrat na razpis odzvala dva interesenta, prijave pa so bile še
odprte. Za novega najemnika ni bilo predvideno, da bi prevzel organizacijo nekaterih že
vpeljanih prireditev v vasi, v upravi pa so vseeno pričakovali, da bo nadaljeval tradicijo
oziroma imel program, ki se bo ujemal z dotedanjim dogajanjem v Šmartnem. Zato novega
najemnika ne bodo izbirali na podlagi višine ponujene najemnine, ampak bodo izbrali takega,
čigar ponudba se bo najbolj skladala s cilji Občine, ki si je želela v Šmartnem urediti
kulturno-turistično središče Brd, in bo ponudil pester program dogajanja.344 Konec maja je ob
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prazniku Občine potekal slavnostna seja, na kateri so podelili tudi pohvale in priznanja. Eden
od dobitnikov nagrade Občine je bil tudi arhitekt Izidor Simčič, ki je bil zaslužen za obnovo
Šmartnega. O obnovi je Simčič povedal, da je bila težka, saj so se večkrat morali boriti z
miselnostjo, ki obnovi ni bila naklonjena, a jim je na koncu uspelo uresničiti vizijo, ki jo je
sam zagovarjal že pred mnogimi leti, in sicer jim je uspelo ohraniti Šmartno, kljub temu da so
mnogi govorili, da to ne bo mogoče. Dokazali so, da je s korajžo moč doseči marsikaj. Sam je
bil mnenja, da je pri Šmartnem kot pri drugi kulturni dediščini pomembno to, da ni le
pokazatelj preteklosti, ampak mora imeti namen in vlogo tudi v sedanjosti. Šmartno je videl
kot pomemben dejavnik, ki ima vlogo posebnosti Brd, in je lahko njihov simbol, ki
predstavlja paradnega konja pri promociji, ohranjanju identitete in prepoznavnosti Brd. Kot je
povedal, je dobrega vina veliko, »Šmarten« pa ne. Vas ne sme imeti pomena le za vaščane,
ampak mora biti v funkciji Brd, lahko tudi celotne Slovenije. Dodal je, da bodo morali znati
unovčiti namen vasi, saj če Šmartno ne bo dajalo drugim, ne bo vredno nič. Do bi to uspelo,
pa bodo zadolžene naslednje generacije. Povedal je, da je ohranjanje identitete povezano z
odprtostjo Brd svetu, za kar se je sam zavzemal že vrsto let, tak pa je bil tudi župan Brd Franc
Mužič.345 V avgustu je svoja vrata ponovno odprla Hiša kulture, ki je po pol leta dobila
novega najemnika. To je bila samostojna podjetnica Tatjana Šundovski Bašin, ki je v tistem
letu že sodelovala pri pripravi dogodka Šmartno, pravljična vas, ki je spadal v okvir festivala
Sanje v Medani. Dogodek je bil posredno tudi ponovno odprtje Hiše kulture, uradna otvoritev
pa naj bi bila septembra, ko so imeli že najavljene tri dogodke, festival sodobne in kreativne
glasbe, literarni večer in fotografsko razstavo. Poleg tega bodo tam organizirali ustvarjalna
srečanja za odrasle, nadaljevali z galerijsko dejavnostjo, vpeljali bodo literarne večere, želeli
so si tudi filmskih večerov. Okrepčevalnice z nekaj hrane nova najemnica ni nameravala
ohraniti, naj bi pa v Hiši kulture obratoval bife.346 Poleg te otvoritve so v Šmartnem imeli še
dve, in sicer so v novembru ponovno odprli obnovljeno Briško hišo in nov družinski hotel San
Martin. Briško hišo so uradno odprli med martinovim vikendom, etnološka zbirka v njej pa ni
bila razstavljena kot nekoč, ampak na sodobnejši način. V kleti sta bila predstavljena razvoj
vinogradništva in kletarstva v Brdih ter del predmetov etnološke zbirke, v nadstropju pa je bil
predstavljen razvoj arhitekture briške hiše, obiskovalci pa so si lahko ogledali film Metoda
Badjure. Ob vhodu so uredili sprejemno pisarno in info točko.347
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Novembra 2015 so v vaški skupnosti Šmartno zahtevali, da se jim vrne Slikarska hiša, ki jo je
pred leti kupil Salonit in jo nato prodal Atlantikumu novogoriškega podjetnika Darka
Velikonje. Temu je Občina v zameno za prostore Slikarske hiše ponudila prostore v Hiši
kulture. Vaška skupnost si je v nadstropju Slikarske hiše zamišljala večnamenski prostor z
ognjiščem, mansardo pa bi izkoriščali tudi kot prostor za skupine, z imetnico trgovine Nona
Luisa, ki je imela takrat tam prostore, so se dogovarjali, da se bo nekoč selila, tam pa bi nato
uredili manjšo dvorano.348 Ali je vaška skupnost Slikarsko hišo dobila in ali je v njej uredila
spalnico za skupine, iz časopisa nismo izvedeli. V decembru so v vaški skupnosti Šmartno
izpostavili problem parkirnih mest, ki jih je zelo primanjkovalo, največ ob prireditvah.
Turizem se je v vasi vse bolj razvijal, na tem področju pa ga niso dohajali, prireditev sploh ne
morejo delati, je povedal predsednik vaške skupnosti Dušan Bevčar. Ideje za rešitve so bil
številne, večina pa so zahtevale pridobivanje zasebnih zemljišč. Eno parkirišče bi lahko
uredili pod betonsko ploščadjo z obračališčem za avtobuse pod obzidjem vasi, drugo pa ob
glavni cesti od hotela San Martin proti Gonjačam. Bevčar je še dodal, da se je cesta zamašila
ob vsaki prireditvi, saj so obiskovalci parkirali kar na obeh straneh glavne ceste mimo naselja,
zato je bilo nujno, da se pridobi dodaten prostor.349
Dodaten problem s prometom v vasi je sledil januarja 2016, ko so razpravljali o tem, kako
urediti dostop z vozili do hiš znotraj obzidja in kako naj tamkajšnji lokali ozke ulice
uporabljajo kot terase. Pristojni so že nekaj časa za rešitev tega snovali odlok, ki bi zagotovil
sobivanje stanovalcev s turizmom. V zadnjem času so različne inšpekcije prejemale prijave
nad vzdrževanjem reda v obzidanem delu vasi, pritožbe so letele tudi na račun gostinskih
lokalov, ki so s stoli in mizami na prostem zasedali javne in obenem intervencijske poti, je na
nedavni seji opozorila svetnica Lilijana Kastelic. Dodala je, da so imele ulice v Šmartnem
enak status kot denimo ulice in pločniki v Novi Gorici, zato so bile inšpekcije dolžne ukrepati
in kdaj kaj prepovedati tudi na račun ponudbe izrazito turistične vasi. Predlagala je, da se
spremenijo pravila o rabi ozkih ulic. Predsednik vaške skupnosti Dušan Bevčar je pojasnil, da
je bil odlok o tem pripravljen že pred leti, na katerega so bile dane pripombe, v skladu s
katerimi naj bi tedaj obravnavali popravljeni dokument. Direktorica občinske uprave Anita
Manfreda pa je pojasnila, da je šlo za dva odloka, o prometni ureditvi obzidanega dela
Šmartnega in o rabi tamkajšnjih javnih površin. Dodala je, da bodo v naslednjih tednih odloka
predstavili krajanom, ki so jim obljubljali, da jih ne bodo zaobjeli, obenem pa so morali tudi
348
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oni razumeti, da je Občina v obnovo in videz Šmartnega veliko vlagala, da bi tja prihajali
turisti, zato bo potrebno najti rešitev, ki bo dobra za vse. Bevčar je dodal, da so si tudi sami
želeli reda, pri tem pa niso želeli preganjati zasilnih teras gostincev niti avtomobilov
stanovalcev, ki pa jim je moral biti zagotovljen dostop do hiš. Dodal je, da bodo iskali rešitev
za parkiranje vozil domačinov na nekaterih mestih znotraj obzidja, in ocenjeval, da bodo
morali gostinci tudi sami kaj prispevati, da bodo imeli prostor pred lokali.350 V marcu so imeli
pripravljen osnutek odloka, o katerem naj bi odločali na občinski seji. Ker je bil v Šmartnem
že tedaj zaradi ozkih ulic otežen promet, so gostinski lokali, ki jih je bilo zaradi rasti turistov
vedno več, zadevo še otežili, saj so letne vrtove postavili kar na ulice. Z vaščani pa Občina še
vedno ni našla skupnega jezika. V vaškem odboru so ocenili, da osnutka odloka o prometni
ureditvi nista sprejemljiva, zato so želeli ohranili tedanji režim, posamezne primere pa bi
reševali neposredno z Občino in gostinci. Poleg tega so si želeli urejenega dodatnega
parkirišča za domačine pod Padratami, o katerem so govorili že pred leti. Župan Mužič je
povedal, da so pri sestavi odloka upoštevali tri predloge krajanov, in sicer, uredili bodo
omenjeno novo parkirišče, prostor za letni vrt gostišča na zahodnem trgu bodo začrtali
drugače od predlaganega, prisluhnili so tudi predlogu, da je omogočena vožnja po ulici mimo
Hiše kulture. Občinski svetniki so tako v vpogled prejeli dokument, ki je predvideval, da bodo
površine znotraj obzidja namenjene pešcem, a bo v večini dovoljen omejen promet, tako da se
bodo lahko stanovalci z avtomobili in intervencijska vozila ter druge službe peljali po obeh
trgih in treh ulicah, ki so ju povezovale, dostava pa bo dovoljena vsak dan med 7. in 11. uro.
Strožji režim so uvedli na kratki ulici mimo gostišča Hiša Marica, ki je s stoli in mizami že do
tedaj zasedalo večino prostora na ulici, zaradi česar so leto prej prejeli odločbo inšpekcije, da
morajo opremo odstraniti. Tedaj so določili, da stoli in mize lahko ostanejo, saj so ulico
preuredili v peš cono. Krajanom pa se je zdel najbolj sporen del odloka, ki je določal, da je
prepovedano parkiranje na javnih površinah znotraj obzidja, saj nekateri stanovalci niso imeli
svojih garaž ali parkirnih mest. Zanje naj bi uvedli parkiranje s plačljivo dovolilnico na takrat
devetih mestih vzdolž severnega dela obzidja, medtem ko o obljubljenem parkirišču na
Padratih – verjetno mišljeno parkirišče pod ploščadjo, saj je pisalo, da je arkirišče na Padratih
ostajalo javno – ni bilo govora. Župan je povedal, da bodo vsaki družini zagotovili po eno
parkirišče, več pa v tistem trenutku še niso mogli, razmišljali pa so o nakupu zemljišča ob
cesti proti Gonjačam, kjer bi uredili dodaten prostor za parkiranje. Dodal je še, da je Šmartno
turističen biser, v katerega so Občina in zasebna podjetja vložili veliko denarja. 351 Po občinski
350
351

Ambrož Sardoč, »V Šmartnem bodo naredili red«, Primorske novice 70, št. 22 (2016), str. 6.
Ambrož Sardoč, »Prijazno turistom in domačinom?«, Primorske novice 70, št. 68 (2016), str. 6

113

seji v marcu, na kateri naj bi odločali o odloku o prometni ureditvi in signalizaciji v jedru
Šmartnega, s katerim bi prišli do kompromisa med vaščani in turistično ponudbo, je župan
Mužič povedal, da je točko umaknil z dnevnega reda, saj se mu je zdelo, da stvar še ni bila
zrela za prvo branje, zato jo je prestavil na naslednjo sejo. Na Občini prometa v obzidanem
delu vasi ne bi popolnoma prepovedali, a je bilo nujno potrebno urediti dodatne parkirne
prostore, predvsem za obiskovalce prireditev. Ta bi lahko uredili pod Padratami, ob
povezovalni poti z Brega proti Imenju in pri hotelu San Martin v smeri proti Gonjačam.
Stojko Simčič, član odbora za revitalizacijo Šmartnega in predstavnik vaške skupnosti, je
povedal, da je največji problem predstavljala želja Občine, da iz obzidja odstranijo
avtomobile domačinov, sploh z načinom, da bodo morali za drugo parkirišče plačati, na drugi
strani pa so gostincem obljubljali, da bodo lahko imeli stole in mize na ulicah zastonj. Tudi
sami so bili za kompromis z gostinci, a ne na takšen način.352 V aprilu so na zboru krajanov v
Hiši kulture krajani in Občina sklenili kompromis, da novi režim znotraj obzidja, vključno s
prepovedjo parkiranja, v celoti uveljavijo šele čez dve, tri leta. Krajani so na zboru povedali,
da niso želeli, da bi jim turisti in gostinski lokali zapirali vhode in poti v domove, a so si želeli
sozvočja med prebivalci in turizmom v vasi, čeprav so si zanj želeli, da ne bi bil množičen.
Zato so se na Občini odločili, da za naslednja dve, tri leta krajanom omogočijo parkiranje na
nemotečih točkah, v tem času pa bodo skušali urediti več parkirnih mest izven obzidja. Drugi
del kompromisa se je dotikal tega, da bodo najbrž že do poletja uveljavili odloka o prometni
ureditvi oziroma o rabi javnih površin, pri čemer bodo prvega skušali dopolniti s predlogi
krajanov, ni moglo pa ostali pri tedanji prometni ureditvi, saj je bilo formalno parkiranje na in
ob ulicah znotraj obzidja prepovedano, ker je šlo za kategorizirane javne poti. Tako tudi
gostinci miz in stolov ne bi smeli imeti na ulicah, zato je Občina tudi pripravila omenjeni
odlok, ki je določal, da so lokali lahko imeli letne vrtove na ulicah, je pojasnila direktorica
ZTKMŠ-ja Tina Novak Samec, ki je krajanom osnutek tudi predstavila. Ta je določal mesta
za začasne ali trajnejše stojnice in terase lokalov, opredeljeval, koliko so lahko ti veliki in
kako lahko izgledajo, zato so morala že delujoča gostišča opremo postopno prilagoditi tem
zahtevam, opredeljeval pogoje za uporabo javnih površin in uvajal uporabnino in takso, ki ne
bosta nujno visoki, denar pa bo namenjen za urejanje vasi.353 Maja je svet Občine Brda potrdil
dogovor med upravo z županom na čelu in krajani Šmartnega o tem, kako v obzidanem delu
vasi vzpostaviti turizmu prijaznejši prometni režim. Po njem bodo lahko domačini še nekaj
časa na določenih mestih parkirali svoje avtomobili, ko pa jim bo Občina zagotovila nova
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parkirna mesta izven obzidja, bo to prepovedano. Dovoljen bo le dostop do hiš, puščanje vozil
ob ozkih ulicah in dveh trgih pa ne več. S tem bo jedro uradno postalo pol peš cona. Vse
skupaj je bilo namenjeno temu, da turistov med obiskom slikovitih gas ne bi motili
avtomobili, da sicer redek promet znotraj obzidja ne bi motil delovanja lokalov z letnimi
vrtovi ipd. Cilj pa bo mogoč šele, ko bodo izven obzidja zagotovili dovolj parkirnih mest, ki
jih bo verjetno več, kot so sprva mislili, saj so jih morali zagotoviti tudi obiskovalcem
številnih zelo obiskovanih prireditev, ki so avtomobile takrat puščali kar ob cesti.354 V juniju
pa je, kljub temu da so imeli krajani Šmartnega še veliko pripomb, svet Občine Brda
dokumenta vseeno potrdil, pri čemer se je župan ustno zavezal, da bo Občina krajanom
zgradila spodobno parkirišče. Pri tem je Dejan Rusjan, vodja oddelka za prostor v občinski
upravi, povedal, da so imeli namen še v tistem letu zbrati investicijsko dokumentacijo za
parkirišče, prihodnje leto izvedbeno, v 2018 pa naj bi ga gradili. V tem času so morali kupiti
potrebna zemljišča, zaradi česar so nekateri svetniki izpostavili, da samo obljuba za parkirišča
ni dovolj, saj so ga imeli že velikokrat v načrtu, a še ni bilo izpeljano. 355 O parkiriščih v
novicah niso več pisali, tako da ne izvemo, ali so jih v vasi pridobili. Iz lastnih izkušenj lahko
povem, da je ta tema tam še vedno težava, saj, vsaj ob martinovanju, parkirišč ni dovolj in so
avtomobili parkirani ob cesti vse do Gonjač in v drugi smeri proti Dobrovemu.
Oktobra 2017 je Šmartno na osmem natečaju La Fabbrica nel Paesaggio, ki ga razpisuje
združenje Unesco klubi Italija, prejelo mednarodno nagrado za celovito obnovo vasi. Zanjo se
je potegovalo 21 objektov oziroma območij iz celotne Italije, Šmartno je bilo edino v
konkurenci iz tujine. Kot obrazložitev nagrade je bilo zapisano, da je vas, katere obnova je
kontinuirano potekala od potresa leta 1979 pod strokovnim vodstvom konservatorjev, zgleden
primer konservatorske obnove, po kateri bi se morala zgledovati tudi obnova zgodovinskih
jeder v Italiji, ki so bila prizadeta v potresih 2016 in 2017. Nagrada je bila priznanje
dolgoletnemu strokovnemu delu novogoriške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine in
prebivalcem Brd.356
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8.2 Vila Vipolže
V opis turističnega razvoja gradu Vipolže nisem do potankosti vključevala vseh člankov, ki so
govorili o meduniverzitetnem središču, ampak sem jih le omenila oziroma vključila
najpomembnejše in se bolj osredotočila na razvoj gradu v smeri turizma oziroma kako je do
tega sam grad prišel.
Obnova gradu Vipolže je bila prvič omenjena aprila 1996, ko so se zanjo zanimali tudi v
Italiji in Avstriji, velik pomen pa bi imela tudi za Brda in njihov turistični razvoj v »mehki«
različici. Pobudnik obnove je bil umetnostni zgodovinar, profesor na muenchenski univerzi
dr. Cristoph Ulmer, ki je v Italiji vodil fundacijo Vile in gradovi Furlanije - Julijske krajine, ki
je skrbela za preučevanje, ohranjanje in uveljavljanje tovrstnih objektov na ozemlju, ki je
segalo tudi čez slovensko mejo. Med drugim je razvil teorijo o goriški kulturi kot stičišču
različnih kultur srednje Evrope, kar se je kazalo tudi v arhitekturi, pri čemer je bil zanj grad
Vipolže eden od tistih objektov, ki so bili pomembni za razumevanje te teorije. Da je bil grad
ravno zaradi tega pomemben, je prepričal tudi oblasti Furlanije - Julijske krajine in avstrijske
Koroške, pogajal se je tudi s Salzburgom, pri čemer si je predsednik parlamenta dežele
Salzburg grad med obiskom Brd že ogledal in potrdil pripravljenost za sodelovanje. Grad so si
že ogledali tudi strokovnjaki z bolonjske univerze, julija pa naj bi projekt v Salzburgu
predstavili še Evropski zvezi, s čimer bi lahko dobil širše evropske razsežnosti. Slovenske
oblasti so bile takrat še precej zadržane, saj so pred tem imele že nekaj negativnih izkušenj s
tujimi avanturisti. Obnova je bila ocenjena na 4 milijone nemških mark, vsebina pa je bila
pripravljena le okvirno. Obnovili in opremili naj bi salone v gradu, ki bi bili namenjeni
obiskovalcem, v kleti bi uredili enoteko, v ozadju stavbe pa manjši hotel. Obnova gradu se je
sklada tudi s projektom t. i. »mehkega« turizma, ki ga je osnoval arhitekt Izidor Simčič, ki se
je zavedal, da je ljudi težko usmeriti v svet turizma, a je bil prepričan, da je bil za Brda nujno
potreben, vprašanje le, v kakšni obliki.357 S projektom so nadaljevali junija, ko se je Občina
Brda odločila, da se bo z obnovo gradu vključila v evropske tokove za ohranjanje kulturne
dediščine, pri čemer je bilo zanimanje tujine veliko, svoje pa bi morali prispevati tudi občina
in država. Pri tem naj bi bil pooblaščenec, ki bi grad zastopal pred Evropo, dr. Cristoph
Ulmer, ki mu je dežela Furlanija - Julijska krajina že zagotovila sodelovanje pri projektu, a v
primeru, da bosta sodelovali tudi Slovenija in Avstrija, kar je bilo tudi za pričakovati, saj sta
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svoje sodelovanje že potrdila predsednik deželnega parlamenta Salzburga in podžupan
Celovca. Na briški občini je bilo, da pripravi utemeljitev pomembnosti objekta, načrt njegove
bodoče namembnosti in mu določi gospodarja. Zatem naj bi grad dobil svojo mednarodno
fundacijo, katere članica bo tudi Občina Brda. Vaščani Vipolž so načrt podprli, a poudarili, da
ga morajo uskladiti s potrebami okoliških stanovalcev gradu.358
Namembnost gradu Vipolže se je naslednje leto spremenila – zakaj, nismo izvedeli – saj sta 1.
marca 1997 predsednica Goriške pokrajine Monica Marcolini in župan Brd Franc Mužič ob
prisotnosti predsednika parlamenta dežele Salzburg dr. Helmuta Schreinerja podpisala izjavo
o namerah za ustanovitev meduniverzitetnega središča za evropske študije v gradu Vipolže.
Pri tem ni bilo moč podpisati tristranske izjave zaradi pravil Evropske zveze, ki naj bi
finančno pomagala pri postavitvi središča in obnovi gradu. Posledično naj bi mejni deželi
Furlanija - Julijska krajina in Solnograška poseben sporazum podpisali kasneje. Ob podpisu
sta se obe strani zavzeli, da bosta v mesecu dni zagotovili ustanovitev ustrezne institucije, ki
bo ustanovitelj meduniverzitetnega središča Grad Vipolže s središčem v Gorici, operativnim
sedežem v Brdih in administrativnim v Salzburgu, in prispevali začetni kapital v vrednosti
milijon tolarjev, kasneje pa bosta podpisali akt o ustanovitvi središča, katerega dejavnost bo
pospeševanje, širjenje, preučevanje in oblikovanje evropske kulture s posebnim poudarkom
na študiju humanističnih in gospodarskih področij, priprava kulturnih in strokovnih projektov
v obliki delavnic, poletnih šol itd., vzpostavljanje in vzdrževanje stikov med posamezniki in
ustanovami s podobnimi nameni v vseh treh deželah.359 Aprila je briška občina sprejela odlok
o ustanovitvi meduniverzitetnega središča Grad Vipolže in s tem uresničila eno od določil
marca podpisane izjave, poleg tega je za začetek delovanja zavoda namenila milijon tolarjev.
Središče je bil javni neprofitni zavod, njegov namen pa je bil pospeševanje gospodarskega
razvoja in promocije Brd, mednarodno sodelovanje na kulturnem in izobraževalnem področju
in odnosov sožitja, sporazumevanja in sodelovanja ljudi sosednjih držav. Vršilec direktorja
zavoda je bil kar briški župan Franc Mužič.360 Da je središče skrbelo tudi za promocijo Brd v
evropskem prostoru, smo lahko videli še v istem mesecu, ko so pripravili prvo prireditev v
okviru še nastajajočega meduniverzitetnega središča, mednarodni posvet Avstrija, Italija,
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Slovenija v soočanju z Evropo, katerega veliko število udeležencev si je v soboto ogledalo
Brda.361
Julija 1998 je Občina Brda s sprejetjem zakona o zagotavljanju denarja za nujne državne
programe v kulturi za obdobje petih let dobila nove možnosti za obnovo briških kulturnih
spomenikov, med katerimi je bil tudi vipolški grad, za katerega naj bi si zagotovili 200
milijonov tolarjev.362 Kasneje v septembru smo brali, da je zakon obnovi gradu res namenjal
200 milijonov tolarjev, in sicer naj bi bil tam v prihodnosti sedež srednjeevropskega
študijskega središča, ki bi ga Ministrstvo za kulturo podprlo, če bi našli soinvestitorja obnove,
Občina pa bi morala do leta 2003 izdelati načrt del, pri čemer naj bi jim kulturno ministrstvo
pomagalo.363
Februarja 1999 smo še brali o več simpozijih, ki naj bi jih tisto leto pripravili v okviru
študijskega središča Grad Vipolže,364 v decembru 2001 pa so pisali, da so imeli za del
prostorov gradu nove načrte. Občinski svetniki so namreč podprli zamisel, da bi del gradu
namenili nekaterim programom novogoriške Politehnike in da jim Občina pomaga pri odkupu
prostorov nekdanje graščine v zasebni lasti. Projekt so podpirali tudi zato, saj bi s tem
načrtovana ustanova v Vipolžah postala zaključena celota. Prostori bi bili v dveh zasebnih
stanovanjskih hišah, ki sta takrat stali v sklopu gradu Vipolže. Kot je povedal župan Mužič,
to, da naj bi pomagali hiši odkupiti, ni pomenilo, da ju bo Občina kupila, ampak da bo to
omogočila. Dodal je, da so na Politehniki že podprli zamisel o oddelku v Vipolžah, njen
predsednik uprave Danilo Zavrtanik pa je to potrdil. Želeli so si prenosa nekaterih programov
v grad, ki je bil za njih dolgoročno zanimiv, saj naj bi se širil. Ideje so bile, da bi tam ponujali
podiplomske študije, ki bi bili povezani z Brdi, da bi tam odprli center za senzorično analizo
vina in vodili svoj protokol. Dodal je, da so pri njih ponudili vsebino za prazno vipolško
stavbo, na vrsti pa sta bili država in občina. Pri tem so bili pripravljeni pomagati iskati
plačnike obnove poslopja gradu, ki je takrat izgledalo kot nekakšen skelet, čeprav so že
obnovili osrednji del strehe, pripravljali pa so projekt za celotno obnovo stavbe, z 20 milijoni
tolarjev, ki jih je v tistem letu obnovi namenila država, so nameravali obnoviti strehi obeh
stolpov.365 Kljub ideji oddelka Politehnike aprila 2003 v vipolškem gradu še ni bilo, o čemer
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so razpravljali tudi na občinski seji, na kateri so nekateri svetniki poudarili, da se mora svet
opredeliti, ali si želi študijskega središča v Brdih v sodelovanju z različnimi inštitucijami ali
ne. Poudarili so, da je zamisel predstavljala razvojni potencial za Brda in da bi ga bilo moč
realizirati tudi drugje kot v Vipolžah. V primeru, da do izpeljave tega projekta ne bi prišlo, bi
morala Občina imeti pripravljene alternative tako glede velikosti središča kot njegovih
nosilcev. Eden od svetnikov je izrazil začudenje nad nezainteresiranostjo vinske kleti, ki bi se
lahko temeljiteje vključila v projekt iskanja vsebine za te prostore. Župan Mužič je poudaril,
da je bila Občina še vedno zelo zainteresirana za projekt študijskega središča in da je bil zanj
grad še vedno aktualna lokacija. V primeru, da do povezave s Politehniko ne bi prišlo, so
imeli v zamislih tudi mladinski center. Danilo Zavrtanik, predsednik Politehnike, je povedal,
da so se še vedno zanimali za prenos nekaterih oddelkov v Vipolže, ampak v primeru, da grad
obnovijo. Sami so ponudili vsebine za prostor, denarja za obnovo pa niso imeli. Menili so, da
je bil ravno denar težava, da se projekt v letu in pol ni nič premaknil.366 Da študijskih
programov – takrat so pisali o podiplomskem študiju za področje vinarstva – v prostorih
gradu ne bo, smo izvedeli januarja 2005, ko je Ministrstvo za kulturo že razmišljalo o novem
projektu v povezavi z zamislimi za hišo v Šmartnem. V osnovnem okvirju je bil multimedijski
center, o katerem so takrat potekali dogovori med ministrstvom in občino in ki bi imel temelje
v Šmartnem, kjer so zaključevali obnovo dveh povezanih stavb. Kot je povedal župan Mužič,
končne odločitve še niso sprejeli, je pa nameraval v razpravo vključiti tudi druge ustanove v
regiji, najbolj Regijsko razvojni agencijo. Novogoriški Zavod za varstvo kulturne dediščine je
sodeloval pri izdelavi konservatorskega programa in projekta obnove, tedaj pa so čakali, da
država, ki je bila lastnica gradu, uvrščenega med spomenike državnega pomena, sprejme
odločitev o pričetku obnovitvenih del. Kot so pojasnili na zavodu, bo pri obnovi potrebnega
ogromno dela, saj so pri izdelovanju elaborata ugotovili, da so bili zidovi stavbe v dobrem
stanju, a se je ta razpiral in oboki razpadali, zato bi bilo potrebno sanirati zidove, stropne
konstrukcije in temelje, poleg tega pa še obnoviti notranjost in urediti napeljave, kar pa bo v
veliki meri odvisno od dejavnosti, ki bo v gradu potekala.367
V idejo neuresničenega projekta Brda – Evropski kulturni center, opisanega decembra 2005,
je bila vključena tudi vas Vipolže in z njo njena najmarkantnejša točka, ki je privabljala
mnoge poglede in ustvarjalce, grad Vipolže, ki je edina ohranjena renesančna vila v Sloveniji,
ki so jo postavili grofje Thurn. V ideji so bile Vipolže predstavljene kot eno možnih
366
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izobraževalno-umetniških vozlišč Brd, kjer bi se lahko poleg izobraževalnih programov
odvijale domače in tuje konference, simpoziji, delavnice in srečanja umetnikov. V gradu, ki
naj bi ga takrat po načrtih Ministrstva za kulturo začeli kmalu obnavljati, bi uredili sejno in
koncertno dvorano, restavracijo, knjižnico in prenočišča.368
Marca 2007 je Ministrstvo za kulturo dalo obljubo, da bo v tistem letu začelo z obnovo gradu,
ki naj bi trajala tri leta, v tem času pa naj bi se skupaj z Občino dogovorili o dejavnostih, ki bi
v njem potekale. Med temi naj bi po vsej verjetnosti prevladovale kongresne, izobraževalne in
kulturne prireditve.369 Ko so junija župana Mužiča v intervjuju vprašali, kdaj naj bi se obnova
začela, je odgovoril, da so konec junija pričakovali obisk z Ministrstva za kulturo, ko naj bi
predstavili rezultate javnega razpisa za izbiro izvajalca projektne dokumentacije za vipolški
dvorec. Z obnovo naj bi začeli že v tistem letu in nato nadaljevali do predvidenega zneska 4
do 5 milijonov evrov, pri čemer je bila finančna konstrukcija investicije skoraj v celoti pokrita
iz sredstev Unije. Program, ki naj bi ga vpeljali v nove prostore, je župan opisal kot kulturnoizobraževalni kongresni center.370 V avgustu istega leta je bilo znano, da naj bi kulturno
ministrstvo z obnovo začelo septembra. Renesančna vila, kulturni spomenik državnega
pomena, je bila vrsto let prepuščena sama sebi. Občina je pred leti obnovila streho in
poskrbela, da se stavba ni porušila. Kljub temu da so se že pred desetimi leti trudili, da bi
vanjo vdahnili življenje, so vsi poskusi ostali le na papirju, ker je država predolgo mencala.
Tedaj naj bi vila z evropskim denarjem dobila novo življenje. Pripravo projektne
dokumentacije so prepustili podjetju Projekt iz Nove Gorice. Celotno obnovo naj bi zaključili
v treh letih, nato bodo stavbo v upravo prepustili Občini oziroma njenemu že pred leti
ustanovljenemu javnemu zavodu. Kot je povedal direktor briške občinske uprave Andrej
Markočič, so, da bi poskrbeli za primerno vsebino, ustanovili pripravljalni odbor, ki bo s
kulturnim ministrstvom oblikoval program dejavnosti, k sodelovanju pa so povabili tudi
Univerzo v Novi Gorici, Ljudsko univerzo, Vinsko klet Goriška Brda, Regijsko razvojno
agencijo, SNG Nova Gorica in Zavod za varstvo kulturne dediščine. Do tedaj je bilo znano,
da bosta v ospredju kulturna in kongresna dejavnost. V načrtu so bili tudi vinoteka in
degustacijska soba v kleti vile, večnamenski prostor za kulturne in društvene prireditve ter
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manjši etnološki muzej v pritličju, kongresna dvorana v prvem nadstropju in nekaj sob za
goste pomembnih dogodkov v mansardi.371
Junija 2008 smo v intervjuju z županom Mužičem izvedeli, da se obnova gradu še ni začela,
čeprav bi lahko del evropskega denarja Ministrstvo za kulturo, ki je za obnovo skrbelo,
porabili že leto prej. Zataknilo se je namreč pri nepopolni dokumentaciji, ki je začetek obnove
prestavila na jesen 2008. Župan je upal, da bi se obnova takrat res začela, saj so imeli z vilo
velike načrte. Tam naj bi uredili kulturno-izobraževalni kongresni center, pomembno vlogo pa
so videli tudi v goriški univerzi Politehniki, ki je bila tudi neposredno vključena v aktivnosti
pri obnovi.372
Aprila 2009 je bila podana končna odločitev, da bo država grad obnovila in za to namenila 9
milijonov evrov iz evropskih skladov, namenjenih za obnovo kulturnih spomenikov, kar je v
Brdih potrdil državni sekretar na ministrstvu Simon Pelko. V gradu so poleg kulturnih,
izobraževalnih in kongresnih dejavnosti načrtovali tudi ureditev evropske vinoteke v kletnih
prostorih, kjer bi na širši ravni predstavljali domače zasebne vinarje in Vinsko klet Goriška
Brda. Nekaj prostorov v zgornjih etažah naj bi namenili društvom in mladini, večjo dvorano
pa predavanjem, simpozijem in konferencam, ostajala je možnost, da bi tam univerza izvajala
program vinarstva, prostore in laboratorij bi namenili tudi oljkarjem. Župan je napovedoval,
da grad ne bo pomemben le za Brda, temveč za širše območje. Z njim naj bi upravljal zavod.
Občina je pripravila vse potrebno, takrat pa je čakala na gradbeno dovoljenje, za katerega je
zaprosila že konec prejšnjega leta. Upali so, da bodo jeseni objavili razpis za izvajalca in nato
začeli z obnovo konec tistega leta ali začetek naslednjega, trajala pa naj bi vsaj leto dni.373
Junija je župan Mužič v intervjuju pojasnil, da se bo moral po obnovi grad financirati sam, kar
bo odvisno od zagnanosti upravljavca, ki bo zavod, ki so ga že imeli, in sicer študijsko sedišče
Vipolže. Sam je bil mnenja, da bi moral grad služiti predvsem za izobraževanje, kot prostor za
dejavnosti novogoriške univerze. Dodal je, da se bo začetek obnove morda začel konec tistega
leta, zaključili pa naj bi jo v dveh letih.374 Tudi julija je bilo govora, da bo grad obnovila
država, ki se je odločila, da tam uredi multikulturno središče, namenjeno delavnicam in
srečanjem umetnikov, konferenčnim srečanjem, razstavam, prireditvam in podobnim
dogodkom, del prostorov pa bo verjetno namenjen določenim programom Univerze v Novi
371

Alenka Ožbot, »V grad se vrača blišč«, Primorske novice 61, št. 176 (2007), str. 6.
Petra Vidrih, »Terme Brda so resen projekt«, Primorske novice 62, št. 130 (2008), str. 6.
373
Mitja Marussig, »Grad bogatega dogajanja«, Primorske novice 63, št. 89 (2009), str. 4.
374
Ambrož Sardoč, »Dal sem vedeti: Terme bodo«, Primorske novice 63, št. 128 (2009), str. 6.
372

121

Gorici, načrtovana je bila tudi gostinska ponudba. Kot so pojasnili na Ministrstvu za kulturo,
so bili vsi načrti za obnovo končani, takrat si pripravljali še pogodbe za stavbno pravico in
služnost, ki so bile pogoj za gradbeno dovoljenje. Obnova naj bi stala 10,5 milijona evrov,
zanjo pa bo denar prispevala tudi Evropska unija, saj so projekt uvrstili v program za krepitev
regionalnih razvojnih potencialov, iz sklada katerega naj bi dobili 69 % denarja, ostalo naj bi
prispevala država. Kot so ocenjevali na ministrstvu, je imel grad zaradi lege in umeščenosti v
okolje dober turistični in prireditveni potencial in bo bogato dopolnjeval ponudbo Brd.375
V članku »Grad bogatega dogajanja« smo brali, da naj bi Občina za gradbeno dovoljenje
zaprosila že decembra 2008, medtem ko smo januarja 2010 brali, da je prošnjo vložila v drugi
polovici decembra. Sicer ni pisalo, katerega leta, a vtis smo dobili, da je bilo mišljeno leto
2009. Dovoljenje naj bi dobili februarja ali najkasneje marca, zatem pa so nameravali sklicati
sestanek s predstavniki Ministrstva za kulturo, kjer naj bi se dogovorili o upravljanju zavoda,
po vsej verjetnosti Študijskega središča grad Vipolže, ustanovljenega že pred leti. Sklicali
bodo tudi srečanje z interesenti za uporabo prostorov v gradu, kot so bili Univerza v Gorici,
RRA, gledališče, vaška skupnost. Začeli bodo tudi s pripravo na trženje prenovljenega gradu,
kjer so imeli v načrtu promocijsko zgibanko. Kdaj naj bi začeli z obnovo in koliko časa bo
trajala, na Občini niso povedali, je bilo pa znano, da bo precej zahtevna, saj naj bi bilo
potrebno stavbo statično urediti, nekatere dele pa na novo zazidati.376 Marca so pisali, da je
država napovedala krčenje proračuna za kulturo, zato so se v Brdih zbali, da bo to doletelo
tudi grad Vipolže. A jim je državni sekretar v premierjevem kabinetu Rado Genorio zagotovil,
da obnova tega gradu ni bila ogrožena, je povedal direktor občinske uprave Andrej Markočič
in dodal, da bodo v petek, 26. 3. 2010, na upravni enoti imeli obravnavo za izdajo gradbenega
dovoljenja za obnovo gradu.377 Župan Mužič je v intervjuju junija povedal, da so zanj
izobraževalni programi najbolj ključni del vsebin za grad Vipolže, pri čemer je videl, da bi
tam predavanja organizirale tudi tržaška, videmska, salzburška univerza. Kot najbolj
pomembno je izpostavil izobraževanje na področju vinogradništva in vinarstva v okviru
novogoriške univerze. V večini bi šlo za podiplomske študije, ki bi jih obiskovali študentje iz
vseh koncev, kar je bil za Občino najbolj zanimiv del. Pomembno pa je bilo tudi, da se
oblikuje dobra ekipa, ki bo skrbela za vsebine, ki bodo potekale v gradu.378 Decembra smo
dobili informacijo, da naj bi začeli z obnovo spomladi naslednje leto. Gradbeno dovoljenje za
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statično sanacijo in obnovo je Ministrstvo za kulturo dobilo že poleti 2007, aprila 2010 pa še
dovoljenje za rekonstrukcijo in dozidavo. Obnova, za katero je Evropska unija namenila 9,8
milijona evrov, država pa 1,7 milijona, naj bi se začela spomladi 2011, do takrat naj bi preko
javnega naročila za izbiro dobili izvajalca obnovitvenih del, ki naj bi z deli zaključil v letu
dni. Direktor občinske uprave Andrej Markočič je pojasnil, da so se z Regijsko razvojno
agencijo še dogovarjali o vsebinah, zagotovo pa je bilo, da bodo delali na tem, da bo grad
postal središče širšega območja, ne le Brd, pri tem pa bi morali v njegove prostore vključiti
tudi vaščane. Prvič se je pokazala še ena ovira, in sicer je zakon določal, da lahko Ministrstvo
svoje objekte nameni brezplačno v uporabo le za kulturne dejavnosti, a, kot je pojasnil
Markočič, grad samo s kulturo ne bi preživel, pri čemer ni šlo za profit, ampak za to, da bi
poslovali s pozitivno ničlo oziroma pokrivali lastne stroške, kar naj bi tudi bila obveza ob
ustanovitvi zavoda, ki bo grad upravljal – očitno to ne bo Študijsko središče grad Vipolže, kot
se je pred tem omenjalo. Na Ministrstvu naj bi že začeli s postopkom za spremembo zakona,
da bi lokalna skupnost lahko upravljala z gradom, pri tem pa ta ne bo smel postati breme za
občinski proračun.379
Maja 2011 so napovedali, da bodo poleti začeli z obnovo gradu, v katerega bodo umestili
vinoteko, prostore za razstavno in kongresno dejavnost in apartmaje za predavatelje.
Gradbeno dovoljenje za statično sanacijo je bilo dano do 25. 8. 2011, zato bi morali takrat
odpreti gradbišče, je pojasnil direktor občinske uprave Andrej Markočič. Po statični ureditvi
gradu bo prišla na vrsto še obnova zunanjosti in notranjosti, za kar bi morali izvajalca izbrati
do 13. 9. 2011. Z obnovo naj bi končali sredi leta 2013, tako da je bil začetek poslovanja
predviden za 1. 1. 2014. Kot je pojasnil vodja za investicije na kulturnem ministrstvu Alojz
Unetič, je šlo za objekt, ki ni bil protokolaren in bo obnovljen v eni fazi, in dodal, da bi moral
nov občinski zavod za kulturo, šport, turizem in mladino, ki bo z gradom upravljal, izdelati
natančen izračun stroškov in prihodkov, sicer denarja iz EU-ja ne bo. Andreja Ravljen iz
družbe Projekt je še predstavil projekt obnove, in sicer bodo v klet umestili prodajalno in
shrambo vin ter prostor za degustacijo in promocijo, v pritličje vhodno avlo z recepcijo,
manjšo kavarno z dostopom na zunanjo tlakovano ploščad in muzejsko-eksponatni prostor,
obnovili bodo tudi stopnišče in namestili stekleno dvigalo, v prvem nadstropju pa bodo uredili
tri kongresne dvorane s predelnimi stenami, prostore za bankete in pisarno upravljavca, v
mansardi pa bo šest apartmajev za gostujoče predavatelje. Uredili bodo park nasproti gradu,
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kjer je bilo nekdaj plesišče. Tamkajšnje objekte bodo porušili in tam uredili začasno
parkirišče. Zid na zahodnem delu bodo obnovili in ohranili tamkajšnje ciprese. 380 Kljub temu
da bi morali z deli začeti poleti 2011, se obnova takrat še ni začela, saj so morali na
Ministrstvu za kulturo dopolniti vlogo za pridobitev denarja iz EU-ja. Ker se je bližal datum
preteka dovoljenja za statično sanacijo, 25. 8. 2011, so se odločili, da gradbišče odprejo in
začnejo s pripravljalnimi deli, saj je bil izvajalec za to že izbran, je pojasnil Andrej Markočič,
direktor občinske uprave. Izvajalca za obnovo, ki naj bi ga izbrali do 15. 9.– v prejšnjem
članku 13. 9. – pa takrat niso iskali, saj so morali najprej dopolniti vlogo za denar iz EU-ja, a,
kot so zatrjevali na ministrstvu, ni bilo bojazni, da denarja ne bi dobili.381
Konec januarja 2012 je bil denar iz Evropske unije za obnovo gradu končno odobren, zato so
se na Občini že začeli pripravljati za razpis, ki naj bi ga objavili nekje do konca februarja. Kot
je povedal predsednik občinske uprave Andrej Markočič, so se že sestali z ministrstvom, saj
so želeli popise in ostale zadeve podrobno prečistiti in si za pripravo raje vzeti kakšen dan
več, zato da bi imeli z razpisom čimmanj težav oziroma da bodo dobili čimbolj korektne
ponudbe in da posledično pritožb ne bo. Dodal je, da naj bi razpis objavili najkasneje do
konca februarja, je morala biti otvoritev vile po terminskem planu 27. 12. 2013.382 Marca
razpisa še niso objavili, so pa bili na Občini predstavniki novega ministrstva za izobraževanje
in kulturo, ko so prevzeli projekte za izvedbo del na gradu. Takrat so pripravljali razpis za
izbiro izvajalcev del, njihovih nadzornikov in koordinatorja varstva pri delu, nato bodo
naročili projektantski nadzor in projektiranje notranje opreme. Direktor občinske uprave
Andrej Markočič je upal, da bodo po obnovitvi vilo napolnile vse ustanove, ki so do tedaj
pokazale interes, a bodo te dogovore sklepali šele kasneje, takrat so samo čakali na začetek
del.383 V drugem tednu julija so končno objavili razpis za gradbinca, ki bo statično popravil,
obnovil in dozidal grad v Vipolžah. Ponudbe naj bi zbirali do 27. 8., nato pa po vsej
verjetnosti v enem mesecu ali največ dveh izbrali izvajalca. Župan Mužič je še pojasnil, da so
mu predstavniki ministrstva zagotovili, da bodo dela zaključena razmeroma hitro.384 V
začetku septembra je bilo znano, da so se na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport za izvajalca gradbenih del prijavili štirje ponudniki, med katerimi naj bi v
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roku treh do štirih tednov izbrali tistega, ki bo grad obnovil.385 Kljub temu pa v oktobru
izvajalec še ni bil izbran, saj so na Ministrstvu še preverjali, ali prijavljeni ponudniki
izpolnjujejo vse razpisane zahteve. Tako ni bilo jasno, kdaj se bo obnova začela, so pa že
podpisali pogodbo z republiškim konservatorskim centrom, ki je s konservatorskimi deli na
gradu začenjal v dveh tednih.386 Tudi v novembru izvajalec še ni bil znan, čeprav je
Ministrstvo enega od štirih prijavljenih ponudnikov za izvajalca del izbralo že 17. 10. 2012, a
odločitev še ni bila pravnomočna, ker so na zahteve ponudnikov vršili še vpoglede v ponudbe
konkurenčnih ponudnikov in ostalo ponudbeno dokumentacijo. Odločitev naj bi postala
pravnomočna 13. 11., če kdo do takrat ne bo vložil zahteve za revizijski postopek, so pojasnili
na Ministrstvu in dodali, da še ne morejo napovedati, kdaj bodo začeli z obnovo. Kljub temu
pa so restavratorji s svojimi deli že začeli, vse dele, ki so bili potrebni restavriranja, so že
odnesli v svoje delavnice.387 Proti koncu novembra se je zgodilo ravno to, da je eden od
neizbranih ponudnikov vložil zahtevek za revizijo, ki je bil takrat v preučevanju pri pristojni
strokovni službi v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ki je
tudi opredeljeval roke, ki so bili odvisni od samega poteka postopka, so pojasnili na
Ministrstvu, kjer še vedno niso vedeli, kdaj se bo obnova začela.388 Decembra so pisali, da sta
zahtevo vložili podjetji CGP iz Novega mesta in Saning International iz Kranja, ki jim
strokovna služba ministrstva, ki je predrevizijski postopek izvedla, ni ugodila, zato sta
zahtevo za revizijo vložili še na Državno revizijsko komisijo. Direktor občinske uprave
Andrej Markočič je ob tem povedal, da so bili zadovoljni, da so se odločili, da konservatorska
dela izločijo iz razpisa, tako da so ta bila že v delu, obenem pa so upali, da se bo tudi obnova
kmalu začela.389
V marcu 2013 je Državna revizijska komisija zavrnila pritožbo podjetij CGP in Saning
International, se je pa pri tem razvila nova težava, in sicer se je prvotni rok zaključka del, 31.
12. 2013, posledično podaljšal, kar pa ni bilo v skladu določili za prejem 11 milijonov evrov
evropskega denarja – pred tem 9,8 milijona evrov. Kljub temu da naj denar ne bi bil ogrožen,
saj bodo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport zaprosili Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo za spremembo odločbe o dodelitvi denarja EU-ja in
podaljšanje roka za dokončanje obnove, saj bi se s tem zagotovo izognili izgubi denarja.
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Župan Mužič je še povedal, da bodo takoj po začetku obnove začeli z aktivnostmi glede
vsebinskega dela in programov, ki se bodo v vili odvijali, zato da se bodo ta začela izvajati
takoj po koncu obnove. Pri tem je predstavil še novo vsebino, možnost sodelovanja z Evrosredozemsko univerzo Emuni. Z obnovo je v kratkem začenjalo izbrano podjetje, idrijski
Kolektor Koling, za dokončanje obnove pa je imelo 12 mesecev.390 Pred prvomajskimi
prazniki so podjetje Kolektor uvedli v delo, po praznikih pa naj bi to odprlo gradbišče.
Gradbena dela in opremljanje so morali zaključiti v približno letu dni, tako da bo vila v novi
podobi zasijala predvidoma spomladi naslednje leto. Glede denarja iz EU-ja so se Občina in
pristojne državne službe dogovorile, da je bil zamik v tem primeru dopusten. Po začetku
obnove naj bi na Občini izdali še razpis za dobavitelja notranje opreme, obenem pa začeli z
usklajevanji prenosa stavbe v upravljanje Občini oziroma zavodu. Sledilo bo iskanje novih
stanovalcev, med katerimi naj bi bila tudi univerza Emuni, a so bili dogovori o tem postopni,
saj je tako velik projekt potreboval čas, je poudaril direktor občinske uprave Markočič.391 V
maju so le začeli z deli na vili, ki naj bi dobila videz, kot ga je imela v obdobju manierizma na
prelomu iz 16. v 17. stoletje. Poleg sodobnega videza notranjih prostorov, bodo uredili tudi
pročelja, le na južni steni ne bodo delali, saj se je vila tam stikala s stanovanjsko hišo. Uredili
bodo tudi dostopno pot in jo razširili, da bo primerna za avtobuse. V parku so imeli z
ustreznimi prijemi namen življenje podaljšati cipresi, ki naj bi bila najstarejša v Evropi. V
občinski upravi so upali, da bo multikulturno in kongresno središče prispevalo tudi k
prepoznavnosti Brd in obogatilo turistično ponudbo, saj so predvidevali, da bo povečalo
obiskanost Brd, in računali, da bo vilo do konca leta 2015 obiskalo do 3000 obiskovalcev.392
Avgusta istega leta so delavci zaključevali sanacijo statičnosti gradu, ki naj bi bila dokončana
do konca septembra, ko naj bi začeli z drugimi gradbeno-obrtniškimi deli, obenem pa so se že
lotili rekonstrukcije, restavratorji pa so elemente obnavljali že skoraj leto dni. Oboji naj bi
dela končali do pomladi naslednje leto, leto kasneje pa naj bi vila dobila notranjo opremo in
postala multikulturni center. Ob začetku obnove se je pokazalo, da je bilo zidovje vile
kakovostno grajeno in je zato bilo v relativno dobrem stanju, rekonstrukcije ali sanacije pa so
bile potrebne nekatere slabše ohranjene obokane stropne konstrukcije. Obnovili naj bi tudi
streho, čeprav so jo že leta 2002, največ poškodb pa je bilo na kamnoseških detajlih. Odpreti
bodo morali tudi mezzaninska in nekatera druga okna, ki so bil zazidana z opeko. Kljub temu
da so imeli nekaj težav z vdorom vode v kletne prostore, so dela potekala v skladu s
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terminskim planom. V nadaljevanju naj bi detajli konservatorskega dela določali izdelavo
stavbnega pohištva, način obdelave tlakov, stropov, notranjih zidov in fasade.393
Februarja 2014 je belo pročelje opozarjalo na to, da se je obnova vile bliža koncu, saj so jo
morali do pomladi prenovljeno vrniti kulturnemu ministrstvu. Fasada je bila na novo urejena
do potankosti, in sicer tako, kot je bila urejena v 17. stoletju, enake osi, apneni ometi, tudi
struktura pročelja se je približevala najdenim vzorcem, le dve okni v pritličju so zaradi
programa predelali v vrata. Odgovorni konservator Mitja Mozetič je povedal, da prva
zazidava tistega območja sega v 12. stoletje. V knjigi Vile na Vipavskem in Goriškem od 16.
do 18. stoletja piše, da je v srednjem veku tam stal grad, ki ga je leta 1460 kupila rodbina
Thurn. Spopadi leta 1510 so bili za ta grad usodni in so ga nadomestili z novo stavbo, ki je po
nekaterih zapisih imela obliko štirikrake utrdbe z notranjim dvoriščem in s stolpi na vogalih,
kar je bilo kasneje delno porušeno. Kasnejša popravila in posegi so pripeljali do tega, da se je
najbrž ohranil le del prvotne stavbe. Ohranjena stolpa pa nista več opravljala prvotne vloge,
saj so ju dozidali, da sta le dajala vtis, da služita obrambi. Kot je povedal vodja del Darko
Marković, so ob obnovi stavbo še bolj utrdili, čeprav je bila že prvotno tako zidana. Statična
sanacija je bila najzahtevnejši del obnove, saj nič ni bilo zidano na centimeter natančno in so
morali stvari povsod prilagajati. Šlo je za različne podrobnosti, ki so delo oteževale, obenem
pa je še poudaril, da so bili tudi roki za izvedbo prezahtevni, saj takšne obnove zahtevajo čas.
Tako so morali določena dela opravljati hkrati, čeprav bi bilo bolje, da jih ne bi. Na vili so že
bila nameščena nova okna, ograja na balkonu in tehnične posodobitve bodo tudi nove, podi
nadstropij pa delno. Zidove so utrdili z jeklenimi sidri, tla dvorane so prekrili s ploščo, strop
in obenem pod mansarde pa so morali narediti, ker ga prej ni bilo. Nova je bila tudi strešna
kritina, dodatno bodo uredili še eno klet, namenjeno servisnim prostorom. Tako so posamezne
dele, če se je le dalo, le popravili. Elemente s pročelja so odstranili, očistili in postavili nazaj,
vsi okenski okviri so ostali izvorni, obnovili so kamniti stopnišči, obokani kamniti strop
vhodne avle in obokano klet, vse kamnite dekoracije v stenah so ohranili, saj so kazale na
razkošnost vile.394 V zadnjih dneh maja je bila vila obnovljena, saj so gradbeni delavci
opravili z rekonstrukcijo vile, restavratorji pa obnovili posamezne elemente. Na začetek
obratovanja vile je bilo treba še počakati, saj bodo notranjo opremo zagotovili do naslednje
pomladi.395 V novembru si je obnovljeno vilo ogledala tudi ministrica za kulturo, s katero so
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se pogovarjali tudi o urejanju bodočega multikulturnega centra. Direktorica ZTKMŠ-ja
Ariana Suhadolnik je povedala, da so že izbrali dobavitelja notranje opreme in objavili razpis
za izbiro dobavitelja in monterja avdio-video naprav in inštalacij. Center naj bi prve goste
začel sprejemati aprila 2015, slovesna otvoritev pa bo 15. 5. 2015. Povedala je še, da jim je
ministrica obljubila podporo pri programih. Do tedaj so se že dogovorili za izvedbo nekaterih
dogodkov, dveh strokovnih kongresov in poletnih delavnic novogoriške ljudske univerze.
Takrat so se še vedno pogovarjali s potencialnimi uporabniki vile, med temi sta bili tudi
novogoriška univerza in univerza Emuni. Vključeni so bili tudi v kongresni urad, ki je tržil
prostore za kongrese, objavili pa naj bi tudi razpise za oddajo kavarne, vinoteke in restavracije
v vili.396
V prvi polovici junija 2015 je bila vila Vipolže dokončno obnovljena in opremljena, a še ni
bilo znano, kdaj jo bodo odprli, saj je Ministrstvo za kulturo še ni predalo v upravljanje
ZTKMŠ-ju. Kot je povedala direktorica občinske uprave, je bila to posledica neimenovanja
novega direktorja zavoda, potem ko Ariani Suhadolnik mandata niso podaljšali. Dodala je še,
da jim je Ministrstvo osnutek pogodbe poslalo že aprila, takrat so jo preučevali, podpis pa
načrtovali konec junija, ko naj bi izbrali novega direktorja zavoda, saj se jim je zdelo prav, da
pogodbo podpišejo z direktorjem s polnim mandatom in ne s takratnim vršilcem dolžnosti
direktorja. Ker se je o okvirnih programih delovanja v vili menila Suhadolnikova, tedaj še ni
bilo znano, kaj se bo v vili dogajalo, a pričakovanja so bila velika. Na ministrstvu niso
potrdili, da je zamik podpisa pogodbe posledica neimenovanja direktorja, so pa povedali, da
so si želeli, da objekt polno zaživi in služi namenu promocije kulturnih vsebin in je odprt za
širšo javnost. Na Občini so temu potrdili, a obenem opozarjali, da je potrebno vsebine za tak
objekt umeščati postopoma in premišljeno, imeli pa so že nabor idej in raznolikih vsebin od
stalnih razstav do različnih dogodkov, prvi dogodki so bili napovedani že za september,
strategija pa bo naloga novega direktorja zavoda. Gotovo je bilo, da bodo v vili vinoteka, za
katero naj bi razpis objavili ob podpisu pogodbe, stalna razstave o vili nekoč in danes in druge
vsebine, ki so jih načrtovali že dolgo, ideja je bila tudi, da bi odprli spominski center za
zamejce.397 V torek, 23. 6. 2015, so briški svetniki odločali o imenovanju Tine Novak Samec
za direktorico ZTKMŠ-ja. Kot je povedal predsednik sveta zavoda Matjaž Četrtič, je Novak
Samčeva do tedaj opravljala dela v marketingu v več zasebnih podjetjih in državnih službah
in ravno v njenih izkušnjah s trženjem so videli prednosti predvsem za upravljanje vile
396
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Vipolže.398 Briški svetniki so Tino Novak Samec imenovali za direktorico ZTKMŠ-ja za
mandat štirih let. Ena njenih prvih nalog je bila prevzem vile Vipolže, o čemer so se že v
sredo, dan po imenovanju, skupaj z vodstvom Občine pogajali na Ministrstvu za kulturo, in
sicer o tem, kakšna naj bo tripartitna pogodba o upravljanju poslopja za kongresno in
izobraževalno dejavnost, po novem pa morda tudi za protokolarno. Na vprašanje, kako je z
vsebinami za vilo, je Novak Samčeva odgovorila, da je mnogo že bilo nakazano. Zagotovo
bodo tam enogastronomska ponudba, konferenčni dogodki, želeli so si tudi, da bi postala
protokolarni objekt. Potrebno bo razmisliti, katere vsebine bi bile najprimernejše. Svetnikom,
ki so jo izvolili za direktorico, je še poudarila, da bo to velik izziv, a se bo trudila, da vili
vdahne dušo.399 Ministrstvo za kulturo naj bi v petek, 17. 7. 2015, tudi uradno vilo Vipolže
predalo v upravljanje ZTKMŠ-ju, uradno pa jo bodo odprli jeseni. Za september je že bil
napovedan prvi dogodek, a bo v vili moč že pred tem prirediti kakšen dogodek in jo najeti.
Prvi dogodek v vili, namenjeni 200 ljudem, bo 19. 9. 2015, in sicer bodo gostili znanstveni
simpozij o 500. obletnici oltarja sv. Križa, za naprej pa so imeli napovedanih še nekaj
različnih dogodkov. Kot je povedala direktorica ZTKMŠ-ja Tina Novak Samec, so se
zanimali tudi za prirejanje kulturnih dogodkov in porok, o čemer bo odločala upravna enota
Nova Gorica, ali so pripravljeni imeti v Brdih dve lokaciji za poroke. Glede gostinske
ponudbe je povedala, da je bilo še vse odprto, so si pa želeli ponuditi nekaj novega, kar naj bi
iskali na javnem razpisu, a je bil za to potreben čas. Slovenska izseljenska matica je dala tudi
pobudo, da bi v vili imeli spominski center za izseljence, v sklopu katerega bi imeli arhive,
muzeje, razstavne prostore in druge stvari na temo izseljencev, kar je bilo tedaj razkropljeno
po raznih muzejih. Zraven bi sodila tudi knjižnica, ker pa je bil to večji projekt, naj bi zanj
skrbela posebej oblikovana projektna skupina. Še vedno pa je ostajala želja, da bi vila postala
protokolarni objekt države na njeni zahodni strani. Glede delitve stroškov sta se država in
zavod dogovorila, da bo zavod zagotavljal denar za obratovanje in vzdrževanje, država pa za
vlaganja. Slednja bo denar dobivala iz vseh najemnin, zavod pa iz prihodkov od prirejanja
dogodkov, morebitne izposoje opreme in podobnega.400 Tako so v petek, 17. 7., v vili Vipolže
ministrica Juljana Bizjak Mlakar, direktorica ZTKMŠ-ja Tina Novak Samec in župan občine
Brda Franc Mužič podpisali pogodbo o predaji vile Vipolže v upravljanje briškemu zavodu.401
V avgustu so v vili organizirali srečanje za možne bodoče stanovalce, med katerimi je bil tudi
minister za Slovence in zamejce v svetu Gorazd Žmavc, ki je zagotovil, da bo njegov urad
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nudil vso podporo, kar je Novak Samčeva razumela kot podporo strokovnih služb urada za
možnost, da bi določene dogodke oziroma programe izvajali v vili. Žmavc je povedal, da bi
lahko tam izseljenci svoje zgodbe pripovedovali skozi razstave, izmenjave pogledov, kulturne
dogodke oziroma vse, kar veže izseljenstvo, lahko bi tja vabili svetovne znanstvenike,
raziskovalce, prostor pa nudi tudi možnosti za študentske izmenjave ali premestitev nekaterih
seminarjev ali oddelkov fakultet. Direktorica ZTKMŠ-ja je še povedala, da noben dogovor z
možnim novimi stanovalci ni bil sklenjen, so se pa dogovarjali in povezovali z različnimi
inštitucijam in pripravljali različne vsebine.402 Oktobra je novogoriška upravna enota podala
odločitev, da bodo v vili Vipolže prirejali tudi poroke, ki bodo brezplačne. Direktorica
občinske uprave Anita Manfreda je pojasnila, da najemnika gostinskih prostorov še niso našli,
saj so si želeli za to vzeli čas in najti primernega gostinca, ki bi tam tudi ostal. Iskali ga bodo
preko razpisa, ni pa bilo še jasno, ali bodo kavarno, restavracijo in vinoteko oddali le enemu
ali več ponudnikom.403 V četrtek, 23. 10. 2015, so vilo tudi javno slovesno odprli, čeprav so
se v njej že dober mesec odvijali različni dogodki od predstav, razstav do koncertov in
posvetov.404 Novembra je vila prejela tudi prvo priznanje, in sicer ji je Unescova komisija v
projektu La Fabbrica nel Paesaggio podelila mednarodno priznanje za najlepši obnovljeni
kulturni spomenik, ki je prazen propadal, in jo vpisala v Unescovo knjigo lepot. Zmagala je v
konkurenci 20 zgradb iz vse Italije, pri čemer je bilo zanimivo prav to, da naj bi komisija
izbirala le med kulturnimi objekti v Italiji. Predlog za sodelovanje na tekmovanju je podal
Unesco klub iz Vidma.405 Ob koncu leta so se v vili lahko pohvalili, da so od odprtja tam
priredili več kot 40 različnih dogodkov od konferenčnih, kulturnih in zabavnih do porok in
poročnih slavij, obiskalo pa jih je že okoli 5000 obiskovalcev. Kot je povedal župan Mužič, so
morali pri tem razmišljati širše, saj so ti ljudje, ki so hodili na dogodke v vilo, tudi turisti, ki
prespijo v briških prenočiščih, obiskujejo briške restavracije, popijejo kozarec vina in se nato
vračajo k njim. Novak Samčeva je povedala, da so v prvih mesecih delovanja poslovali s
pozitivno ničlo, za naprej pa so imeli namen začeti intenzivno promocijo tudi v tujini, saj je
verjela, da je vila zanimiva za širšo javnost in lahko pritegne tuje prireditelje konferenc in
izobraževanj in tudi tuje mladoporočence, računala pa je tudi na umetnike. Vila je bila za
javnost takrat odprta med tednom od 9. do 12. in od 13. do 16. ure, med vikendi pa od 13. do
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17. ure, zaprta je bila za božič, novo leto in prvi november, organizirane skupine pa so
sprejemali po dogovoru.406
Maja 2016 se je pojavila prva težava v okviru vile Vipolže, na katero so Občino opozorili tudi
v vaški skupnosti, in sicer je šlo za pomanjkanje parkirišč. Grajsko parkirišče je sicer
ustrezalo običajnim razmeram, a so bila ob večjih prireditvah, ko je bila dvorana polna, vozila
stisnjena vzdolž ceste skozi vas in ovirala promet, ki je tam na srečo na splošno bolj redek.
Kot je povedal predsednik vaške skupnosti Vasja Benedetič, so jim zagotovili, da bodo težavo
rešili že ob Prazniku češenj, ko naj bi nekaj dogodkov preselili v vilo. Avtomobile naj bi
obiskovalci takrat puščali pri športnem parku pod vasjo in se do dvorca peljali z minibusom.
Župan jim je to potrdil, obenem pa je igrišče videl kot trajno rešitev za to težavo. Okoli 20
parkirnih mest naj bi uredili vzdolž omenjene ceste pod vilo, kjer je bilo ob vozišču več
prostora, za večje parkirišče pa bodo morali izkoriščati bodoče parkirišče pri igrišču. Tega naj
bi uredili v okviru nadgradnje športnega centra, za kar bodo skušali denar dobiti na posebnem
razpisu, če bi se dalo, že v tistem letu.407 V juniju se je župan Mužič pohvalil, da je obisk vile
Vipolže že v prvih mesecih delovanja presegel njihova pričakovanja, obenem pa je bil
ponosen tudi na priznanje projekta La Fabbrica nel Paesaggio.408 Med junijem in julijem je
ZTKMŠ objavil razpis za najemnika gostinskega dela vile Vipolže. Želeli so si takega
najemnika, ki bi imel že vpeljano gostinsko dejavnost in ne bi imel finančnih težav, saj je
moral za najemnino ponuditi najmanj 1025 € na mesec, imeti izkušnje na področju turizma,
obvladati catering in za najete prostore izdelati vizijo delovanja. Izbrani gostinec, ki bi temu
ustrezal, bo za obdobje vsaj do marca 2020 dobil v najem skupaj 400 m² gostinskih prostorov,
ki so vključevali kavarno v pritličju, teraso pred njo, sosednjo Gradnikovo sobo za poročne
obrede, kuhinjo s pomožnimi prostori, sanitarije in garderobo v kleti. Poskrbeti pa bo moral za
določeno opremo za izvajanje dejavnosti. Kuhinja naj bi omogočala pripravo do 50
pogrinjkov, najemnik pa jo bo lahko nadgradil. Želeli so dobiti ponudnika na nivoju,
predvsem pa takega, ki bi v teh prostorih ostal in ponudbo razvijal. Na razpis sta se prijavila
dva ponudnika, med katerima naj bi izbirali v tednu izida članka. Kot je potrdil sam, je eden
med njimi bil vrhunski kuhar in šef restavracije na dvorcu Zemono Tomaž Kavčič, ki se je v
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veliki večini skladal z zavodovim opisom želenega najemnika.409 Predvidoma v juliju naj bi
ZTKMŠ in podjetje kuharja Tomaža Kavčiča podpisala pogodbo za najem kavarne s teraso,
kuhinjo in spremljajočimi prostori v vili. Zanj so se odločili zaradi vizije razvoja ponudbe in
ponujene najemnine. Kavčič je povedal, da je imel namen dati velik poudarek vinoteki, in
sicer si je želel ustvariti nekakšno mešanico vinoteke in bistroja, pri čemer bi se držal svojega
načela: tradicija z malo inovativnosti. V ponudbo je želel vključiti jedi, s katerimi se gost naje
z enim krožnikom, vanje pa vključiti značilne okuse Brd. V večini so pričakovali strežbo
skupinam, tudi več sto ljudem naenkrat, pri čemer bi šlo za neke vrste catering, a ne v klasični
obliki.410 Avgusta Kavčič še ni mogel napovedati, kdaj bo lokal zaživel, delal pa je na tem, da
bi vrata odprl v jeseni. Takrat so pričakovali stole, mize in opremo za kuhinjo in kavarno,
opravili pa so tudi manjše gradbene posege. Povedal je, da bo lokal odprt vsak dan z rednim
urnikom, namenjen pa bo tudi najavljenim skupinam in neke vrste cateringu ob dogodkih.411
V aprilu 2017 so tako v ZTKMŠ-ju kot v vaški skupnosti potrdili, da težav zaradi parkiranja
ob glavni cesti ni bilo več. V zavodu so težavo parkiranja na ožinah ceste in ostrejših ovinkih
rešili tako, da so vsakič, ko je bil na programu dogodek, za katerega so pričakovali večje
število obiskovalcev, priskrbeli večje število redarjev, ki so na cesti usmerjali promet, ob
opozorilu vaške skupnosti na težavo pa so število redarjev še povečali, občasno pa so
organizirali tudi avtobusni prevoz do vile, je pojasnila direktorica ZTKMŠ-ja Novak
Samčeva.412 V novembru se je direktorica pohvalila, da so v letu 2016 našteli 18.000
obiskovalcev, v 2017 pa 15.000, se je pa podvojilo število dogodkov, ki jih je bilo v 2016
okoli 100. V vili so imeli postavljenih več razstav, takrat tudi o zgodovini dvorca, prirejali
koncerte, konference, seminarje, premiere filmov, poroke, kulturne dogodke. V četrtek, 16.
11. 2017, pa je svoja vrata tudi uradno odprl Kavčičev lokal, ki je sicer obratoval že prej. Ime
mu je nadel Kruh in vino, v njem pa je bila poleg hrane tudi pestra vinska izbira, okoli 100
etiket v večini briškega vina, pa tudi iz drugih slovenskih vinorodnih okolišev in tujine. V
lokalu je ponujal preprostejšo ponudbo od tiste na Zemonu, med katerimi naj bi bile vedno na
voljo dve, tri juhe in njoki s sezonskimi okusi, glavna jed pa je bila pogača, ki je lokalu tudi
nadela ime. Kavčič je opažal, da je njegov prihod v Brda dvignil tudi turistični obisk, in
menil, da več kot bo ponudbe, več bo turistov. Tudi Novak Samčeva je bila prepričana, da bo
409
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Kavčičev lokal pritegnil dodatne goste, še posebej ob vrhuncih sezone, ko je primanjkovalo
gostinske ponudbe.413
8.3 Dobrovo
28. 6. 1991 naj bi potekala slavnostna otvoritev gradu Dobrovo, ki so ga, z nekaj težavami,
obnovili. Posebej slovesno bo tudi zato, ker bodo istočasno odprli stalno razstavo grafičnega
opusa slavnega slikarja, rojaka Zorana Mušiča, živečega v Parizu, slavnostni govorec vsemu
temu pa bo predsednik slovenskega predsedstva Milan Kučan. Konec maja pa ni bilo še vse
pripravljeno in v prihajajočem mesecu so morali še dokončati restavratorska dela v lovski
sobi, urediti težave s tehnično izvedbo razsvetljave v razstavnem prostoru, dokončno obdelati
glavno stopnišče in urediti okolico gradu, da bo primerna za raven vrhunske kulturne
prireditve, ki bo posvečena prvim dnevom slovenske samostojnosti. Da bo celostna podoba
res ugledna, bodo poskrbeli tudi oblikovalci katalogov in propagandnega gradiva, v želji
organizatorjev pa je bilo tudi, da bi se domačini kar najbolje pripravili in ugledanim gostom
na poti do Dobrovega pokazali marsikaj zanimivega. Obisk gradu bi lahko morda kmalu
olajšala prekategorizacija mejnega prehoda v Neblem v mednarodnega, kjer so si želeli v
začetni faz urnik obratovanja podaljšati vsaj v večernem času. 414 Poznorenesančni grad so
obnavljali tri leta, v samo obnovo pa so veliko napora vključili strokovnjaki z različnih
področij, da so vdahnili duh časa, ki ga je živel tedanji lastnik in kakršnega je zapustil grof
Baguer. Ob otvoritvi gradu bodo odprli tudi stalno razstavo 140 del Zorana Mušiča v kar dveh
nadstropjih.415 Poleg te razstave bodo odprli tudi zbirko renesančne keramike, fresk, značilno
briško restavracijo in briško klet. S tem grad ne bo le umetniška galerija in muzej, ampak tudi
privlačen kulturni spomenik, namenjen turističnim tokovom. Gostje si bodo lahko ogledali
mogočno in veličastno stavbo, ki so jo kot tako oblikovala stoletja s svojimi značilnostmi in
arhitektonsko skladnostjo ter simetričnostjo renesančne stilne dediščine beneškega zaledja.
Objekt bo turistično zanimiv, saj je ta fevdalna graščina oživljala kulturne in spomeniške
vrednote, ki bodo z novimi vsebinami postale še privlačnejše. Ob odprtju bo tako predstavila
muzejsko zbirko, polno zanimivih kulturnih zakladov, s čimer se bo vrnila v čas leta 1885, ko
je muzejsko zbirko osnoval tudi sam grof Silverio de Baguer.416 Čeprav smo še na dan
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otvoritve brali, da ta bo,417 so v avgustu pisali, da bo slavnostna otvoritev prenovljenega gradu
z Milanom Kučanom kot govorcem 6. 9. 1991. Tudi restavracija, ki naj bi se odprla junija, bo
svoja vrata odprla v sredo, 14. 8. 1991, vodila pa jo bo mešana slovensko-italijanska družba
Grad G. T. Dobrovo. Restavracija bo delovala v pritličju gradu in v grajski kleti vsak dan
razen ob torkih med 12. in 23. uro.418 Restavracijo visokega kakovostnega razreda so
omenjeno sredo predstavili prvim gostom. Tako kot vinoteka je lahko gostila 80 gostov, ki so
jim bile na voljo jedi briške in furlanske kuhinje, morske specialitete in divjačina ter arhivska
briška vina.419 Pred samo otvoritvijo smo izvedeli še, da so stalno razstavo del Zorana Mušiča
postavili v obnovljeni kapeli420 in da je bila otvoritev obnovljenega gradu konec junija
onemogočena zaradi vojne v Sloveniji.421 Pred slovesnostjo v začetku septembra 1991 so bile
želje okoli gradu, da postane zanimiva kulturna in gostinsko-turistična točka Goriških brd. Za
kulturno ponudbo naj bi skrbele goriške kulturne ustanove, za gostinsko-turistično pa mešana
družba Grad. Obe dejavnosti bosta del prihodkov namenjali za dokončno ureditev gradu, saj
je bilo potrebnega še kar nekaj dela, da grad dobi podobo, ki ga bo predstavljala kot
dominantno točko kraja. Poskrbeli so že za promocijo v sredstvih javnega obveščanja. Tako je
na TV Slovenija že bila predvajana popularna predstavitev Brd in ob tem Dobrovega, ista
televizija pa je pripravljala tudi 900 videokaset v štirih jezikih.422 V petek in soboto, 5. in 6.
9., sta slavnostno otvoritev dočakala prenovljeni grad Dobrovo in stalna razstava del Zorana
Mušiča. S svojo prisotnostjo so otvoritev počastili tudi predsednik slovenskega predsedstva
Milan Kučan, slovenski minister za zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel, minister za turizem
Ingo Paš, podpredsednik IS Matija Malešič, predsednik SAZU-ja dr. Janez Milčinski in
predstavnika kulturnega sveta iz domovine in zamejstva.423 Ker je bila otvoritev razstave
grajske keramike in stekla med 14. in 17. stoletjem iz gradov Kozlov rob, Rihemberk, Štanjel
in Dobrovo, ki so jo v gradu na ogled postavili za eno leto, zaradi otvoritve Mušičevih del
rahlo zapostavljena, so razmišljali, da bi pripravili ponovno slovesno otvoritev z mednarodno
udeležbo, saj so ustvarjalni pristop avtoric razstave in novi prijemi v restavriranju arheoloških
najdb grajske keramike odmevali v domačih in tujih krogih, kjer so poznavalci občudovali
vloženo delo in postavljeno razstavo.424
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Januarja 1992 se je pokazalo, da je obnovljeni dobrovski grad vse bolj postajal predmet
različnih interesov in stališč, predvsem v zvezi z upravljanjem, nerešeno pa je ostajalo
vprašanje, kako povezati kulturno in turistično grajsko vsebino, kot so to v razvitem času že
dolgo uspešno počeli. Odbor za postavitev galerije Zorana Mušiča je že pred časom predlagal,
da se različne vsebine povežejo v enotno ponudbo, upravljanje pa zaupa družbi Grad.
Podobnega mnenja ja bil tudi izvršni svet, ki si je želel, da bi raznovrstno ponudbo gradu tržili
kot celoto, saj stalna Mušičeva zbirka ne bo mogla popolnoma zaživeti, če v grad gostov ne
privabijo tudi z drugimi kulturnimi prireditvami, ob tem pa razvijajo ustrezno turističnogostinsko ponudbo. Obenem bi moral to nekdo usklajevati in skrbeti, da bi se v grad steklo
dovolj denarja za vzdrževanje. A je poslanski klub Slovenskih krščanskih demokratov
izvršnemu svetu očital, da je na novembrski seji prejšnjega leta s sklepom mešani družbi Grad
v upravljanje dodelil galerijske in muzejske zbirke Goriškega muzeja v gradu Dobrovo, kar je
bilo v nasprotju s pogodbo med samimi Zoranom Mušičem in novogoriško občino, v kateri je
bilo določeno, da bodo grafike v upravljanju znanstvene ali kulturne ustanove. Izvršni svet je
to zanikal in poudaril, da bi bilo potrebno ustvariti koordinacijo med kulturno in turistično
ponudbo, da bi lahko obnovljeni grad služil svojemu namenu.425 V naslednjem mesecu je
novogoriški javni pravobranilec Zdenko Trunkl preverjal pogodbo med Goriškim muzejem in
družbo grad iz novembra 1989 – v prejšnjem članku pisalo lanskega novembra, se pravi 1991
– s katero je muzej družbi Grad v last prenesel pritličje gradu, dvorišče z vrtom in
funkcionalno zemljišče z obzidjem. Trunkl je odločil, da je bila pogodba nična, saj
spomenikov in znamenitosti v družbeni lasti ni bilo moč odtujiti oziroma prodati. Ob podpisu
pogodbe se je družba Grda obvezala tudi, da bo ob preureditvi pritličja sodelovala tudi pri
obnovi ostalega gradu, za kar je dobila tudi ustrezna soglasja. Grad so tudi s pomočjo
občinskega in državnega denarja obnovili, a je ostalo odprto vprašanje upravljanja. Trunkl je
ugotovil tudi, da ob podpisu pogodbe ni prišlo do knjiženja v zemljiško knjigo in je bil grad še
vedno knjižen na Goriški muzej, čeprav je po leto prej sprejetem zakonu o zavodih veljalo, da
premoženje muzeja preide na ustanovitelja. Vse skupaj naj bi bilo sklenjeno z namenom, da
grad rešijo pred propadanjem. Tako so grad tudi razglasili za spomenik, ki bi ga bilo treba
zaščititi, čeprav mednje vsebinsko ni sodil, ravno zaradi tega, da bi finančno pomoč za
obnovo dobili iz republiške kulturne skupnosti. Tako so bila ta prizadevanja, ki niso bila
vedno izpeljana v skladu z zakoni, posledica želje po obnovi in pridobitvi kulturne in
turistične točke, ki bi služila svojemu namenu.426 S povezavo kulturne in turistične ponudbe
425
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so začeli v oktobru 1992, ko so prvič organizirali ciklus osmih koncertov komorne in
solistične igre pod imenom Hitove muze, katerih sponzor je bil Hit.427 V decembru je
Turistična zveza Slovenije v akciji Moja dežela, urejena in čista, v kateri je izbirala najbolj
urejen kraj v Sloveniji, vas Dobrovo razglasila za zmagovalko v kategoriji manjših krajev.428
Tudi maja 1993 težava z upravljanjem gradu Dobrovo še ni bila rešena, posledično ta kljub
občasnim uspehom kulturne in turistične ponudbe še ni popolnoma zaživel. Po organizaciji
Hitovih muz tistega leta je bilo jasno, da je imel grad velik potencial, da uspe kot kulturni in
turistični center, a je bila težava v denarju, ki ga je bilo premalo. Zato so bila mnenja o tem,
da bi morala Občina kot formalni ustanovitelj vsaj na začetku dejavnosti na gradu tudi
finančno podpreti, vse večja. V občinskem sekretariatu so tudi predlagali, da se v gradu
zaposli koordinatorja, ki bi skrbel za usklajenost med akterji, ki so imeli dejavnosti v gradu, in
uspešnejše trženje teh dejavnosti. A se občinski izvršni svet s tem ni strinjal, saj bi s
plačevanjem delavca ostalo še manj denarja za dejavnosti. Sami so bili mnenja, da bi moral
grad zaživeti kot podjetje, v katerega bi se vključevale zainteresirane ustanove s svojimi
dejavnosti, še prej pa bi morali podpisati ustrezen sporazum o upravljanju med novogoriško
občino kot formalnim lastnikom in družbo Grad, ki je delež svojega denarja vložila v obnovo
gradu. Glede stroškov za dogodke prihajajoče sezone so se dogovorili, da Občina in družba
Grad pokrivata enak delež, okvirno pa naj bi potrebovali 30.000 nemških mark.429 Težave z
lastninjenjem so se nadaljevale tudi v novembru istega leta, začele pa so se s podpisom sporne
pogodbe med občinskim izvršnim svetom in družbo Grad leto prej decembra. Šlo je za
pogodbo o ugotovitvi solastninskega deleža družbe Grad na nepremičninah in o priznanju
lastninske pravice družbe na dobrovskem gradu – o njej v časopisu niso poročali. Stvar je
prišla že tako daleč, da je povzročala spore med županom Tomažem Marušičem in
predsednikom občinske vlade Črtomirjem Špacapanom. Temu je župan pred tem poslal
pismo, kjer je pojasnil, da je bil aneks k pogodbi, ki ga je nameraval izvršilni svet sprejeti in
podpisati oktobra, v nasprotju s sklepi skupščine, da se z lastninjenjem gradu počaka do
sprejetja nove zakonodaje. Aneks so potem umaknili, saj bi z njegovim sprejetjem družba
Grad dobila pravico vknjižbe lastninske pravice v Zemljiški knjigi in bi postala dejanski
lastnik dela gradu, vprašanje o lastništvu pa je tako še vedno ostajalo odprto.430 Zadeva se je
nadaljevala v februarju 1994, ko naj bi se končno dokopali do nekakšnega kompromisa in naj
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bi Občina podpisala pogodbo o upravljanju gradu, ki je skozi zgodovino že večkrat menjal
lastnike. Najbolj znan med njimi je bil Silvero Baguer v 19. stoletju, ki je stavbi tudi vtisnil
slogovni pečat, kasneje pa je pred začetkom temeljitejše obnove leta 1974 postal last
Goriškega muzeja, ko pa so ga leta 1985 proglasili za zgodovinski spomenik, je padel v last
novogoriške občine. Zaradi gospodarskih razmer se je obnova zaustavila, rešila in dokončala
pa jo je mešana družba Grad, ki je s kupoprodajno pogodbo med njo in Goriškim muzejem
dobila kletne prostore, pritličje in zunanje dele, s kupnino in dodatno zbranim denarjem pa so
obnovili dve nadstropji v gradu. Po obnovi je v gradu zaživela kulturna ponudba, medtem ko
tega turistično-gostinski ni uspelo doseči. Tudi obisk italijanskih gostov po odprtju
mednarodnega mejnega prehoda Neblo, ki je bil takrat odprt do 21. ure, je bil skromen in še
slabšal rezultate poslovanja družbe Grad. V vodstvu družbe so bili mnenja, da ta del ponudbe
ni zaživel zaradi nedokončanih vlaganj in nerešenega lastništva, pri čemer je bila zanje edina
sprejemljiva rešitev solastništvo v grajskem objektu, ki bi bilo določeno skladno z vložkom
kapitala. Ta je za Goriški muzej znašal 1,5 milijona nemških mark, v kar niso bila všteta dela
muzealcev, medtem ko je bil vložek družbe Grad dvakrat večji. Njeni družbeniki, Kmetijska
zadruga Goriška Brda, Hit-Invest in Fornaci di Manzano, so vložili 2 milijardi lir, vsak po
tretjino, dodatno so pri Komercialni banki najeli še 844.000 nemških mark posojila, kar je z
obrestmi v času izida znašalo več kot milijon. Banka je v dogovoru z družbeniki nameravala
svoj delež kapitalizirati, a šele po rešitvi vprašanja lastninjenja. A so različni pogledi na
reševanje te težave omajali tudi položaj same družbe Grad, iz katere je nepreklicno izstopal
italijanski partner, ker se je počutil opeharjenega. Svoj delež, v katerega je vložil 667
milijonov lir, je s popustom prodajal za 500 milijonov lir, ni bilo pa znano, kdo je nameraval
ta delež kupiti. Prednost sta imela družbenika, a je bil za zadrugo zaradi neugodnih
gospodarskih razmer ta zalogaj prevelik, tudi za Hit-Invest časi niso najboljši, saj je bilo
podjetje pod nadzorom Agencije za prestrukturiranje, sta se pa morala o nakupu tega deleža
odločiti do sredine februarja. Družbi bi lahko sledilo tudi najhujše, saj bi se lahko banka, v
primeru neporavnanih obveznosti, odločila za stečaj. Direktor družbe Božo Laharnar je
pojasnil, da bi s tem nastala velika škoda tudi za sam grad, saj je bil že tedaj potreben dodatne
obnove. V javnosti so krožile tudi govorice, da naj bi delež družbe odkupila Občina in s tem
postala družbenik Gradu ali pa da bo prevzela vse obveznosti družbenikov do banke oziroma
svoj vložek le pretvorila in s tem postala večinski lastnik gradu. Na te in mnoge druge
špekulacije in natolcevanja je Črtomir Špacapan, predsednik občinskega izvršnega sveta,
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odgovarjal, da ponudbe o odkupu deleža niso še dobili in da so takrat pripravljali nov
dokument o določanju razmerja do upravljavca grajskega objekta.431
Septembra 1995 je družbo Grad doletela še ena neprijetna novica, in sicer možno zaprtje
gostilne 25. maj na istoimenskem trgu v središču Dobrovega. Prejeli naj bi odločbo
inšpekcijskih služb, a so se tudi sami zavedali, da je bil lokal potreben obnove, in so o njej že
dalj časa razmišljali, za kar so zbrali že kar nekaj dokumentacije, a ni bilo znano, kdo bo
investitor obnove. Zaprtje naj bi bilo neizogibno, župan Mužič pa je upal, da se to ne bo
zgodilo ravno tedaj, v času trgatve, ko je bilo v Brdih veliko ljudi z različnih koncev. Tudi
sam bo skušal zaprtje za nekaj časa premakniti.432 Od srede, 4. 10. 1995, pa je bila gostilna
25. maj tudi uradno zaprta, kar sta zaukazala tržni in sanitarni inšpektorat, saj razmere v
dotrajanem objektu niso več ustrezale zahtevam in predpisom. Božo Laharnar, direktor družbe
Grad, je povedal, da niso bili še odločeni, ali bodo lokal obnavljali, je pa bila lokacijska
dokumentacija pripravljena, kmalu naj bi bil končan tudi projekt s popisom načrtovanih del.
Poleg obnove lokala so imeli v načrtu tudi predvideno gradnjo prizidka in ureditev nočitvenih
zmogljivosti. Da bi nadoknadili izgubljeno v gostilni, so okrepili zmogljivosti restavracije,
enoteke in bifeja na dvorišču v gradu Dobrovo, kamor so odšli začasno tudi delavci iz
gostilne. Če se o obnovi ne bodo odločili v doglednem času, bodo morali teh osem delavcev
odpustiti.433
V marcu 1996 so pred vhodom v vinsko klet Kmetijske zadruge postavili fontano, ki je
simbolizirala bogastvo narave, vinsko žlahtnost. Šlo je za kip v obliki školjke, ki je bil
osrednja točka novega turističnega objekta na interni vinski cesti na Dobrovem. Gostje si
bodo lahko ogledali grad in klet, kupili sadje v bližnji trgovini in postali ob fontani, je novo
dobrovsko pridobitev opisal direktor zadruge David Valentinčič.434 Čez mesec dni je ista
zadruga v promocijski akciji nove briške občine za uveljavljanje bogate ponudbe Brd
izkoristila priložnost in postala večinski lastnik podjetja Grad Dobrovo, ki je skrbelo za
ponudbo na dobrovskem gradu, začela pa je tržiti tudi svojo klet. Začetek je bila postavitev
fontane kot bodoče postojanke mednarodne vinske ceste – pred tem interna vinska cesta –
tedaj pa so med gradom in vinsko kletjo speljali še pešpot z oljkami ob robovih, po kateri se
bodo obiskovalci sprehodili med trtami vinograda, zasajenega z več kot sto sortami vinske
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trte, med katerimi je prevladoval znameniti pikolit, deloma pa je vodila tudi skozi sadovnjak,
kjer si bodo lahko gostje postregli s svežim sadjem. Ogled gradu bo možen tudi za
organizirane skupine, obvezna postojanka pa bo njegova vinoteka. Obiskovalcem bodo odprli
tudi vrata svoje kleti, v načrtih pa so imeli še gradnjo nekaterih turističnih objektov okoli
nje,435 a nismo izvedeli, če so jih res gradili. V juniju so začeli z obnovo gostilne 25. maj, ki
naj bi ji dodali prenočišča. Obnavljal jo je Hitinvest, manjšinski družbenik družbe Grad.
Gostilna naj bi postala pomemben objekt za vas in celotna Brda, ki bo dopolnjeval turistično
ponudbo. Z obnovo naj bi zaključili do konca leta. Ob tej gostilni je potekala še gostinska
ponudba na višji ravni v gradu Dobrovo, ki je bil v zadnjem času zelo zaseden in poleg
običajnih gostov gostil tudi udeležence raznih srečanj in prireditev, ki so bile vse pogostejše
in skrbele za razvoj turizma, ki je postajal eden od adutov briške pokrajine.436 V oktobru so
otvoritev gostilne napovedali za december.437 Slovesno so jo odprli v ponedeljek, 23. 12.
1996. Restavracija, kjer so bile na voljo tudi domače briške dobrote, je imela prostora za 100
gostov, v prvem nadstropju pa je bilo sedem turističnih sob. 438
Očitno so gostilno ponovno zaprli, saj smo aprila 1999 brali, da naj bi jo po dveh mesecih, ko
je bila zaprta, ponovno odprli, a o tem prej niso pisali. Dobila je novo ime, Gostilna Dobrovo
namesto Gostilna 25. maj, in novega najemnika, ki je najel tudi Restavracijo Grad, Rastislava
Fakuča, ki je povedal, da so morali prostore gostilne prenoviti, uredili so okolico, takrat so
urejali sobe, ki jih bo devet za 22 gostov, v kuhinji pa bodo pripravljali domače briške jedi.
Zanimanje je bilo, saj je imel rezervirane že skoraj vse sobe za vikende v aprilu in maju.
Dodal je še, da so nameravali restavracijo odpreti najkasneje v enem mesecu.439 Že naslednje
leto julija pa so jo zaprli, saj je bilo premalo prometa, Občina pa je imela prestroge pogoje o
obratovalnem času. Kot je povedal najemnik, so prekinili najemno pogodbo s Hitom, saj so na
Občini želeli, da imajo gostilno odprto vsak dan med 7. in 23. uro, sam pa tega ni želel, saj bi
bili zaposleni preobremenjeni, denarja za dodatno zaposlovanje pa ni bilo. Težavo so
predstavljali tudi stroški od najemnine do ogrevanja. Sam je bil mnenja, da bi bila za gostilno
najboljša rešitev, da bi jo prevzelo kakšno družinsko podjetje, ki bi s skupnimi močmi
ponudbo peljalo naprej. Župan Mužič je ob tem povedal, da se jim je zdelo nesprejemljivo, da
bi bil edini gostinski lokal v središču določene dneve v tednu zaprt, sploh ne med turistično
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sezono, saj so si želeli turističnega razvoja in kvalitetnejše gostinske ponudbe. Na Občini so
jim želeli tudi pomagati s tem, da bi regresirali osebne dohodke dodatnih zaposlenih, da bi
lahko gostilna obratovala vse dni. Tako pa so jim tedaj manjkali gostilna in prenočišča, ki so
jih v Brdih zelo potrebovali. Župan si je želel, da bi Hit čimprej našel novega najemnika, ali
pa gostilno prevzel sam, kar se mu je zdela še najboljša rešitev. Dodatno težavo je
predstavljala še napovedna obnova marketa Mercatorja-Goriške, v sklopu katere naj bi zaprli
tudi tamkajšnji bife, ki je še edini stregel tople malice. Turisti bodo na Dobrovem tako lahko
jedli le slaščice v tamkajšnji slaščičarni.440 Avgusta 2005 so pisali, da so mlajši tečajniki
poletne šole Cello&Music prenočevali v dobrovski gostilni,441 kdo in kdaj so gostilno odprli,
v novicah niso pisali.
Septembra 2006 so v časopisu v sklopu dnevov evropske kulturne dediščine predstavili grad
Dobrovo, ki je bil med primorskimi gradovi eden redkih, ki je vseboval grajsko zbirko in
predstavitev nekdanjih gospodarjev. Gre za poznorenesančni grad, zgrajen leta 1600442, in do
danes mu je uspelo ohraniti prvotni zunanji videz. Najprej je bil v lasti grofov Colloredo, nato
grofov Caterini-Erzberg, markiz Montecucoli, od leta 1838 do konca druge svetovne vojne pa
španskih grofov Baguer. V dveh sobah v piano nobile sta predstavljeni rekonstrukciji grajske
zbirke, v kateri so tudi dokumenti in predmeti družine grofa Silverija de Baguer, ki je v gradu
živel konec 19. in začetek 20. stoletja. Leta 1943 so iz gradu odnesli veliko dragocenih
predmetov, večino notranje opreme, pohištva, slik, arhiva in knjig, od tega so jih nekaj
pridobili nazaj leta 1991. V eni od grajskih sob je bila predstavitev grofa Baguer, španskega
diplomata, ki se je udeleževal političnih konferenc in bil predstavnik kraljevine Španije pri
Svetem sedežu. Na ogled je bila njegova korespondenca, ki je pričala o njegovi izobraženosti,
saj je bilo iz nje vidno, da si je v več evropskih jezikih dopisoval z več evropskimi visokimi
osebnostmi tedanje Evrope. V svoji zbirki naj bi imel tudi bogato numizmatično zbirko,
izdelke iz keramike, slike, gobeline. V gradu, na stopnišču in sobi so bile vidne ohranjene
poslikave Clementeja Delnerija iz leta 1894, freska iz 17. stoletja, naslikana na steni viteške
dvorane, pa je imela neznanega avtorja. Po koncu druge svetovne vojne je bil grad namenjen
zavezniški vojaški upravi, nato šoli in stanovanjem, od leta 1974 pa je bil v upravljanju
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Goriškega muzeja, ki je pripravil stalno zbirko in razstavo del Zorana Mušiča. Grad je bil tudi
kulturno in turistično središče Dobrovega in celotnih Brd.443
Grad Dobrovo so v ponedeljek, 1. 8. 2011, zaradi vzdrževalnih del zaprli za obiskovalce
oziroma turistične oglede. Zaprt je bil teden dni, v tem času pa so morali odpraviti težavo s
črvi, ki so uničevali parket. Tega so zaščitili s premazom in že naslednji teden sprejeli nove
obiskovalce.444
V marcu 2012 so se na Občini odločili, da preuredijo središče Dobrovega, Trg 25. maja,
oziroma glavno ulico skozenj. Zato so snovali podrobne prostorske načrte, ki naj bi vse
natančno opredelili, nato pa bodo postopoma, po zmožnostih, načrtovano uresničevali. Kot je
pojasnil vodja občinskega oddelka za okolje in prostor Dejan Rusjan, je bilo treba središče
temeljito preurediti, saj je šlo za center Brd. Tam je bilo čez dan vse več avtomobilov in ni
bilo več zelenih površin ali ploščadi. Želeli so, da bi imel trg primeren videz, ki bi dajal
občutek trga in bil tudi za turiste bolj prijazen. Obenem so želeli uredili tudi križišče v samem
središču, da bi bilo bolj varno in umirjalo promet, zato so razmišljali o rondoju. V prostorskih
načrtih pa so želeli osnovati novo podobo celotne glavne ulice ne le središča, se pravi
območje od dostopa do vrtca do borovega gozdička nad gradom. Po načrtih so želeli, da na
trgu ostane le nekaj parkirnih mest, ostala bi prestavili na parkirišče pod gostišče 25. maj.
Tudi parkirna mesta pred vhodom v grad Dobrovo in med gradom in zaprto bencinsko
črpalko so želeli prestavili pod grad v smeri vinske kleti in pod market Mercator. Na prostoru
med gradom in črpalko so načrtovali ureditev površin za pešce in turiste, na primer zelenice,
parke, ploščadi. Na robu tega prostora so želeli urediti objekt turističnega značaja, na mestu
črpalke prav tako, morda bi tam lahko bila kavarna. Z načrti bi tudi natančno opredelili, kje bi
potekale pešpoti in pločniki, kje naj stojijo avtobusna postajališča, kakšen naj bo izgled
borovega gozdička itd.445
Decembra 2013 je Občina iskala izvajalca del za ureditev dvokapne strehe, postavljene ne
betonske stebre, s katero so želeli pokriti del tlakovanega dvorišča gradu na Dobrovem, in
sicer teraso nad prostori vinoteke. Naložba je bila ocenjena na 160.000 evrov. Obiskovalci
bodo lahko tako uživali v razgledu na severozahodni del Brd in Alpe v ozadju s pokrite dokaj
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prostorne ploščadi. Tam bodo lahko prirejali tudi raznovrstna srečanja, dogodke, postavili pa
bodo tudi stalno razstavo oziroma predstavitev v okviru projekta ZborZbirk, iz sklada
katerega je Občina dobila denar za ureditev tega nadstreška. Šlo je za projekt, ki je bil
namenjen ovrednotenju krajevnih zbirk kulturne dediščine na območju vzdolž meje z Italijo,
ki so jih želeli snovalci projekta predstaviti širši javnosti. Za Brda je te zbirke pripravila
Darinka Sirk, predstavili pa naj bi jih z neke vrste panoji na mizah, postavljenimi pod bodočo
streho, in s sodobno tehnologijo. Oprema naj bi bila premična, da bo lahko pokrita ploščad
služila različnim namenom. Na Občini so upali, da bo izbrani izvajalec dela dokončal pred
pomladjo oziroma začetkom briške turistične sezone.446 V aprilu naslednje leto so dela
prehajala h koncu, zaključili naj bi jih do konca meseca ali najkasneje do sredine maja.
Nadstrešek bo stal na betonskih nosilcih, povezan z lesenimi tramovi in prekrit s »korci«, tako
da bo spominjal na poslopje, ki je tam že bilo, a bo ta novogradnja odprta. Poleg razgledne
točke bo namenjena razstavnemu prostoru tabel o delu kulturne dediščine Brd, ki so nastale v
projektu ZborZbirk, prireditvam, porokam, svečanostim in podobnim dogodkom. 447 O
dokončanju del niso pisali.
V januarju 2015 so na Občini upali, da bodo lahko začeli s prenovo središča Dobrovega s
krožiščem, ki bi umiril promet, saj je že v prejšnjem letu na obisk prišel vodja direkcije za
ceste. A tam jim takrat še niso dali zagotovil, saj naj ne bi bilo denarja za to naložbo. Na
Občini pa so upali, da bi v tistem letu vsaj potrdili načrt o tem.448 V februarju so pisali, da je
bil najbolj opazen lokal na Dobrovem, Gostišče 25. maj, že dve leti zaprt, na Občini pa so se
trudili, da bi začel ponovno obratovati. A tam niso mogli skrbeti za obratovanje gostinskih
lokalov na svojem ozemlju, lahko so le nudili spodbude, da bi jih bilo čimveč, s čimer bi imeli
pestrejšo ponudbo za goste. Župan Mužič je pri tem povedal, da je trietažna stavba s precej
okoliškega zemljišča in urejenimi parkirnimi mesti, nekdaj v lasti Hita, tedanjo podobo dobila
po željah takrat nove Občine, ki si je želela razvoj turizma. Tako je takratno podjetje ob
obnovi strehe po prigovarjanjih župana dogradilo tretjo etažo, da bi tam kasneje uredili
turistične sobe, da bi v lokalu lahko naenkrat prenočilo večje število obiskovalcev oziroma cel
avtobus. Takrat bi šlo za prva takšna prenočišča, v času izida članka pa jih je bilo v Brdih že
veliko. Po neuspehih in menjavi več lastnikov so v letu 2014 poslopje trikrat prodajali na
javni dražbi na okrajnem sodišču v Novi Gorici, kjer se je znašlo zaradi zahtev za izterjavo
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dolgov. Kupca tudi po padcu cene na 270.000 evrov ni bilo, verjetno zaradi hipoteke na
nepremičnino in tega, da bi bilo za obratovanje potrebno vložiti vsaj znesek v enaki vrednosti.
Župan je še dodal, da bodo delali na tem, da bi lokal ponovno zaživel, saj naj bi bili že v
dogovorih z novimi potencialnimi najemniki.449
Kot je februarja 2016 povedal Dejan Rusjan, vodja oddelka za okolje in prostor v briški
občinski upravi, so v Direkciji RS za infrastrukturo pripravljali izvedbene projekte za obnovo
središča Dobrovega in do marca naj bi bila dokumentacija pripravljena. Zatem bodo oddali
posel, na razpisu izbrali graditelja, ki bi do konca leta, so upali, končal z delom. Za naložbo
naj bi zagotovo potrebovali več kot 100.000 evrov, denar pa bo morala prispevati tudi Občina,
predvsem za pločnike, prenovo dvorišča svojega sedeža in osrednje ploščadi med banko in
lekarno na Trgu 25. maja, ki jo je morala še pridobiti, saj je bila v lastni Vinske kleti Goriška
Brda. Po načrtih bo parkirnih mest tam manj in bodo časovno omejena, kar bo nadzorovala
redarska služba, zaračunavali pa ne bodo. Ta del bo po novem tlakovan za pešce, do parkirnih
mest, predvidoma 15, pa bo moč dostopati po vidno ločenem polkrožnem dovozu, ki bo
urejeno okoli spomenika na trgu. Za potrebe preoblikovanja križišča v krožišče bodo morali
pomakniti nekatere poti in spremeniti stopnišče pred stavbo Občine.450 Marca si je župan
Mužič nadejal, da bodo z obnovitvenimi deli začeli po Prazniku češenj v juniju in jih
dokončali do predprazničnega decembra.451 A še v avgustu z deli niso začeli, naj bi se pa to
zgodilo takoj v septembru. Za izvajalca del so izbrali novogoriško podjetje CPG, ki je
zahtevalo 542.000 evrov, od tega jih bo 287.000 prispevala Direkcija RS za infrastrukturo,
nekaj manj kot 235.000 Občina, ki bo dodatnih 70.000 evrov porabila za pridobivanje
zemljišč, sofinancer projekta pa je bila tudi Elektro Primorska.452 Kmalu po začetku dela se je
pokazalo, da je pogodbeni rok, ki je potekel 23. 12. 2016, prekratek in del do takrat ne bodo
uspeli zaključiti. Zato je Direkcija RS za infrastrukturo v začetku decembra dobila vlogo, da
bi bil objekt naročniku predan do konca marca 2017, kar je pomenilo, da bi morali gradbišče
zapreti mesec dni prej.453 Kljub temu pa so z gradnjo krožišča in urejanjem centra Dobrovega
končali malce kasneje, in sicer sredi aprila 2017, uradna otvoritev pa je bila napovedana za
25. 5. 2017. Na prenovljenem trgu je po novem stalo 44 kamnitih krogel, na katerih so bila
zapisana imena vseh briških vasi, v sredino krožišča pa so posadili oljčno drevo. Na trgu so
449

Ambrož Sardoč, »Še za pol cene ga niso hoteli«, Primorske novice 69, št. 50 (2015), str. 7.
Ambrož Sardoč, »Na trgu bo glavni pešec, ne avto«, Primorske novice 70, št. 40 (2016), str. 8.
451
Ambrož Sardoč, »Od praznika do praznika bi naredili rondo«, Primorske novice 70, št. 59 (2016), str. 8.
452
Ambrož Sardoč, »Prva lopata ob začetku pouka«, Primorske novice 70, št. 201 (2016), str. 6.
453
Ambrož Sardoč, »Ob božiču ne bodo rezali traku niti na trgu niti na mostu«, Primorske novice 70, št. 291
(2016), str. 9.
450

143

po novem uvedli časovno omejeno parkiranje, in sicer so lahko obiskovalci avto tam pustili
30 minut. S tako ureditvijo so umirili promet, zagotovili so več prostora za druženje, kolesarje
in pohodnike, turistom pa so uredili urejen trg, ki si ga je kot turistična destinacija zaslužila.454
8.4 Medana
V maju 1992 so pisali, da se je vas Medana v zadnjih letih zelo razvijala in doživljala
preobrazbo, med drugim je dobila tudi novo gostilno, ki jo je prevzela družina Bužinel in je v
vas že vnesla novo življenje.455 Del razvoja vasi je bila tudi želja po odkupu in ureditvi rojstne
hiše Alojza Gradnika in Ludvika Zorzuta, kar so predlagali tudi v novogoriškem sekretariatu
za družbene dejavnosti. Strošek bi bil okoli 65.000 nemških mark, pri čemer so računali na
prispevek republike.456 Da bi pospešili akcijo njenega odkupa, je Goriški muzej pripravljal
odkritje spominske plošče obema medanskima pesnikoma v nedeljo, 15. 11. 1992.457 Poleg
omenjene rojstne hiše sta na Gradnika spominjala še njegov grob in hiša, v kateri je živel, kjer
so leta 1970 odprli spominsko sobo, a je tedaj že osem let gradivo iz nje počivalo v depojih
Goriškega muzeja. Po smrti oskrbnika je bila hiša zaradi nerešenih lastninskih odnosov in
neprimernih pogojev obsojena na propad. Vsa tri obeležja bi lahko skrbela za poznavanje tega
briškega poeta, a so tedaj ostajala le nemi pripovedovalci o pesnikovi vpetosti v Brda.458
Marca 1993 je bila rojstna hiša Alojza Gradnika in Ludvika Zorzuta naprodaj. V njej je bila
več desetletij urejena Gradnikova spominska soba, a so jo konec osemdesetih zaprli, ker ni
imela urejenih prostorov. V Občini so tedaj razmišljali, da bi hišo kupili in ponovno uredili
muzejsko zbirko, tokrat obeh avtorjev. Hiša je bila naprodaj za 70.000 nemških mark, z
njenim nakupom bi pridobili tudi stanovanjske površine, z njihovo prodajo pa bi si Občina
zagotovila polovico potrebnega denarja, za drugo polovico bi po besedah ministrstva za
kulturo poskrbela republika.459 V prejšnjem članku smo brali, da je bila spominska soba
urejena v hiši, v kateri je Gradnik živel, v tem pa, da je bila v rojstni hiši. Ker tega niso
omenjali več, ne vemo, v kateri hiši je soba dejansko bila. Tudi septembra 1995 je bilo govora
o načrtovani obnovi Gradnikove rojstne hiše, ki bi skrbela tudi za promocijo Brd.460
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Decembra 1997 je medanska krajevna skupnost dobila nove svetnike in vodstvo sveta, ki so
obljubili, da se bodo zavzeli za obnovo Gradnikove in Zorzutove hiše, prav tako so sklenili,
da bosta v pristojni komisiji za obnovo dva zastopnika krajevne skupnosti.461 Hišo so deloma
sanirali že leta 1996, decembra 1998 pa so začeli s ponovno obnovo, ko naj bi stavbo v celoti
rekonstruirali, z deli pa končali naslednje leto. Prenovili bodo oba dela, večjega, ki je že bil
prenovljen, in starejšega manjšega, ki bo sam po sebi etnološki muzej, saj je imel prvine
značilne briške hiše. Objekt bo dobil novo pročelje, okna in vrata, preuredili bodo tudi
notranje prostore. V načrtu je bila še izgradnja novega vhoda v klet, ki je imela to posebnost,
da jo je na enem delu obdajala naravna skalnata stena. Tam bo večnamenski prostor,
namenjen že tradicionalnim prireditvam, kot je bil kulturni festival Dnevi poezije in vina, v
starejšem delu hiše pa bo urejen muzej, kjer bo stalna razstava o Gradniku in Zorzutu, v
manjšem prostoru bo zbirka etnoloških eksponatov, v pritličju pa tudi glasbena soba. V
občinskem proračunu so že v tistem letu naložbi namenili štiri milijone tolarjev.462
Leta 1999 so medanski vinarji prejeli turistični nagelj za minulo leto oziroma priznanje za
dosežke v turizmu. Nagrada je bila posledica skrbi za urejanje Medane, za prirejanje
promocijskih prireditev, na primer Medana novo ob martinovem in Dnevi poezije in vina,
predvsem pa, ker so z udeležbo na različnih prireditvah v tujini ime Medana in Slovenija
ponesli v svet. Tako so tedaj svoja vina izvažali po celem svetu, še bolj pomembno pa je bilo
to, da so s temi promocijskimi aktivnosti povečali obisk tujcev v Medani. Posledično je imel
že vsak tamkajšnji vinar svoj degustacijski prostor, širili so tudi prenočišča. Vinarji pa so si
želeli še več, v prihodnje so želeli gostiti tudi organizirane prevoze skupin tujih gostov, poleg
prenočišč so želeli še več kmečkih turizmov in urejeno okolico, za kar so načrtovali nasad
češenj in oljčnih dreves ob glavni cesti, po obnovi Gradnikove in Zorzutove rojstne hiše pa so
nameravali v tamkajšnji kleti urediti enoteko medanskih vin.463
Obnova Zorzut-Gradnikove hiše, za katero so v Občini namenili 60 milijonov tolarjev, se je v
začetku leta 2000 bližala koncu. V letu 1999 so jo obnovili do pete gradbene faze, obnovili so
tudi vhodni portal in podporni zid ob cesti, kar je stalo okoli 25 milijonov tolarjev. Del hiše so
namenjali kadrovskemu stanovanju, del pa so preurejali v razstavne prostore, ki naj bi prve
obiskovalce sprejeli že jeseni. Predsednik KS Medana Oskar Kristančič je še povedal, da so
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upali, da bodo v tistem letu uspeli urediti še notranjost, v naslednjem letu pa še okolico.464
Konec leta 2000 je Medana prejela še eno nagrado, in sicer ji je nagrado podelila Turistična
zveza Slovenije za najlepše urejen kraj v kategoriji drugi kraji. Za Medano, ki so jo po zaslugi
vinarjev in pesnikov Gradnika in Zorzuta poznali doma in v tujini, je bila to velika potrditev,
Oskar Kristančič, predsednik KS Medana, pa je povedal, da je bila to potrditev tudi tega, da je
občinska politika glede turizma, promocije in večje prepoznavnosti Brd delovala v pravi
smeri.465
Novembra 2004 je vas Medana prejela novo nagrado, tokrat v akciji Moja dežela – lepa in
gostoljubna, v članku pa smo prebrali, da so jo dobili že tretjič, a pred tem o njej niso
poročali. Pred tem so zasedli prvo in drugo mesto, takrat pa tretje, kar je bila posledica tega,
kot so povedali v žiriji, da so videz vasi kvarili zabojniki za odpadke. V prihodnje se bodo v
vasi potrudili, da bodo kontejnerska mesta uredili, središče vasi pa naj bi vsak čas dobilo novo
podobo, saj so zaključevali obnovo pročelja cerkve in urejali zelenico okoli spomenika
padlim. V načrtu so imeli tudi posaditev oljčnega drevoreda in ureditev kleti v Gradnikovi
rojstni hiši, dela so potekala okoli kulturnega doma, nujno potrebno pa je bilo urediti
parkirišče za avtobuse.466 V letu 2005 je vas v sklopu iste akcije osvojila srebrno nagrado, za
kar so bili zaslužni krajani, ki so skrbeli, da so bile domačije in okolica urejene, so bili
gostoljubni in širili ponudbo turističnih, kulinaričnih, prenočitvenih in drugih zmogljivosti, je
povedal predsednik sveta KS Medana Rado Sirk, ki je še poudaril, da je Medano iz leta v leto
obiskalo več turistov, ki so jo poznali tudi zaradi odmevnih prireditev, ki so se dogajale čez
vse leto.467
Decembra 2005 so pisali o potencialu treh vasi v Brdih, projektu trojček znotraj projekta Brda
– Evropski kulturni center, med katerimi je bila tudi Medana. Ta je že bila znana po svojih
odličnih vinih in nekaterih prireditvah, a je imela še veliko možnosti za razvoj. Z obnovljeno
Gradnikovo galerijo z dvorano, primerno za različne kulturne potrebe, in številnimi vinogradi,
ki so svoje domačije spreminjali tudi v občasne galerije in kulturna prizorišča, so imeli veliko
možnosti za glasbene, filmske, fotografske in druge dogodke.468 Članek je bil namenjen
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različnim idejam o razvoju Brd in ne kot dejanski načrt, zato ni vseboval specifičnih načrtov
in ni veliko pripomogel k samemu kulturnemu in turističnemu razvoju Brd in Medane.
V letu 2008 je bila Medana izbrana, da Slovenijo zastopa na evropskem tekmovanju v
urejenosti okolja Entente Florale. Šlo je za evropsko tekmovanje v merjenju kakovosti bivanja
in urejenosti okolja. Sodelujoče države so predlagale eno vas in eno mesto, Slovenija je takrat
izbrala Rogaško Slatino za mesto in Medano za vas, ki je bila že večkrat nagrajena s strani
Turistične zveze Slovenije in ki je imela zaradi odličnih vinarjev že prepoznavno ime, prav
tako se je širila v turizmu, saj je imela vsako leto več turističnih kmetij s prenočišči. Župan
Mužič je povedal, da je bil ponosen, da so izbrali Medano in da ni šlo le za tekmovanje te
vasi, ampak celotnih Brd, ki bodo s tem pridobila na prepoznavnosti. V torek, 22. 7. 2008, naj
bi vas obiskala 12-članska komisija, ki bo podala svojo oceno. V vasi so se na samo
tekmovanje že dva meseca intenzivno pripravljali. Uredili so vhod na pokopališče, obnovili
ali na novo zazidali nekaj podpornih zidov, preplastili poškodovane odseke cestišča, takrat so
urejali odlagališča na koncu vasi, v načrtu pa so imeli še marsikaj, je pojasnila Erika Kovačič
iz TIC-a, ki je projekt nadzoroval. Člani komisije naj bi ocenjevali različna področja,
vegetacijo, pokrajino, okolje, turizem itd., največji poudarek pa dali ekologiji. 469 12-članska
komisija, ki je obiskala Medano, je bila nad Brdi očarana. Kot je povedala predsednica
komisije Monika Hetsch, jih je najbolj očaralo to, da so prebivalci zelo skrbeli za svojo
krajino in imeli pozitiven odnos do kmetijskih površin, od katerih so živeli, obenem pa je
Brda označila za neke vrste zeleni amfiteater, sestavljen iz vinogradov in sadovnjakov, kjer bi
lahko bili s svojimi obnovljenimi domačijami sredi vinogradov in vinskimi kletmi za zgled,
kako v obnovo vključiti tradicionalne elemente. Komisija je še podala oceno, da je bila
Medana čista in urejena vas ter imela, kot ostala Brda, visok nivo vinskega turizma. Končno
oceno bodo dobili sredi avgusta, ko bo tekmovanje končano. Župan Mužič je povedal, da ga
je veselilo, da je komisija kritiko podala le na račun neprimernosti lokacije ekološkega otoka
ob vhodu na pokopališče in potrdila njihovo usmeritev v t. i. mehki turizem.470 Septembra je v
Splitu potekala podelitev nagrad, od koder so se predstavniki Brd vrnili z bronastim
priznanjem. Erika Kovačič Marinič iz TIC-a je povedala, da je bil za njih uspeh že to, da so
Medano sploh izbrali in je nato prišla v ožji izbor, bronasta medalja za najlepšo evropsko vas
pa je bila še dodatna pohvala in priznanje za trud, ki so ga vložili za sodelovanje v projektu.
Dodala je še, da je bila medalja potrditev, da je bil koncept razvoja Medane in celotnih Brd
469
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ekološko ozaveščen, okolju prijazen in usmerjen v vinarstvo, kulinariko in turizem ter kot tak
pravilno usmerjen.471
Maja 2011 so se začela premikati pogajanja za obnovo Gradnikove domačije, ki jo je širša
javnost spoznala na Dnevih poezije in vina, ko se je ob večerih pod murvo pred hišo brala
poezija s celotnega sveta. Če je ob večerih domačija dajala vtis romantične kulise, čez dan
temu ni bilo tako in je hiša razpadala, ker so jo dediči pustili propasti. Občina je želela
domačijo odkupiti in jo obnoviti, a, kot je pojasnil direktor občinske uprave Andrej Markočič,
je bila hiša v zasebni lasti družine Gradnik, pri čemer je bilo dedičev več, nekateri so bili v
tujini, vsak od njih pa je imel za domačijo drugačne zamisli, a so se v zadnjem času pogovori
Občine z dediči premikali. Dovoljenje za izvajanje določenih prireditev, kot so bili Dnevi
poezije in vina, so sicer dali, za obnovo pa se niso odločili. Z Gradnikom sta bili v Medani
sicer povezani dve hiši, rojstna na številki 51, ki so jo pred leti prenovili, v njej uredili
muzejsko zbirko, kjer je bila predstavljena bogata zapuščina, in je imela status memorialne
dediščine. Druga je bila že omenjena domačija na številki 23, kjer je Gradnik živel. Ta hiša ni
imela statusa memorialne dediščine, pri čemer je Ministrstvo za kulturo za časopis povedalo,
da bi lahko hiša postala spomenik lokalnega pomena z odlokom občinskega sveta, a bi moral
na ta predlog odloka svoje mnenje podati tudi lastnik. Ker pri domačiji lastništvo ni bilo
razrešeno, odloka niti teoretično ni bilo mogoče sprejeti. Vinar Aleks Klinec, pobudnik
festivala Dnevi poezije in vina, je povedal, da je bila hiša že prava medanska sramota, njena
streha se je že delno pogreznila, če ne bodo kaj ukrepali, se bodo kmalu porušili tudi zidovi,
obenem pa je želel, da bi stavbo zaščitili, jo obnovili in ji vdahnili kulturno vsebino. Enakega
mnenja je bil tudi Herko Saksida, višji kustos Goriškega muzeja. Kot ideja, kaj bi lahko na
domačiji ustvarili, je bil razpršeni literarni muzej. Slovenija še ni imela skupnega literarnega
muzeja, kjer bi bili zbrani vsi literati, lahko pa bi povezali razpršene lokacije znamenitih
literatov, kjer bi na Severnem Primorskem pomembno postojanko predstavljala tudi
Gradnikova domačija.472 Tudi v juniju so potekala pogajanja za odkup Gradnikov domačije,
saj je bila Občina vse bolj odločena, da bo uredila sramoto Medane. Čeprav vsi vse krivde
niso zvračali le na dediče, ki se niso odločili za obnovo, so pa bili skupnega mnenja, da bi bilo
potrebno stavbo obnoviti. Svetnik Rado Sirk je povedal, da so se že pred časom z dediči
skušali dogovoriti za prodajo, da bi tam uredili parkirišča, a vse neuspešno. Tudi župan Mužič
je dodal, da so z obnovo želeli začeti že pred 15 leti, a so nato dediči raje pustili, da domačija
471
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postane razvalina. Pojasnil je še, da so se pogovori tedaj premikali v pozitivno smer, saj je bil
Boris Gradnik, ki je živel v Milanu in imel v lasti 40 % delež, pripravljen občini odstopiti tudi
svoj del, pogovori so potekali tudi z nekim drugim dedičem, ki pa je postavljal pogoje. Dodal
je, da bo na naslednji občinski seji predlagal, da Občina del domačije odkupi, saj bi v primeru,
da jim Boris Gradnik res odstopi 40 % delež, postali večinski lastniki in imeli pri obnovi več
besede, tam bi lahko uredili tudi parkirna mesta, ki jih je vas nujno potrebovala. Na seji bodo
potrjevali tudi rebalans občinskega proračuna, zato je bilo pričakovati, da bodo del namenili
tudi za odkup hiše, a ni bilo še znano, kolikšen bo ta znesek.473 Zgodba se je nadaljevala v
aprilu 2012, ko je župan Mužič ponovno pojasnil, da je bila domačija zanje pomemben objekt
in so se zato na Občini trudili s pogovori z dediči, s katerimi so bili vse pogosteje v stikih in
so se zadeve počasi odvijale. Dodal je, da so si želeli pridobiti celotno domačijo, vključno z
dvema hektarjema zemljišč. Objekt so dali oceniti, a je strokovno poročilo podalo oceno, da
stavbe ne bi bilo več moč obnoviti, tako da jo bo potrebno zrušiti, pridobili pa bodo idejno
rešitev, kaj tam narediti, na primer za sosednje zemljišče je že tedaj bila želja, da tam uredijo
parkirišča za bližnje pokopališče. Celoten projekt naj bi stal okoli 2 milijona evrov, a toliko
denarja Občina ni imela in zato je upala na razpise, nekaj so se že dogovarjali o možnostih, ki
bi jih imeli z norveškim skladom.474 O obnovi Gradnikove domačije niso več pisali. Domačija
še vedno razpada, zato domnevam, da z dediči še niso našli skupnega jezika, dodatno to kaže,
da niso dobili dovoljenja, da tam uredijo parkirišče.
Decembra 2015 so vodilni v medanski krajevni skupnosti predstavili problem, ki jih je že dalj
časa motil. Šlo je za goste turističnih kmetij in gostišč v Medani in šoferje avtobusov s turisti,
ki so zlasti med vikendi parkirali vsevprek po vasi in domačinom povzročali nevšečnosti.
Občina naj bi se po dolgem času končno odzvala in ukrepala vsaj pri avtobusih. Največji
problemi so bili med vikendi, začenši že v petek, in praznikih, najbolj problematični predeli
so bili v Medani in na Plešivem pri Belvinu, saj so gostje avte puščali na obeh straneh ceste
skozi vas. Gostje turističnih kmetij so vozila puščali tudi na takrat novem pločniku od
pokopališča do centra Medane, večkrat tudi na nevarnem predelu, ožini pri domačiji Klinec.
Predsednik KS Medana Valter Kocina je bil jezen predvsem zato, ker bi lahko parkirali par
100 m stran na travniku zapuščene Gradnikove domačije. Jezili so ga tudi šoferji avtobusov,
ki so turiste odložili v središču Medane, nato pa avtobusov niso odpeljali na rob vasi, kjer so
jim uredili parkirišča, in so tako parkirali v vasi, kjer so zavzeli veliko prostora in še dodatno
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slabšali razmere. Poudaril je, da gostov niso želeli odgnati, le uvesti red v vas. Že pred tem so
problem z zapiranjem poti z avti proti zaselku Breg rešili s tem, da so tam začrtali
intervencijsko pot, zato je menil, da bi lahko gnečo v vasi zaradi avtobusov rešili na podoben
način, na primer, da bi šoferji turiste odložili, nato pa odpeljali in avtobuse pustili na urejenem
parkirišču ob cesti proti Dobrovemu, kjer so uredili štiri parkirišča, ali pri pokopališču v
Medani, kjer so uredili eno tako parkirišče. Pri tem so lastnike kmečkih turizmov že pozvali,
naj šoferje na to opozarjajo. Vodja oddelka za okolje in prostor v upravi Občine Dejan Rusjan
se je strinjal, da probleme z avtobusi rešijo tako, kot so predlagali Medančani, nepravilno
parkirane avtomobile pa naj se kaznuje, saj je parkiranje na cesti nedopustno in bi za to
morala skrbeti policija. Rešitev za težave bo težka, saj je bilo v Medani veliko lokalov in
gostišč, ki niso izpolnjevali veljavnih pravil o številu parkirišč za to dejavnost, saj to ni bilo
določeno, ko so lokali nastajali. Rusjan je dodal, da bodo to skušali rešiti na ta način, da bodo
lastnikom lokalov, ko bodo zaradi česarkoli iskali nova gradbena dovoljenja, podali zahtevo,
da uredijo tudi parkirna mesta. Občina pa bo še naprej iskala dolgoročno rešitev za to težavo,
pri čemer je bila najbolj primerna ravno Gradnikova domačija. Vseeno pa bodo morali nekaj
storiti tudi gostinci.475 V maju 2016 je imel predsednik KS Medana Valter Kocina malo
upanja, da jim bo uspelo pridobiti dovolj velik prostor za parkirišče, saj je bila pridobitev
zemljišča nasproti Gradnikove domačije zaradi velikega števila dedičev otežena. Kljub temu
je Občina po lanskem pozivu urgirala in rešila težavo z avtobusi. Te sta opozarjali dve tabli,
da je v vasi prepovedano parkirati, tako da so se tedaj držali tega, da so goste pripeljali,
odložili in se odpeljali naprej. Prav tako so se z Občino dogovarjali še o talnih oznakah na
vaških ulicah, saj so turisti z avti občasno še vedno povzročali nered. Dobili so tudi idejo, da
bi ob prometnih konicah, najbolj v času kosila med vikendi, v Medani imeli redarja, ki bi
usmerjal promet, sofinancirati pa bi ga pomagali tudi gostinci.476 Ali so težavo rešili, nismo
izvedeli.
8.5 Razgledni stolp v Gonjačah
Stolpu v Gonjačah naj bi v letu 2001 uredili lepšo okolico, Občina si je namreč zadala
ureditev tega prostora, za leto 2002 pa so nameravali zgraditi tudi obračališče za avtobuse.
Poleg obračališča za avtobuse naj bi v drugi fazi uredili še več parkirnih mest za avtobuse in
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avtomobile, hkrati pa skušali urediti dokumentacijo za obnovo celotnega stolpa. Obenem so
razmišljali tudi o ureditvi ceste, ki je vodila od glavne do stolpa, a je takrat ostajala
dvosmerna, v prihodnosti pa bi lahko dostop speljali po dveh enosmernih cestah.477 Oktobra
2003 so zaključevali z obnovitvenimi deli ob stolpu v Gonjačah, kjer so uredili obračališče za
avtobuse, parkirnih mest za avtomobile pa je bilo 13, kar je bilo manj, kolikor jih je bilo prej,
a so jih nameravali nadomestiti naslednje leto s širitvijo dostopne ceste. Poleg tega bi moral
svoja parkirišča zagotoviti še lastnik bližnjega lokala. Obračališče bo namenjeno avtobusom z
obiskovalci osrednje razgledne točke v Brdih, ob stolpu pa naj bi jim uredili tudi parkirni
mesti. Nekateri svetniki so opozorili na to, da bodo z obnovo skrčili prostor za turiste s svojim
prevozom, v upravi pa so jim odgovorili, da je bilo treba pri projektu upoštevati tudi smernice
zavoda za spomeniško varstvo, zaradi česar obračališča niso smeli urediti okoli samega
stolpa, kjer je ostajala zelenica. Pri tem so zagotavljali, da bodo v prihodnosti uredili več
parkirnih mest za avtomobile, in sicer vzdolž dostopne ceste do stolpa in gostišča, ki naj bi jo
širili že v naslednjem letu.478
V maju 2006 so se odločili, da bodo stolp, ki je spomenik padlim borcem in žrtvam, zaradi
dotrajanosti obnovili. Spomenik so zgradili leta 1961 in je sodil v kulturno dediščino. Gre za
najpomembnejšo turistično točko v Brdih, ki je sestavljena iz 25 m visokega razglednega
stolpa in bronaste skulpture Sinovom Brd kiparja Janeza Boljke. Poleg okolice, ki so jo uredili
že 2003, naj bi tedaj obnovili še ta stolp, in sicer zamenjali dotrajano 110 m dolgo kovinsko
ograjo na stopnišču stolpa in obnovili poškodovano zaščitno plast betona nad nosilnim
železjem. Obnovili bodo tudi bronasto skulpturo, ki pa jo bodo obnavljali pod nadzorom
konservatorske službe novogoriškega zavoda za kulturno dediščino, saj gre za kulturni
spomenik. Obnova je bila ocenjena na okoli 16 milijonov tolarjev, od tega bo polovico
prispevalo Ministrstvo za kulturo. Ob obnovi bodo uredili še turistično točko ob stolpu, kjer je
že stala označevalna tabla, v bližini pa počivališče. V naslednjih letih naj bi uredili še cestni
priključek od glavne ceste do stolpa.479 Z omenjeno obnovo so začeli junija, zamenjali so
kovinsko ograjo in prenovili poškodovano zaščitno plast betona nad nosilnim železjem. Pred
novim letom naj bi uredili še bronasto strukturo.480
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V letu 2008 se je Občina odločila obnoviti, razširiti in urediti še križišče in dostopno cesto do
razglednega stolpa, ki je priljubljena turistična točka, s katere v lepem vremenu obiskovalci
lahko vidijo celotna Brda, Julijske in Karnijske Alpe, Dolomite, Furlanijo, Tržaški zaliv,
Kras, Vipavsko dolino in Trnovski gozd. Cesta, ki je vodila do razglednega stolpa oziroma
spomenika, posvečenega 315 žrtvam druge svetovne vojne, je bila dotrajana in zelo ozka, da
sta se že avtomobila težko srečala, kaj šele avtobusa. Kot je povedal direktor občinske uprave
Andrej Markočič, je bilo predvsem problematično križišče z glavno cesto, kjer je bil odcep
proti spomeniku tako ozek in pod takšnim kotom, da so avtomobili iz dobrovske smeri težko
zavili proti stolpu, avtobusi pa so morali peljati mimo, nekje obrniti in se nato vrniti proti
stolpu. Dodal je, da bi bila za ustrezno ureditev križišča potrebna rušitev hiše, ki je stala med
obema krakoma ceste. O odkupu so se že pogovarjali z lastnikom in Občina je že podpisala
kupoprodajno pogodbo z lastniki okoliških zemljišč. Upali so na to, da bo križišče urejeno v
roku dveh let. Naložba naj bi stala milijon evrov, izvajalo jo bo podjetje CPG, investitor pa bo
Direkcija za ceste, s katerimi je Občina že sklenila dogovor o ureditvi dostopa do razglednega
stolpa.481
Poleg ureditve omenjenega križišča so se lotili tudi z obnovo stometrskega dela ceste pod
stolpom, ki bi morala biti končana že 2008, a se je obnova zavlekla in bo verjetno končana
jeseni 2009. Zavleklo se je, ko so prišli do zasebnih posesti, saj se je morala Direkcija dolgo
pogajati o odkupu manjših delov parcel, največ časa pa je reševala problem brega nad prvim
ovinkom iz Kojskega proti Šmartnemu.482 Cesta tudi novembra 2010, tri leta po začetku
gradnje, še ni bila končana,483 spomladi 2011 pa so ravnanje ovinkov pod stolpom
zaključili.484
V drugi polovici marca 2017 naj bi pod stolpom v Gonjačah postavili prvo javno stranišče v
občini, ki ne bo zidano, ampak premično kemično, kakršna so po besedah direktorice
ZTKMŠ-ja Tine Novak Samec stala na podobnih obleganih mestih v Posočju ali Triglavskem
narodnem parku. Rok si ne bo moč umiti, saj tam ne bo vode iz pipe, a bo to moč storiti pri
pitniku, ki je stal sredi ploščadi pred stolpom. Sanitarije naj bi stale za informacijsko tablo,
tako da bodo zakriti. V ZTKMŠ-ju so upali na prispevek EU-ja za stranišče. Dodali so še, da
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nameravajo takšne sanitarije postaviti tudi drugod po Brdih.485 O postavitvi stranišča niso
pisali.
8.6 Gradnikova učna pot
V petek, 21. 11. 2010, naj bi v Brdih odprli Gradnikovo učno pot, ki je nastala v sodelovanju
Osnovne šole Dobrovo, Občine, TIC-a in briškega planinskega društva. Po poti, ki so jo
učenci in učitelji dolgo pričakovali, se bodo tudi prvič uradno sprehodili. Na njej bo
pohodnike spremljala Gradnikova pesem, obiskovalci pa bodo marsikaj izvedeli tudi o
briškem sadju.486 Gradnikova učna pot je bil 3 km dolga označena pot, ki je vodila med
Dobrovim in Medano in združevala spomin na pesnika z lepotami briške pokrajine. Začela se
je pri Gradnikovem spomeniku pod gradom Dobrovo in zaključila pri njegovi rojstni hiši.
Med potjo je bilo devet postaj, ki so jih postavili ob za Brda značilna drevesa, saj so želeli
poleg veličine pesnika poudariti tudi lepote briške pokrajine. Pot je vodila čez grič, ki je lepa
razgledna točka in s katerega je moč prešteti 24 bližnjih in bolj oddaljenih zvonikov. Kot je
pojasnila ravnateljica OŠ Dobrovo Vesna Filej, so sprva želeli pot označiti z bolj preprostimi
lesenimi tablami, a je po sodelovanju planinskega društva in TIC-a projekt postal zahtevnejši,
a so glavno vlogo pri snovanju še vedno imeli učenci in učitelji osnovne šole. Pripravili so
tudi zloženko v 4000 izvodih, ki naj bi izšla tudi v italijanščini in angleščini.487 Če je izšla
zloženka v italijanščini in angleščini izšla, nismo izvedeli.
8.7 Sabotin
Septembra 1997 sta župan in Občina obljubila, da bosta upoštevala pobudo za pomoč pri
preurejanju stražnice na Sabotinu v planinsko postojanko.488 V aprilu 1998 so pisali, da so se
člani Planinskega društva Brda v zadnjih letih posvetili obnovi postojanke na Sabotinu,
dokončali pa naj bi jo v letu dni. Ker se je za izlet na ta hrib zanimalo vse več ljudi, so se
odločili, da bo odprta čez vse leto, največ obiska pa so pričakovali med vikendi. Društvo na
Sabotinu je že upravljalo z eno postojanko, ta bo druga, preurejena iz manjše od dveh stavb
nekdanje obmejne stražnice. Z obnovo so začeli pred tremi leti, uredili so novo streho,
vgradili nova okna in obnovili dobršen del notranjosti, potrebno pa je bilo obnoviti še
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sanitarije, v načrtu so imeli tudi nekaj ležišč. S tem bo izletniško vse bolj priljubljen Sabotin
dobil svojo planinsko kočo.489
V septembru 2005 smo prvič brali o projektu Sabotin – Park miru, v sklopu katerega je
Agencija Jota organizirala druženje srednješolske mladine. Za naprej je načrtovala še več
takih dogodkov, na hribu in njegovi okolici pa so nameravali urediti vsaj osnovno turistično
infrastrukturo.490 V avgustu 2006 je projekt začel dobivati prve obrise. Njegov idejni vodja sta
bila Mestna občina Nova Gorica ter konzorcij Goriška in Posočje iz italijanske Gorice, kot
partner pa je med drugim sodelovala tudi Občina Brda. Projekt, namenjen zagotovitvi skupne
turistične ponudbe, je bil vreden 90 milijonov tolarjev, od tega je 70 milijonov zagotovila
Agencija RS za regionalni razvoj v okviru evropskega programa čezmejnega sodelovanja
Interegg III A, 20 milijonov pa bodo prispevale občine. Na vedno bolj obiskanem hribu so
morali turistično infrastrukturo urediti do konca leta, nekaj dni pred izidom članka so v
Solkanu že postavili tri piramide, na katerih bodo informacije o parku. Pri vsem skupaj pa se
je porajalo vprašanje, ali bodo park do časa uredili, saj so za tedaj bile piramide edina vidna
urejena stvar. Mateja Ambrož, svetovalka za turizem v oddelku za gospodarstvo v Mestni
občini, je zatrdila, da jim bo uspelo in da je bilo veliko dela že narejenega, saj so že očistili
poti, takrat so čistili kaverne in jarke, postaviti so morali še šest informacijskih piramid na
Sabotinu, kažipoti pešpoti in maketa grebena Sabotina pa so že bili pripravljeni. Potrebno je
bilo urediti še informacijski središči v Vili Bartolomei v Solkanu in v karavli na Sabotinu, ki
ju bodo tudi računalniško opremili. Do jeseni so imeli v načrtu še izdelavo izletniške karte
območja in knjige Obmejni okusi z recepti značilnih jedi tega območja, ki naj bi jih vključili v
ponudbo na obeh straneh meje. V gostilne, ki bodo te jedi pripravljale, bodo tudi dali
informacijske brošure. Slavna otvoritev parka je bila načrtovana za poletje 2007. Ker se je
turizem, ki je privabljal na tisoče obiskovalcev, ki jih je zanimala zgodovina prve svetovne
vojne, v zadnjem desetletju zelo razširil, so nameravali Sabotin kot del območja soške fronte
vključiti v evropske poti miru. V tujini je bila taka vrsta turizma zelo dobičkonosna, na Mestni
občini pa se še niso odločili, kako bodo park tržili. Sama ga ni mogla, saj je bila le
koordinator, za naprej pa so se morali še dogovoriti, je pojasnila Ambroževa. Ali bo ta
perspektiven projekt uspel, pa je bilo odvisno prav od usklajenosti partnerjev in učinkovitega
načina promocije in trženja.491 Junija 2007 smo v intervjuju z županom Mužičem brali, da so
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v tistem letu velik del proračuna namenili asfaltiranju 6 km ceste od Vrhovlja proti koči na
Sabotinu. Na vprašanje, zakaj je ta cesta tako pomembna, je župan odgovoril, da je šlo za
turistično pot, ki bo del čezmejnega projekta Park miru, kasneje pa se bo vključila v
kolesarsko mrežo in bo povezana s kolesarskimi potmi na italijanski strani Brd. 492 Avgusta so
pisali, da bodo že v začetku septembra začeli z asfaltiranjem te ceste. Župan je pojasnil, da je
bil izvajalec že izbran, po asfaltu pa se bo moč peljati že čez mesec dni, čakali so še na sklep
vladne službe za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki naj bi ga prejeli na dan izida
članka. Projekt je Občina prijavila na državni razpis, iz vladne službe pa naj bi jim že
sporočili, da je bil denar zagotovljen. Država bo prispevala 430.000 evrov, celoten projekt pa
je bil vreden 613.000 evrov.493 Čeprav je v članku pisalo, da bodo cesto uredili v mesecu dni
– morda je bila napaka in je bilo mišljeno leto dni – so cesto odprli v juliju 2008. Po besedah
župana je bila obnovitev ceste, ki je sodila v projekt Sabotin – Park miru, nujna, saj je tedaj
omogočala bistveno lažji dostop do turistično vse bolj zanimivega Sabotina in s tem
prispevala k turističnemu in gospodarskemu razvoju Brd.494 O otvoritvi Parka miru in o tem,
kdo ga bo tržil, v novicah niso več pisali.
Avgusta 2009 so podrobno opisali zgodovino dogajanja na Sabotinu med soško fronto in to,
kar je ponujal takrat. Izletniška točka na 609 m ni bila le pohodniško zanimiva, ampak so bili
na in v njem v zaščitenih številnih kavernah in jarkih še vedno vidni ostanki morije, ki je med
letoma 1915 in 1916 terjala na sto tisoče žrtev na obeh straneh meje. Kot je pojasnil Bogdan
Potokar, ki je oskrboval veteranski dom na Sabotinu v objektu nekdanje jugoslovanske
karavle, je celoten hrib prepleten s sistemom jarkov in kavern. Potokar je v domu veteranov
vodil okrepčevalnico in vojni muzej, ki sta bila v juliju in avgustu zaradi velike vročine
zaprta, razen če so se skupine predhodno najavile. Poleg tega je bil Potokar izšolan tudi za
vodenje po Sabotinu in je obiskovalce popeljal po devetih nadstropjih kavern z vhodom v
bližini veteranskega doma, ki so jih v letih 2006 in 2007 v sklopu projekta Park miru očistili
in uredili za obiskovalce.495 V avgustu 2016 je izšel prvi celostni vodnik o Sabotinu v
slovenskem jeziku Skrivnostni Sabotin, ki je poleg zgodovinskih dejstev prinašal tudi
zanimive podatke o geologiji, rastlinstvu in živalstvu na tem hribu, tako da bo zanimiv in
koristen pripomoček za obiskovalce. Kot je pojasnil oskrbnik okrepčevalnice Muzej na
Sabotinu in vzdrževalec tamkajšnjih ostalin iz prve svetovne vojne Bogdan Potokar, ki je tudi
492

Petra Vidrih, »“Terme v Brdih bodo”«, Primorske novice 61, št. 130 (2007), str. 5.
AO, »Na Sabotin po asfaltu«, Primorske novice 61, št. 199 (2007), str. 6.
494
Petra Vidrih, »V EU se Brici znajdejo«, Primorske novice 62, št. 166 (2008), str. 4.
495
Petra Vidrih, »Sprehod skozi Sabotin«, Primorske novice 63, št. 193 (2009), str. 9–10.
493

155

omogočil natis knjige, je bilo 50 % knjige prevedene iz italijanske knjige L'anima del
Sabotino, je pa bilo v slovenski knjigi več napisanega o avstro-ogrski strani, precej pa je bilo
dodanega tudi o živalstvu, rastlinstvu, geologiji in obdobju hladne vojne, o tem, kako se je
takrat na Sabotinu varovalo in premikalo mejo, o napisu Naš Tito in o dogajanju po letu 1991.
Kot je povedal, se je v zadnjem času zelo povečalo zanimanje za prvo svetovno vojno, zato je
bil tudi obisk Sabotina večji. V zadnjih dveh letih je prihajalo veliko šolarjev iz celotne
Slovenije in tujine na vseh ravneh od osnovne šole do fakultet. Obisk je začel rasti leta 2005,
najbolj pa se je povečal v zadnjih letih. V letu 2015 jih je obiskalo okoli 60.000 ljudi, imeli so
378 napovedanih avtobusov, izvedli skoraj 500 ogledov kavern, ki si jih je organizirano
ogledalo 12.000 ljudi. V prvi polovici leta 2016 so gostili 30.000 obiskovalcev, 201
napovedan avtobus, muzej in kaverne pa si je ogledalo 4474 oseb v 176 skupinah. Vrhunec
sezone je šele prihajal, saj jih je pred tem ob ugodnem vremenu največ obiskovalcev obiskalo
med septembrom in novembrom. Največ je bilo Italijanov, v tistem letu so beležili porast
gostov iz Skandinavije, več je bilo tudi Avstrijcev in Nemcev, ki so bili največkrat nastanjeni
v Brdih. Obiskovalce so najbolj pritegnile ravno vojaške ostaline. Takrat je potekala
namestitev ozkotirne železniške proge, ki je služila za prevoz težkih granat od skladišča do
topov, v načrtu sta bili še ureditev in oprema kaverne, kjer so med vojno bivali vojaki.
Potokar je bil v pričakovanju selitve muzejske zbirke iz okrepčevalnice v sosednji objekt, kjer
je bilo več prostora, vendar je bilo to odvisno od prenosa lastništva objekta z Ministrstva za
obrambo na Mestno občino, o čemer so se že dogovarjali. Ko se bodo dogovorili o tem, bo
rešeno tudi vprašanje vode, ki so jo takrat na hrib vozili gasilci.496 V nedeljo, 11. 9. 2016, so v
sklopu muzeja na prostem na Sabotinu pripravili uprizoritev vsakdanjika pred stotimi leti v
kavernah, kjer so sodelovali zanesenjaki, oblečeni v replike starih uniform. Ti so prikazali
tudi, kako in kaj so si vojaki na fronti kuhali, kaj so počeli, ko jim ni bilo treba v boj, ipd.497
Bogdan Potokar je junija 2017 sprejel odločitev, da bo okrepčevalnica odprta tudi v poletnih
mesecih, ko so jo imeli navadno zaradi vročine zaprto. Odločitev je bila posledica vse večjega
obiska turistov. Leto pred tem jih je obiskalo 62.000 ljudi, ogromno jih je prihajalo tudi do
novega leta, saj je bila jesen topla, prvi del zime pa mil. Obisk tistega leta je bil podoben,
vendar ni bilo dovolj, da je bil muzej odprt le med letom ob vikendih in praznikih, med
tednom pa za najavljene skupine, zato bo odprt vse leto, saj je med poletjem k njim prihajalo
veliko število tujih individualnih turistov, ki so dopust preživljali tudi v Brdih. Skupin je v
bilo tistem času malo, tiste, ki so bile, so bile majhne. Ker se je v Brdih v zadnjih letih turizem
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zelo razvil, je bil tudi obisk Sabotina vedno bolj množičen. K njim so turiste usmerjale tudi
turistične kmetije, presenečalo pa jih je, da je bilo v zadnjem času med njimi veliko
Skandinavcev, ki so prihajali na aktivne počitnice.498
8.8 Gradenska turistična pot
V soboto, 17. 10. 2009, so v Brdih s pohodom odprli gradensko turistično pot z začetkom v
Višnjeviku in koncem v Gradnem. Med potjo so obiskovalci naleteli na veliko zgodovinskih
spominov in naravnih lepot. Pot se je začela na placu v Vedrijanu ob spominskem obeležju
padlim v drugi svetovni vojni. Nadaljevala se je proti Prehodu, kjer je napajališče in studenec
za Višnjevik, naprej v Grapi pa stojita Melinkov zid in ohranjena Žnidarjeva domačija. Na
Vršiču se dviga Brešanov zid, kjer je tudi prvi oljčnik, ki so ga zasadili leta 1978, ko so se v
Brda začele ponovno vračati oljke. Pot se je nadaljevala s spustom proti gradenskemu Zdencu,
naravnemu zidu, pod katerim sta napajališče in vir pitne vode za Gradno. Pot je naprej peljala
ob Rotarjevem zidu od Zdenca do cerkve v Gradnem, med potjo pa so lahko v dolini med
vasmi Vedrijan in Krasno ter pod zaselkom Černaško opazili tudi dva Napoleonova mostova.
Konec poti v Gradnem so popotniki zaključili v cerkvici sv. Jurija, kjer so si lahko ogledali
bogato kulturno zapuščino. Zoran Mušič je prispeval križev pot neprecenljive vrednosti, Lojze
Spacal pa zidno poslikavo in grafite, slika na desni strani pa je delo še neznanega italijanskega
slikarja. Na cerkvenem pročelju so si lahko ogledali spominsko ploščo Andreju Žnidarčiči,
narodnemu buditelju, kulturnemu in političnemu delavcu. Tudi na pročelju sosednje hiše so
lahko videli spominsko ploščo, posvečeno ustanovitvi briško-beneškega partizanskega
odreda. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi pokopališče v Gradnem, kjer je posebej obeležen
grob Antona Melinka, zidarskega mojstra, ki je leta 1910 po naročilu Jakoba Aljaža sezidal
planinski dom v Vratih oziroma kasneje poimenovani Aljažev dom. Tam je pokopan tudi
njegov oče, ki je med letoma 1850 in 1860 postavil Žnidarjevo hišo in sosednjo v Grapi ter
Gorjanovo in Movjevo na gradenskem hribu.499 Zanimivo je, da gradenske turistične poti ne
najdemo med potmi, opisanimi na spletni strani Goriških brd.500
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Tematske

poti:

8.9 Briški hrast
V maju 2012 so objavili članek o mogočnem briškem hrastu, ki je stal v vasi Drnovk in tam
rasel že od časa Beneške republike, njegovo starost pa so ocenjevali na 400 in več let. Nekaj
dni pred izidom članka ga je neurje zelo razmajalo in po nekaj dneh se je podrl. Že pred
časom so na Občini izvajalcem naročili, naj mu obžagajo krošnjo, da bi mu s tem podaljšali
življenje, a se je po padcu izkazalo, da drevo sploh ni imelo več korenin. V Občini so
povedali, da se drevesu z obsegom debla kar 4,8 m niso želeli odpovedati, ampak so sklenili,
da bodo njegovo deblo ohranili z ustrezno zaščito, ga obdelali in ga spet postavili na rodna tla
kot turistično znamenitost. Kot so pojasnili, hrast v Brdih velja za simbol živosti, zato je
moralo to drevo »stati inu obstati«, tako kot Brici. Župan je še povedal, da bodo s tem lahko
izvedeli njegovo starost. Druga zamisel, kako ga ohraniti, je bila tudi, da bi meter dolg kos
debla postavili kot mizo, pokrili pa bi jo tako, da bi bili vidni vodni kolobarji, ki so pričali,
pod vladavino katerega kralja ali cesarja je hrast začel rasti.501 Ali so hrast ohranili, nismo
izvedeli. Na spletni strani Goriških brd nikjer ne najdemo hrasta v Drnovku kot turistično
znamenitost, je pa v brošuri Spoznaj briške znamenitosti zapisano, da si lahko najstarejši hrast
ogledate v Drnovku, vendar ni nikjer zapisane letnice, kdaj je brošura izšla, pred ali po padcu
hrasta.502 Sama sem na TIC-u delala v letih 2009 in 2010, ko so brošuro obnovili, ne vem pa,
ali so jo obnovili tudi kasneje ali gre za isto.
9. PRIREDITVE V BRDIH
Odločila sem se, da bom v poglavje vključila najbolj odmevne prireditve, ki vplivajo tudi na
turizem in promocijo. Najprej sem opisala največjo, najbolj poznano in obiskano prireditev
Praznik češenj ter nato še ostale kronološko, kot si sledijo v letu.
9.1 Praznik češenj
Leta 1991 članka o Prazniku češenj v Primorskih novicah niso objavili.
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V začetku junija 1992 so v novicah pisali, da bo v Goriških brdih od 5. do 7. 6. potekal
tradicionalni Praznik češenj, ki pa ne bo vseboval povorke značilnih kmečkih voz, bodo pa
druge zanimive prireditve. Bogat program bo številnim obiskovalcem predstavil nastope
pihalnih orkestrov, pevskih zborov in pevcev z obeh strani meje, razstavo češenj in peciva,
slikarsko razstavo na gradu Dobrovo in pokušino briških vin.503 Praznik češenj so v Brdih
tradicionalno prirejali v začetku junija na Dobrovem. Praznik se je tisto leto začenjal s
koncertom tenorista Jurija Reje, v nedeljo pa nadaljeval z razstavo češenj, vina, peciva in
drugih dobrot briške kuhinje, koncertom Briškega noneta ter nastopi pihalnega orkestra in
zabavnih glasbenikov.504 V program so dodali še zabavne sporede, lutkovno gledališče in
predstavitev videokasete Tihi škrebetavec s poezijo Daneta Zajca.505
Praznik, ki je vsako leto privabljal številne obiskovalce iz Slovenije in tujine, se je v letu 1993
začel na dobrovskem gradu z otvoritvijo razstave briških vin in dnevov briških jedi. Za 30.
Praznik češenj so pripravili številne prireditve za celoten vikend (odrska igra, rock koncert,
zborovski koncert, plesna zabava), osrednje dogajanje pa so napovedali za nedeljo ob 15. uri
na Dobrovem.506 Tradicionalna povorka starih kmečkih vozov ni bila omenjena, tako da ne
vemo, ali so jo v letu 1993 pripravili ali kot leto pred tem ne.
Prva polovica junija je bila v Brdih rezervirana za vrhunec sezone češenj, konec drugega
junijskega tedna leta 1994 pa je bil namenjen tradicionalnemu Prazniku češenj, kjer so za
goste iz Slovenije in tujine pripravili ponudbo češenj, tradicionalnih briških jedi, pripravljenih
na star način, vino in razne etnološke zanimivosti.507 Praznik češenj je bil tistega leta prva
velika turistična prireditev v Posočju. V novicah so pisali, da se bo začel v soboto z
otvoritvijo razstave češenj, vina in kmečkih dobrot ter s predstavitvijo kmečkih vozov.
Osrednja prireditev bo v nedeljo, kjer bodo nastopile različne skupina, ansambli in pihalni
orkestri.508 Na prazniku so se posebej potrudili, da bi nazorno prikazali kmečka opravila in
pridelke ter obiskovalce seznanili z vsem, kar so delali nekoč. V dogajanje so vključili
različne etnološke prireditve in razstave, najbolj pa so pritegnile kmečke žene, ki so pripravile
pestro izbiro domačih dobrot. Kljub temu da je v nedeljo deževalo, so izpeljali osrednje
dogajanje na dobrovskem trgu, ki so se ga udeležili številni obiskovalci iz celotne Slovenije,
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Avstrije in Italije, od koder jih je prišlo največ. Organizatorji so v soboto našteli več deset
organiziranih skupin in več kot dvajset turističnih avtobusov, ki so prišli na praznik v Brda.509
Ponovno ni bilo nič zapisanega o tradicionalni povorki starih vozov.
S tradicionalnim Praznikom češenj 1995 so se v Brdih resno lotevali promocije svoje
pokrajine z bogatim programom, v katerega so vključili tudi praznik nove občine. Brali smo,
da bo začetek v soboto ob 10. uri z otvoritvijo razstave češenj in briških kmečkih dobrot.
Nadaljevalo se bo z mednarodnim posvetom o razvojnih možnostih nove občine, pri čemer bo
poudarek na turistični promociji Brd doma in v tujini. Tudi preostanek sobotnega dne bo v
veliki meri namenjen predstavitvi nove občine, zvečer pa sledita koncerta Noneta Brda in
skupine Agropop. Osrednje dogajanje bo ponovno v nedeljo, ko se bo vrnila tradicionalna
povorka starih vozov s prikazom življenja in dela Bricev. Nastopali bodo tudi pihalni orkestri
in folklorna skupina, na dobrovskem gradu bodo različne razstave, med njimi tudi briških vin,
zvečer pa bo plesna zabava.510 Praznik je obiskalo več tisoč ljudi, med katerimi je bilo veliko
več kot prejšnja leta tistih iz bolj oddaljenih krajev po Sloveniji. Od programa je največ
navdušenja vzbudila ravno povorka vozov, ki so prikazovali življenje in delo Bricev nekoč in
danes.511
V četrtek, 6. 6. 1996, se je začel jubilejni 30. Praznik češenj. Pripravili so bogat program, kot
še nikoli pred tem. Začeli so v četrtek z odprtjem razstave vin in razstave vinorejskih tiskov in
podob, nadaljevali pa še ostale tri dni, z osrednjim dogajanjem, nedeljsko povorko vozov z
imenom Letni časi v Brdih. V program so vključili razne razstave, šolsko tekmovanje v
poznavanju češenj, lutkovno gledališče, okroglo mizo o turizmu, kolesarski maraton Maraton
češenj od Ljubljane do Dobrovega, predstavitve raznih izdelkov, koncert Noneta Brda, izbor
kraljice češenj z zabavo s Čuki, nastope pihalnih orkestrov in mažoretk in že omenjeno
povorko vozov Štirje časi v Brdih – na začetku članka je bilo zapisano ime Letni časi v Brdih,
na koncu Štirje časi v Brdih.512 Ponovno je na Prazniku češenj najbolj navdušila povorka z
vozovi, ki so prikazovali stare običaje in kmečka opravila, pod imenom Letni časi v Brdih, je
pa bil celoten program zelo bogat. Praznik je obiskalo okoli 10.000 ljudi, nismo pa dobili
podatka, od kod so obiskovalci bili. Na prazniku, ki je trajal od četrtka do nedelje, so izbrali
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tudi kraljico češenj.513 V obeh člankih smo brali, da je šlo za jubilejni 30. Praznik češenj. Že v
članku »Jubilejni praznik češenj« iz leta 1993 so pisali, da je šlo za 30., kar je bilo izraženo že
v naslovu. Podatek sem preverila na spletu in ugotovila, da je bil 30. praznik res leta 1996514,
kar pomeni, da so v članku 1993 naredili napako.
S pripravami za Praznik češenj 1997 so začeli že aprila. Imenovali so organizacijski odbor, ki
je okvirno sestavil program praznika, ki so ga napovedali za soboto, 14., in nedeljo, 15. 6.
Program je ohranjal osrednje dogodke in dodajal nekatere nove. K sodelovanju so povabili
vse vasi, s pomočjo katerih bi prikazali stare briške običaje, predmete, življenje in delo
Bricev. Ponovno so organizirali Maraton češenj od Ljubljane do Brd, ki je imel vseslovenski
pomen, ohranjali so tudi klasične kulturne dogodke in lahke zabavne z zanimivimi gosti.
Objavili so tudi že razpis za novo kraljico Praznika češenj. 515 Članka po prazniku sta bila
objavljena v isti številki časopisa, eden je bil na naslovnici. V tem smo brali, da se je v petek s
kulturnim večerom in otvoritvijo razstave Umetniki za Karitas na gradu Dobrovo začel
tridnevni 31. Praznik češenj – v prejšnjem članku je pisalo, da bo praznik potekal le v soboto
in nedeljo. Najbolj odmevno je bilo nedeljsko dogajanje z nastopi pihalnih orkestrov,
mažoretk in folklorne skupine ter povorko, ki je opisovala stare briške običaje in briško ohcet
nekoč. Ponovno so pripravili tudi razstave likovnih del, češenj, del aktiva kmečkih žena in
domačih del ter degustacijo vina.516 V članku znotraj goriških strani časopisa smo izvedeli še,
da je v soboto deževalo, lepa nedelja pa je privabila veliko število obiskovalcev. Dodatno so
pisali še o sami povorki, ki je bila ponovno najbolj občudovana in je prikazovala staro briško
ohcet.517
Za začetek praznika v letu 1998 so določili petek, 12. 6., z otvoritvijo razstave vin Združenja
vinogradnikov in vinarjev Brda na gradu Dobrovo in za tem še razstave Bagverjeve zbirke
Poskus rekonstrukcije in koncert tamburaškega orkestra. Kot so v novicah opisali program,
naj bi se v soboto na prazniku zvrstili tekmovanje za šolarje v poznavanju češenj, posvet o
češnjah, razstava češenj in vin, kolesarski Maraton češenj, večerna zabava in ples s skupino
Čuki. V nedeljo bodo sledili sejem obrti in razstava s prodajo kmečkih jedi, predstavitev
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Škofje Loke, ki bo pripravila tudi srednjeveško tržnico, nastopi pevskih zborov, glasbenih
skupin, pihalnih orkestrov in mažoretk ter povorka s prikazom kmečkih običajev. Za otroke
bo organiziran živžav, za starejše pa plesna zabava.518 Po prazniku je sledil članek, ki je
vseboval tudi rahlo kritiko samega dogajanja. Praznik, ki je v Brda ponovno privabil veliko
število obiskovalcev, je vsako leto zaznamovala tradicionalna povorka starih vozov, ki pa je
bila tistega leta bolj skromna. Od novosti sta zelo navdušili srednjeveška tržnica in razstava
Baguerjeve zbirke – v prejšnjem članku zapisani z v-jem. Število obiskovalcev je naraslo v
času, ko naj bi začela tradicionalna povorka. Ta pa je razočarala, saj je poleg pihalnih
orkestrov in mažoretk vsebovala zelo malo vozov, ki naj bi prikazovali stare briške običaje, in
je trajala le nekaj minut. Kritika je bil tudi na pobiranje vstopnine, saj so bili njeni pobiralci
nerodno postavljeni, med drugim tudi med stavbo zadruge in dobrovskim trgom, in so
vstopnino začeli pobirati šele poldrugo uro pred začetkom sprevoda, tako da so morali tisti, ki
so želeli od zadruge le po avtomobil, ki so ga pustili na drugi strani vasi, plačati vstopnino.519
Praznik so v letu 1999 napovedali za konec drugega junijskega tedna in zanj so pripravili
pester program, osrednji nedeljski dogodek s kulturnim programom in povorko naj bi trajal
kar nekaj ur. Kot smo brali, so za začetek določili petek, 11. 6., s koncertom vokalne skupine
Vinika. V sobotni program so vključili posvet o Vinski cesti, ki bo kot Praznik češenj služila
promociji, razstave od češenj do poročnih oblek, pokušino vin in staranih vin, ki bo v okviru
Dneva odprtih kleti, in kolesarski Maraton češenj. V nedeljo se bodo zvrstili različni glasbeni
nastopi, pihalni orkester, mažoretke in povorka z več vozovi, ki bodo prikazovali kmečka
opravila v času češenj od škropljenja do kuhanja žganja, in vlakom z briškimi ženami, ki so
hodile prodajat češnje, in drugim delom vozov, ki bodo prikazovali briško ohcet, vsemu temu
pa bo sledila zabava.520 Dogodek odprtih kleti je v sklopu promocijske prireditve Mednarodni
dan odprtih kleti potekal v nedeljo, 30. 5. Obiskovalci, ki so se ustavili pri različnih vinarjih,
so lahko marsikaj izvedeli o Brdih in pridelavi vina ter poizkušali najboljše vzorce vin
posameznih vinarjev. Za ta namen je Brda obiskalo veliko število turistov, tako slovenskih kot
italijanskih, pred kletjo KZ Goriška Brda pa se je ustavljalo mnogo avtobusov. Manj obiska
so imeli manj znani vinarji iz bolj oddaljenih briških krajev.521 Za vrhunec dogajanja praznika
so določili nedeljo s sprevodom 18 vozov, ki bodo prikazovali kmečka opravila v času češenj
in briško ohcet. V članku je sledi opis programa, ki se je s prejšnjim razlikoval v imenovanju
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sobotnega posveta – posvet o vinu in turizmu – dodana sta bila turnir v odbojki na mivki in
zabava s skupino Čuki, oboje v soboto. Prvi del nedeljskega sprevoda so imenovali Sedem
češnjevih tednov, ko bodo Brci predstavljali, kaj se dela v času češenj, od škropljenja dreves
do kuhanja češnjevega žganja, sledil bo vlak s prodajalkami češenj in drugi del vozov s
prikazom briške ohceti.522 Praznik češenj 1999 je bil med najbolj uspelimi zadnjih let, saj ga
je obiskalo več tisoč gostov iz celotne Slovenije in Italije, uspešen pa je bil predvsem zaradi
sprevoda 15 vozil – pred tem številka 18 – s prikazom kmečkih opravil v času zorenja
češenj.523 Na sprevod je bilo potrebno počakati, saj je vmes Dobrovo zalil dež. Organizatorji
so bili z obiskom zadovoljni, tisto leto je bil tudi sobotni obisk odličen. Kot je obrazložil
Samo Obljubek, eden od organizatorjev, so bile sobote navadno bolj obiskane s strani
organiziranih skupin, ko se je na Dobrovem zadrževalo več gostov naenkrat, nedelje pa so
obiskovali predvsem posamezniki in družine.524 V članku o odprtih kleteh sicer ni bilo
izraženo, da je šlo za povezavo s Praznikom češenj, a bo kasneje vidno, da je ta prireditev po
združitvi s Praznikom češenj njegov začetek oziroma otvoritev.
Za množično obiskan briški praznik so v letu 2000 pisali, da se bo začel nekoliko prej, pri
čemer bodo osrednje dogajanje s povorko vozov, razstava peciva in češenj ter kolesarski
Maraton češenj potekali v sredi junija. V soboto, 3. 6., bo sam začetek na gradu Dobrovo s
prvim izborom Miss češnjev cvet. Druga novost tega praznika, ki je obiskovalcem
predstavljal briško dediščino kulturo in tradicijo, bodo lokalni turistični informatorji, ki so
malo pred izidom članka zaključili tečaj in bodo obiskovalcem praznika ob poti proti
Dobrovemu delili letake s programom prireditve, na njihovo željo pa jih bodo tudi brezplačno
popeljali po Brdih. V sklopu novega TIC-a in vodniške službe bodo na prazniku na Dobrovem
priredili tudi srečanje predstavnikov slovenskih turističnih agencij, s čimer bodo Brici začeli s
projektom širšega turističnega razvoja. Praznik pa je ohranil stalnice, kot so bile razstava
briškega peciva in češenj, degustacija vin, okrogla miza o češnjah itd. Glavno dogajanje bo na
trgu na Dobrovem, ki bo urejen v nekakšen muzej na prostem, ki bo prikazoval dediščino Brd
in življenje v Brdih nekoč. Tam bodo gostinci ponujali tudi tipične briške jedi, vino in češnje.
Višek bo povorka več kot 15 vozil od gradu Dobrovo do zadružne kleti, tistega leta pod
imenom Brda včeraj, danes in jutri, ki jo bodo spremljali pihalni orkestri, kulturne in folklorne
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skupine, otroci in nova miss češnjev cvet.525 Iz zapisa celotnega programa smo izvedeli tudi,
da se bo praznik začel že v sredo, 7. 6., s srečanjem predstavnikov turističnih agencij
Slovenije in da bo v povorki sodelovalo 17 vozov.526 Izbor Miss češnjev cvet, ki je v soboto
potekal na gradu Dobrovo, je bil uvod v Praznik češenj, ki naj bi vrhunec dosegel naslednji
konec tedna s povorko vozov in razstavo briške vasi na prostem. Izbora se ni udeležilo veliko
število gostov, kar so v članku pripisovali slabi promociji.527 Praznik češenj je na splošno za
Brda najpomembnejša turistična prireditev, ki vključuje celotna Brda, čeprav je dogajanje
strjeno na Dobrovo. Skupno delo se kaže predvsem v pripravi povorke starih vozov, v kateri
sodelujejo številne vaške skupnosti, ki pripravijo svoj voz, leta 2000 na temo Brda včeraj,
danes in jutri. Povorko in središče Dobrovega, ki so ga preurejali v razstavo oziroma muzej na
prostem, nekakšno briško vas, ki bo prikazovala dediščino Brd in življenje v Brdih nekoč, naj
bi, če ne bo slabo vreme, obiskalo med 10.000 in 15.000 ljudi, kar so povedali tudi na petkovi
tiskovni konferenci.528 Osrednji del praznika je v Brda pripeljal večtisočglavo množico od
blizu in daleč, ki si je ogledala povorko, na čelu katere je stopala nova miss češnjev cvet, za
njo pa se je zvrstilo 18 – v programu pisalo 17 – vozov, ki so predstavljali briško življenje
nekoč in danes, pihalni orkestri in različne kulturne skupine. Tako je prvi del vozov prikazal
briško preteklost različnih opravil od obiranja češenj, dela na polju, trgatve, spravila sena,
kuhanja polente do počitka v senci pod latnikom, drugi del pa pod imenom Brda danes
moderno vzgojo češenj, sodoben prevoz sadja na tržnico, delo v sodobni vinski kleti,
prevozno steklenično linijo, kmečki turizem in turistični vlak po Brdih. Zadnji del sprevoda so
bili otroci, ki so predstavljali Brda jutri s sporočilom, da morata za uspešen razvoj Brd
tradicija in sodobna tehnologija stopati z roko v roki. Sobotni kolesarski Maraton češenj, ki se
ga je udeležilo okoli 700 kolesarjev, je bil tudi zanimiva popestritev praznika.529
Prva dva članka v 2001 sta ponovno o odprtih kleteh, ki pa še vedno niso bile opisane kot
povezane s Praznikom češenj. Konec maja smo izvedeli, da bodo v nedeljo vinske kleti v
Brdih v sklopu mednarodnega dneva odprtih vrat Wineday odprle vrata in vinarji bodo
obiskovalce, ki se bodo lahko podali tudi na lov za skritim zakladom, popeljali po svojih
kleteh, jim pokazali, kako pridelujejo vino, ob pokušini pa predstavili prejšnje letnike vina.530
18 kleti, ki je v sklopu mednarodnega dneva odprti kleti Wine day – v prejšnjem članku
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pisano skupaj – odprlo svoja vrata, je obiskalo veliko število obiskovalcev od blizu in daleč,
ki so spoznavali briško vino in njegovo pridelavo, lahko pa so si ogledali tudi največjo briško
vinsko klet Kmetijske zadruge Goriška Brda.531 O samem Praznik češenj so pisali, da se bo
začel z otvoritvijo Briške vasi pri Štalonih in večernim izborom Miss češnjev cvet. Praznik bo
trajal teden dni in bo predstavljal predvsem etnologijo in zgodovino Brd. Vrhunec bo konec
drugega junijskega tedna s povorko kmečkih vozov, razstavo češenj in peciva ter kolesarskim
Maratonom češenj. Tudi leto 2001 je prinašalo nekaj novosti, med drugim pohod in tek po
briških gričih. Briška vas na prostem bo namenjena, da se obiskovalci seznanijo z briškimi
poklici in življenjem v briških vaseh nekoč in danes, a v njej se bo dogajalo vsak dan. Poleg
različnih aktivnosti bodo v vasi vsak večer predvajali filme o Brdih in diapozitive o etnološki
dediščini Brd. Tradicionalna nedeljska povorka vozov bo potekala pod imenom Češnja in
briški mištirji, celotna prireditev pa bo dobrodelna, saj bodo del sredstev namenili za nakup
programske računalniške opreme za odpravljanje motenj in napak, ki ji bodo podarili briški
družini.532 Sobota zvečer je bila namenjena izboru za miss češnjev cvet, ki je bil tudi uvod v ta
tradicionalni briški praznik. Izbora se je udeležilo več obiskovalcev kot prejšnje leto, je pa
avtorica zapisala, da bi bil lepši ambient na gradu Dobrovo, kjer je izbor potekal leto prej, kot
v Briški vasi v Štalonih. Zanimivo je, da je bil začetek tega članka skoraj do besede identičen
tistemu iz leta prej, dodani sta bili le dve novi besedni zvezi.533 Dogajanje praznika, ki so ga
organizatorji preselili iz centra Dobrovega v Štalone, se je tudi uradno začelo z odprtjem
Briške vasi. Brali smo, da bo dogajanje potekalo teden dni in bo skoncentrirano na samo
Briško vas, ki je bila razstava na prostem, ki je prikazovala dediščino Brd in življenje v Brdih
nekoč ter simbolizirala kar stoletno obdobje življenja v Brdih. Sestavljena je bila iz
originalnih etnoloških predmetov, ki jih je hranil Goriški muzej, in predmetov, ki so jih za to
priložnost izdelali sami Brici. Praznovanje naj bi bilo posebno tudi zato, ker so vanj vključili
najmlajše, ki bodo sodelovali pri predstavitvi same teme in nanjo izdelovali različne izdelke
na delavnicah.534 V objavljenem programu smo si lahko med drugim prebrali tudi, katere
glasbene in druge skupine bodo na prazniku nastopale.535 Okoli 5000 obiskovalcev iz bližnjih
in oddaljenih krajev je obiskalo Brda v času Praznika češenj, kjer so si lahko ogledali
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atraktivno povorko, ki je na slikovit in domiseln način predstavila briške poklice oziroma
mištirje, na samem začetku povorke pa je stopala nova miss češnjev cvet.536
Praznik češenj 2002 je presenetil obiskovalce, ki so drugo nedeljo v juniju obiskali Brda, saj
je bilo glavno dogajanje s sprevodom vozov zaradi slabega vremena za teden dni prestavljeno,
kar se je zgodilo prvič v 35 letih praznika. V soboto je bilo v Brdih živahno, za otroke so
pripravili lutkovno predstavo in razstavo lutk, kmečke žene so pripravile razstavo domačih
jedi na starem pohištvu, na ogled je bila briška gostilna, ne pa tudi briška domačija, za
športnike je potekal kolesarski Maraton češenj, potekale so degustacije vin, obiskovalci pa so
se ustavljali v dvorani vinske kleti in na dobrovskem gradu, kjer je bila tudi razstava slik
šolarjev. Da se prireditev z glavnim dogajanjem in celotnim programom s sprevodom vozov
ne bo nadaljevala naslednji dan, so se organizatorji odločili šele v petek, kar je mnoge
presenetilo. Avtor je izrazil mnenje, da bi lahko dež predvideli in načrtovali na primer šotor, a
so organizatorji povedali, da ta ne bi prišel v poštev, saj je bila glavna atrakcija, vozovi, na
prostem. Avtor je še dodal, da bi lahko odločitev sprejeli že prej in ne šele v petek, ko se je
praznik začenjal.537 Praznik češenj se je tako zaključil s tednom zamude, a kljub lično
pripravljenim vozovom z naslovom Briška češnja jutri v Brda ni zvabil večjega števila ljudi.
Tam se je zbralo nekaj sto obiskovalcev, ki so morali za ogled sprevoda plačati 700 SIT,
kmalu po enournem programu pa so prizorišče zapustili. Poleg vozov so v programu
sodelovali še pihalni orkestri in kolona starodobnih avtomobilov, na prizorišču v Štalonih pa
je obiskovalce čakalo še nekaj razstav in velika torta v obliki češnjevega drevesa.538
O Prazniku češenj 2003 so se pogovarjali že svetniki na majski občinski seji, kjer je tajnik
Bogdan Marinič povedal, da bo praznik ponovno potekal v dveh vikendih, in sicer med 31. 5.
in 8. 6, in da tokrat ne bodo računali vstopnine. Pojasnil je še, da program praznika zaradi
razpoložljivega denarja še ni bil dokončan, in opozoril, da bi bilo potrebno bolj sistemsko
rešiti financiranje praznika. Svetniki so nato razpravljali o tem, kako k sodelovanju privabiti
sponzorje, predvsem domače gostince. Nekateri so izrazili mnenje, da bi vse to morali rešiti
že prej in ne, da se bodo stvari urejale zadnjo minuto pred praznikom, drugi pa, da bi se z
iskanjem sponzorjev moral ukvarjati organizacijski odbor, namesto da bi delal na vsebini,
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občina pa bi se morala odločiti, ali je nosilka praznika.539 Kljub temu da je praznik potekal od
31. 5. do 8. 6., so v novicah objavili program le od 5. 6. naprej.540 Začetek praznika je bil
ponovno izbor Miss češnjev cvet, ki je ponovno potekal na gradu Dobrovo. Teden, ki je
prihajal, naj bi prinesel še stalne razstave češenj, peciva Društva kmečkih žena, del likovnega
natečaja na temo Češnje od cveta do …, fotografij Foto ex-tempora, Baguerjeve zbirke in
likovnih del Roberta Faganela.541 Zadnji vikend praznika je bil zelo uspešen, saj je v soboto in
nedeljo Brda obiskalo kar 20.000 obiskovalcev in so bile tako nekatere prireditve kar dvakrat
ali trikrat bolj obiskane kot prejšnja leta, so povedali zadovoljni organizatorji. Začetek
praznika so teden pred tem zaznamovali izbor Miss češnjev cvet, foto ex-tempore in Dnevi
odprtih kleti briških vinarjev – prvič omenjeno, da so bili Dnevi odprtih kleti del Praznika
češenj. Za športni del praznika sta poskrbela kolesarski Maraton češenj, ki se ga je udeležilo
okoli 750 kolesarjev iz vse Slovenije, in pohod po briških gričih, ki je bil tudi bolje obiskan
kot prejšnja leta. Za obiskovalce so pripravili še razstavo češenj, predstavitev peciva Društva
briških žena, glasbene, likovne in gledališke prireditve, sobota pa se je zaključila s Češnjevim
plesom. Vrhunec je ponovno bila povorka z mažoretkami, glasbeniki in glavno atrakcijo,
starimi briškimi vozovi, ki so jih pod naslovom Briški veljaki in Črišnja ponovno pripravile
posamezne briške vasi.542
Tudi o Prazniku češenj 2004 so razpravljali na občinski seji, tokrat v aprilu. Razprava je tekla
o tem, kakšen bo in kakšen bi moral biti Praznik češenj. Tajnik Bogdan Marinič, ki je bil tudi
eden od avtorjev praznika tistega leta, je izrazil mnenje, da bi bilo potrebno v načrtovanje
praznika vnesti več reda. Praznik je tisto leto imel tudi nov slogan in novo grafično podobo, ki
naj bi pripomogla k večji prepoznavnosti praznika in k umeščanju češnje med
najdragocenejše in najzanimivejše briške pridelke.543 Konec maja smo brali, da bo prihajajoči
Praznik češenj prinesel nekaj novosti, med drugim se je ponovno selil s prizorišča Štaloni pri
Neblem na prostor med vinsko kletjo in gradom Dobrovo. Praznik je imel tudi nov slogan in
grafično podobo, organizatorji pa so menili, da bi bilo potrebno za utrditev prepoznavnosti in
ugled praznika imeti stalen organizacijski odbor in predvidljiva finančna sredstva. S tem so se
strinjali tudi v briškem občinskem svetu, kjer so povedali, da bi bilo potrebno natančneje
določiti izhodišča, cilje in nosilce, ki bi odpravili glavne pomanjkljivosti praznika, kot so bili
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spreminjajoča se lokacija, neurejen in nedodelan prireditveni prostor, časovna razpotegnjenost
dogajanja, nestalen organizacijski odbor, nedoločeni finančni viri in pomanjkljiva celostna
podoba. Nov slogan, Kjer sadež kraljevski zori, in grafični izgled bo potrebno povezati z
izgledom prizorišča in vsebino dogajanja, da bi dosegli najpomembnejše cilje, ki so bili
privabljanje turistov v prvih junijskih dneh, omogočanje večjega zaslužka ponudnikom
različnih storitev ter promoviranje in trženje lepot in pridelkov Brd. Praznik se je tisto leto
začenjal 8. 6. z izborom Miss češnjev cvet, ki bo potekal v Ljubljani, 12. 6. bo kolesarski
Maraton češenj, naslednji dan pa večina zabavnih in kulturnih dogodkov.544 Končni program
praznika se je nekoliko razlikoval od prej opisanega. Kot so pisali, se bo začel s
tradicionalnim Dnevom odprtih kleti. Novost bo tudi ta, da bo praznik ponovno strjen v en
vikend, 12. in 13. 6., saj, kot je povedala vodja TIC-a Erika Kovačič Marinič, če je dogajanje
preveč razpotegnjeno, so obiskovalci zmedeni in ne vejo, kdaj je vrhunec prireditve. Dodatna
novost v programu, ki je ohranjal najpomembnejše dogodke, je bilo tudi ocenjevanje
češenj.545 V programu Praznika češenj smo videli, da je bil del dogajanja postavljen tudi v
Šmartno in da se je izbor Miss češnjev cvet iz Ljubljane preselil na grad Dobrovo.546
Organizatorji praznika so bili po njem zelo zadovoljni, pa ne le zaradi 30.000 obiskovalcev, ki
so v dobrem tednu obiskali Brda, ampak tudi zato, ker so s tem praznikom z določitvami o
podobi in vsebini postavili temelje za ugleden in prepoznaven dogodek, ki bi lahko postal
paradni konj turistične ponudbe Brd.547 Od vseh obiskovalcev je nedeljsko dogajanje obiskalo
15.000 turistov iz celotne Slovenije, Avstrije, Italije in Hrvaške. Že četrtek je zaznamoval
začetek praznika, in sicer v Šmartnem, kjer so pripravili stalo zbirko fosilov in kamnin ter
pokušino vin in kulinaričnih dobrot. Sobota je prinesla 915 kolesarjev Maratona češenj in
izbor Miss češnjev cvet, nedelja pa povorko s 15 vozi, ki so jo izpeljali kljub napovedi
slabega vremena. Kot je povedala Erika Kovačič Marinič, vodja TIC-a, sta bila nov slogan in
grafični izgled uspešna novost, dogajanje pa je postavilo temelje naslednjim praznikom, s
katerimi bodo gradili na ugledu in prepoznavnosti dogodka.548
Praznik 2005 bo organizirala družba 1,2,3 design iz Šmartnega, so odločili na Občini Brda po
pregledu ponudb, ki so se odzvale na javni razpis. Družba je želela organizacijo praznika
dvigniti na profesionalno raven, pri čerem jim ni šlo za zaslužkarstvo, vseeno pa so imeli cilj,
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da bi v petih letih vsak, ki bi pri prazniku sodeloval, imel nekaj od tega tudi v finančnem
smislu. Kakšne vsebine bi praznik prinesel, ni bilo še znano, zagotovo pa so ohranili
najpomembnejše zanimivosti in posebnosti, v samo organizacijo pa naj bi vključili tudi širši
krog društev in posameznikov, ki so se ukvarjali z različnimi področji.549 S Praznikom češenj
pa bo sovpadal tudi nov občinski praznik, kot je predlagala posebna komisija. Odločitev so
potrdili tudi svetniki, podrobnosti pa naj bi bile znane kmalu.550 Razprava o datumu
občinskega praznika je bila dolga in burna, a na koncu so sprejeli odlok, da bo ta sovpadal s
Praznikom češenj, in sicer ga bodo pripravili na petek kot uvod v to turistično prireditev.
Takrat bo potekala slovesna seja, kjer bodo razpravljali o pomembnih dosežkih v občini, o
strateških usmeritvah, o povezovanju in sodelovanju ter drugih pomembnih zadevah občine,
na seji pa bodo podelili tudi nagrade, priznanja in naziv častnega občana. Praznik češenj in s
tem tudi občinski praznik bosta v prvi polovici junija.551 Da Praznika češenj ne bo
organizirala družba 1,2,3 design, kot je bilo sprva rečeno, so se odločili na Občini, saj so
sprva menili, da je njihov program najugodnejši, a se je po predstavitvi izkazalo, da je krepko
presegal finančne okvirje, določene v občinskem proračunu. Direktor družbe Pavel Širok je
povedal, da so si zamislili začetek praznika v Ljubljani in zanj obsežno promocijo z jumbo
plakati, s čimer bi se stroški dvignili za poldrugi milijon tolarjev od predvidenih. Ker so bili
stroški previsoki, družba pa ni želela organizirati manj kvalitetne prireditve, so organizacijo
zaupali agenciji Jota, ki je bila druga prijavljena na razpisu.552 Praznik se je začel z otvoritvijo
razstav in koncertov, razdelili pa so ga v dva vikenda in med dve prizorišči. Agencija Jota je
obljubila pester program, ki pa je ohranjal stalne elemente, kot so kolesarski maraton, pohod
po briških gričih, povorko in izbor Miss češnjev cvet. Novost je bil nastop 600 glasbenikov iz
godb na pihala, ki bodo v nedeljo nastopili na Dobrovem, in dve prizorišči, Šmartno s
kulturnim in etnološkim dogajanjem ter Dobrovo z zabavnim in kulinaričnim. Tudi tisto leto
so v program vključili ocenjevanje najboljše češnje.553 V novicah so objavili tudi celoten
program drugega, glavnega vikenda praznika.554 Brda so ponovno organizirala Dan odprtih
kleti, ko so Vinska klet Goriška Brda, 17 zasebnikov in vinoteka Dobrovo odprli vrata svoji
kleti, obiskalo pa jih je veliko število gostov iz Slovenije, Italije, Avstrije in Nemčije, ki so
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prišli tudi organizirano z avtobusi.555 Našteli so kar tisoče ljudi, ki so prišli na Dan odprtih
kleti, ki je bili tudi uvod v največji briški praznik, Praznik češenj.556 Ponovno je bil izbor Miss
češnjev cvet otvoritev samega praznika, že naslednji dan pa se je 1000 kolesarjev podalo na
že 10. kolesarski Maraton češenj.557 Kljub muhastemu vremenu je Brda obiskalo presenetljivo
veliko ljudi – številka ni bila podana. Praznik leta 2005 je bil prvi, ki je sovpadel z občinskim
praznikom, ki je na petkovi slavnostni seji podelil nagrade, priznanja in naziv častnega
občana. Praznik je bil sicer razdeljen na dva vikenda in dve prizorišči, v prvem delu predvsem
v Šmartnem, kjer se je tudi zbralo veliko število obiskovalcev iz Slovenije in drugod.
Ponovno je imel največ obiska nedeljski dan, čeprav je bila tudi sobota dobro obiskana. Tuji
gostje so bili v večini organizirane skupine Avstrijcev in Italijanov, ki so največkrat prihajali
v lastni režiji. V soboto so našteli kar 15 avtobusov, tudi v nedeljo je bila številka podobna,
med njimi so bili tudi hrvaški turisti. Nekateri so se odločili za ogled s turističnimi vodičkami,
ki so jih popeljale od Gonjač do Dobrovega in jim predstavile briško krajino in običaje, ki so
jih lahko nato spoznali še na povorki z briškimi ženami in 13 starimi vozovi. Mnogo je bilo
obiskovalcev, ki so praznik obiskali vsako leto, vedno več je bilo takih, ki so v Brdih tudi
prespali. Tako so, na primer, kolesarjem sledile družine v avtomobilih, ki so nato ostale v
Brdih do nedelje, da so si ogledale še povorko. Pridelovalcem češenj pa praznik ni bil le
turistični projekt, ampak tudi možnost ocene njihovih češenj na ocenjevanju strokovne
komisije.558 Praznik češenj 2005 je prinašal tudi poročilo, kjer je Franjo Polanc, organizator iz
agencije Jota, predstavil pomanjkljivosti in prednosti praznika. Največji problem je
predstavljalo to, da so organizacijo prevzeli šele mesec dni pred samim praznikom, tako da
jim je primanjkovalo časa za pridobivanje sponzorjev, zraven pa so morali pripraviti obsežen
program in uskladiti vse dejavnosti. Dodal je, da bi Praznik češenj moral postati promocijska
priložnost za briške pridelovalce in celotno pokrajino, so se pa sami Brici premalo zavedali
njegovega pomena in tako je ostajal na ravni lokalne fešte. Najbolj so jih razočarali vinarji, ki
so sicer podarili vino, a niso pripravili degustacije oziroma ponujali vina na prizorišču. Res
gre za praznik češenj, a Brda so vinorodna dežele in vino je potrebno predstavljati ob vsaki
priložnosti. Zadovoljen je bil s čebelarji, ribiči, briškimi ženami in vaškimi skupnostmi, ki so
pripravile vozove. Večina je sodelovala pri organizacije, jim je pa primanjkovalo idej in
samoiniciativnosti. Velik problem so še vedno predstavljala parkirišča in obvozi, ki, je upal,
se bo kmalu razrešil. Rešitev je videl v parkiranju na nogometnem igrišču v Vipolžah, od tam
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pa bi do prizorišča vozil avtobus. Spremembe, ki so se mu zdele smiselne, so bile še razširitev
v dva tedna, saj se je nabralo preveč vsebin, ki jih je obiskovalo vse večje število
obiskovalcev, v tistem letu jih je privabil kar 35.000, česar Dobrovo ni več vzdržalo.
Smiselno se mu je zdelo tudi, da bi praznovanje razširili po drugih vaseh s programi, ki bi
posameznim krajem ustrezali. Tako, na primer, bi kultura najbolj spadala v Šmartno, ki je
imelo tudi drugače velik potencial za razvoj briškega turizma. Potrebno bi bilo pripraviti tudi
posebne turistične ponudbe, ki bi vključevale obiske kmetij, degustacijo briške kulinarike,
oglede zanimivosti, vstopnine za prireditve ipd. Sam program bi moral vključevati tudi
gospodarstvo, del praznika pa bi moral biti sejemska prireditev, s čimer bi praznik počasi
prerastel iz lokalne fešte v sejemsko dogajanje, kjer bi bili v ospredju briški proizvodi, zabava
pa le dopolnitev.559
Praznik češenj 2006 je bil jubilejni, 40., že drugo leto zapored pa bo Občina praznovala
skupaj s češnjami občinski praznik. Seja na dan izida članka je prinašala razpravo o občinskih
priznanjih, ki jih bodo podelili prihodnji petek, na predvečer osrednjega dogajanja Praznika
češenj. Samo dogajanje pa se je začenjalo že prvi junijski vikend, ko so v petek in soboto v
Šmartnem pripravljali degustacije vin in tržnico s češnjami, v nedeljo pa Dan odprtih kleti.
Praznik češenj bo ponovno organizirala agencija Jota, ki je ohranjala stalne dogodke, kot so
bili izbor za miss, Maraton češenj, povorka, ohranjali so uspešen dogodek prejšnjega leta,
nastop 600 glasbenikov godbe na pihala v nedeljo na Dobrovem, novost pa je bil nastop več
folklornih skupin, saj, kot je povedal organizator Franjo Polanc, so upali, da bodo s časom
znotraj praznika organizirali manjši folklorni festival.560 Uvod v Praznik češenj, ki se bo
uradno začel prihodnji petek, so bili otvoritev likovne razstave, degustacija vin in tržnica
češenj v petek in soboto v Šmartnem ter Dan odprtih kleti, kjer je vrata svojih kleti odprlo 15
briških vinarjev.561 Brda so z jubilejnim 40. Praznikom češenj postala središče pozornosti,
enotedensko dogajanje je namreč obiskalo veliko število obiskovalcev, nedeljski del programa
pa je pripeljal več tisočglavo množico iz Slovenije, Avstrije in Italije, ki so lahko pokušali
domače dobrote, uživali v številnih športnih, kulturnih in zabavnih nastopih in v vrhuncu
dogajanja, povorki s kmečkimi vozovi, ki so jih pripravile vaške skupnosti.562 Praznik se je
začel v Šmartnem s koncerti, razstavami, degustacijo vin in tržnico s češnjami ter koncertom
Natalije Verboten na Dobrovem. V petek so na slavnostni seji občinskega sveta podelili
559
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občinska priznanja in nagrade, sledil je izbor Miss češnjev cvet. Sobota se je začela športno s
pohodom po briških gričih z več kot 200 pohodniki in kolesarskim Maratonom češenj z več
kot 1000 udeleženci. Popoldan se je nadaljeval z glasbenimi, kulturnimi in zabavnimi nastopi
in večernim Češnjevim rock koncertom. Organizator Franjo Polanc je zadovoljno povedal, da
so v Brda cel teden prihajali obiskovalci od blizu in daleč in to precej več kot leto prej, prišlo
je tudi veliko število avtobusov iz tujine, kar je pomenilo, da je bil dogodek že usidrana in
razpoznavna turistična prireditev tako doma kot v tujini. Vrhunec je bil ponovno v nedeljo, ki
se je začel s karavano starodobnih avtomobilov, nastopi godb na pihala in folklornih skupin,
nadaljeval pa s povorko s kmečkimi vozovi, mažoretkami, pihalnimi orkestri, kmečkimi
ženami in novo miss. Otroci so se zabavali na lutkovni predstavi in z izdelovanjem igrač,
stojnice so ponujale dobrote kmečkih žena, na ogled so bile številne razstave, predstavili so se
vinarji, oljkarji in sadjarji, ponovno pa je bil uspešen tudi nastop 15 godb na pihala v središču
Dobrovega, praznik pa se je zaključil s Češnjevim plesom.563 Novost je bila tudi na Maratonu
češenj, kjer so med 1086 kolesarji prvič kolesarili tudi italijanski kolesarji, s čimer je maraton
postal mednaroden.564
Tudi uvod v Praznik češenj 2007 so postavili v Šmartno teden dni pred glavnim dogajanjem.
V Šmartnem bodo v petek začeli z otvoritvijo različnih razstav in glasbenimi dogodki,
nadaljevali v soboto zvečer s koncertom ob 30. obletnici neprekinjenega delovanja moškega
pevskega zbora Srečko Kumar Kojsko, v nedeljo bo Vinska klet Goriška Brda za obiskovalce
in ljubitelje vina odprla svoja vrata, zvečer pa bo sledila minikomedja kambreške gledališke
skupine.565 Za praznik v tistem letu, ki je že nekaj let potekal drugi vikend v juniju, so bili v
skrbeh za češnje, ki so dozorele prezgodaj. Goran Jakin, svetovalec v Vinski kleti Goriška
Brda, je zatrdil, da bodo na prazniku prodajali briške češnje, ki pa jih bo manj kot prejšnja
leta, a ne bi smele zmanjkati, pod vprašajem pa je bila vsakoletna razstava češenj. Jakin je
pojasnil, da se še ni zgodilo, da na prazniku češenj ne bi bilo, bi bilo pa pametneje glede na
letino sproti določati, tako kot pred leti, ali naj bo praznik prvi ali drugi junijski vikend.
Praznik se je leta 2007 začel že prvi junijski vikend z razstavami, koncertom moškega
pevskega zbora Srečko Kumar in Dnevom odprtih kleti, ko je vrata odprlo 15 briških kleti – v
prejšnjem članku omenjeno, da bo vrata odprla samo Vinska klet Goriška Brda – večer pred
izidom članka pa so obiskovalci lahko občudovali okoli 40 Ferrarijev, ki jih je v Brda
563
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pripeljalo Društvo ljubiteljev Ferrarijev. Praznik se bo nadaljeval v petek s slavnostno
občinsko sejo in pobratenjem z avstrijsko občino Pliberk ter izborom Miss češnjev cvet, ki bo
tudi slovesna otvoritev praznika, v soboto in nedeljo pa bo vrhunec s kolesarskim maratonom,
povorko vozov, nastopom 15 godb na pihala, razrezom pite velikanke itd.566 Za športno
dogajanje na prazniku so poskrbeli s sobotnim kolesarskim Maratonom češenj in nedeljskim
pohodom Od češnje do češnje.567 Brda je v času glavnega dogajanja praznika ponovno
obiskalo na tisoče obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Začel se je v petek s slovesno sejo
občinskega sveta, sledil je izbor Miss češnjev cvet. V soboto se je Maratona češenj udeležilo
rekordno število kolesarjev, kar 1200, na cilju pa sta jih pričakala slovenski zunanji minister
Dimitrij Rupel in njegova avstrijska kolegica Ursula Plassnik, ki sta se v Brdih srečala
neformalno. Nedelja je bila vrhunec dogajanja. Začela se je s pohodom Od češnje do češnje in
nadaljevala s karavano starodobnih vozil, povorko kmečkih vozov in nastopom 600
glasbenikov 15 godb na pihala.568
1. 6. 2008 so v Brdih namenjali Dnevu odprtih kleti, naslednji vikend pa je bil rezerviran za
Praznik češenj, ki bo ponovno pripravil izbor Miss češnjev cvet, kolesarski maraton,
tradicionalno povorko kmečkih vozov itd.569 Ponovno je Praznik češenj uvedlo kulturno
dogajanje v Šmartnem teden dni pred uradnim začetkom. Agencija Jota, organizatorka
Praznika češenj, je za petek pripravila likovno razstavo, za sobotni dan likovni ex-tempore, za
večer pa koncert popularne glasbe v inštrumentalni preobleki, glasba je sledila tud v nedeljo
zvečer. Med praznikom so v Brdih odpirali vrata vseh pridelovalcev sadja, vinarjev, kmečkih
turizmov, gostiln in galerij, posebno pozornost temu pa je posvečal Dan odprtih kleti v
nedeljo, 1. 6. Obiskovalci bodo takrat lahko raziskovali posamezne kleti, se podali na lov za
skritim zakladom, več o vinu izvedeli od samih vinarjev in ob vodenih degustacijah doživeli
okus Goriških brd. Naslednji petek so sledili slavnostna seja občinskega svet, izbor Miss
češnjev cvet in ples s skupino Čuki, v soboto kolesarski maraton in Češnjev rock festival, v
nedeljo pa tradicionalna povorka kmečkih vozov.570 Na jubilejnem, 10. Dnevu odprtih kleti so
sodelovali 18 briških vinarjev in Vinska klet Goriška Brda. Kot je povedal koordinator
prireditve Toni Gomišček, so v Brdih začutili možnosti, ki jih je prinašal vinski turizem, ki se
je razvil tudi zaradi Dneva odprtih kleti, ki je iz Brd naredil prepoznavno turistično
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destinacijo. Celoten vikend, ki je bil preplet kulture in vina, je bil uvod v Praznik češenj, ki se
je začenjal v petek.571 V novicah smo na dan začetka praznika brali, da se bo dogajanje začelo
že popoldan, ko bodo na parkirnem prostoru pred Vinsko kletjo Goriška Brda odkrili
spominsko obeležje veteranom vojne za Slovenijo, nadaljevalo pa se bo zvečer na slavnostni
seji briškega občinskega sveta. Po njem bo sledil izbor Miss češnjev cvet, pri čemer so
zapisali, da bo ta na dvorišču gradu Dobrovo,572 medtem ko je eno stran prej v programu
praznika pisalo, da bo pri Osnovni šoli Dobrovo.573 Po izboru bo sledil češnjev ples s skupino
Čuki. Sobota se bo začela s kolesarskim Maratonom češenj, zaključila pa s Češnjevim rock
festivalom z Big foot mamo. V nedeljo bo najprej na sporedu pohod Od češnje do češnje, nato
pa povorka s kmečkimi vozovi in nastop 25 godb na pihala, na stojnicah bodo ponujali hrano
in pijačo, večer pa se bo zaključil z Ansamblom Lojzeta Slaka. 574 Praznik se je tako začel z
odprtjem spomenika veteranom vojne za Slovenijo in slavnostno sejo briškega občinskega
sveta, ki je podelil nagrade in priznanja.575 Kljub muhastemu vremenu je Praznik češenj tudi v
letu 2008 pripeljal veliko število obiskovalcev v Brda. Pod šotorom se je veliko ljudi, največ
dotlej, zbralo že v petek na izboru Miss češnjev cvet, v soboto pa je več kot 1000 kolesarjev
zaključilo kolesarski maraton od Ljubljane do Dobrovega. Vrhunec je bila ponovno povorka,
ki ji je najprej grozil dež, a je zmagalo sonce. Na čelu se je v starodobnem vozilu peljala nova
miss, nato briške žene, mažoretke in briška godba na pihala, na koncu pa 11 kmečkih vozov,
ki so predstavljali domače obrti, s katerimi so si nekoč v Brdih služili kruh. Dogajanje je
popestril še nastop 20 godb na pihala – prej pisalo 25 – s 1000 glasbeniki, večer pa so
zaključili s Češnjevim plesom.576
Kot si pisali v novicah konec maja, bo uvod v Praznik češenj 2009 ponovno v Šmartnem
teden dni pred glavnim dogajanjem v prvem junijskem vikendu. Tam so pripravili dve
razstavi, ki se bosta odprli v petek, v soboto bosta sledila likovni ex-tempore in glasbeni
nastop. V nedeljo bo tradicionalni Dan odprtih kleti, kjer se bo predstavilo 16 briških kleti,
zvečer pa se bo Praznik češenj ponovno selil v Šmartno, kjer bo gledališka predstava.
Dogajanje se bo nadaljevalo v sredo na gradu Dobrovo, kjer bo nastopil zbor OŠ Dobrovo, in
v četrtek, ko bosta na gradu nastopila Nonet Brda in moški zbor Vokalne Akademije
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Ljubljana. Glavno dogajanje pa bo sledilo konec tedna.577 Praznik češenj se je tako začel v
Šmartnem z likovnimi razstavami in glasbenimi nastopi ter nedeljskim Dnevom odprtih kleti,
nadaljeval pa se bo v sredo in četrtek z nastopoma na gradu Dobrovo, kjer bo v petek potekal
izbor za kraljico češenj, v soboto bo sledil kolesarski maraton, vrhunec pa bo v nedeljo s
povorko vozov v stilu kmečkih opravil.578 Da bo tudi to leto izbor za kraljico češenj potekal
na igrišču OŠ Dobrovo, smo izvedeli iz celotnega programa dogajanja.579 Praznik se je začel v
petek s slavnostno sejo briških svetnikov in podelitvijo nagrad in priznanj občine, nadaljeval
pa se je z izborom kraljice češenj, ki bo vsaj do naslednjega praznika predstavljala Brda na
promocijskih dogodkih. Sobota je pripeljala stotine kolesarjev Maratona češenj, ploha pa je
okrnila obisk pohoda Od češnje do češnje. Že v soboto je v Brda prihajala množica avtobusov
z vseh koncev Slovenije, v nedeljo pa je Brda obiskalo največje število ljudi, ki so si ogledali
povorko 13 vozov, ki so prikazovali, katera so značilna opravila na kmetiji v posameznih
mesecih.580
Tudi Praznik češenj 2010 so razdelili v dva vikenda in dve prizorišči, Dobrovo in Šmartno,
kjer se je v petek tudi začenjal z nastopom skupine Kombo in odprtjem različnih razstav,
nadaljeval v soboto z glasbenim gostom Janezom Bončina – v članku zapisano Benčina –
Benčem, v nedeljo pa z likovnim ex-temporam. V nedeljo bodo briške kleti spet odprle svoja
vrata za Dan odprtih kleti, ki je bil že devet let združen s Praznikom češenj. Teden dni kasneje
pa je sledilo osrednje dogajanje s kolesarskim maratonom, izborom kraljice češenj, pohodom
Od češnje do češnje, rock festivalom in povorko.581 Z odprtjem razstav in glasbenimi koncerti
se je konec tedna v Šmartnem začel Praznik češenj 2010. Začetek je sovpadel tudi z Dnevom
odprtih kleti, od katerega so del iztržka namenili pomoči socialno ogroženi briški družini.582
Šlo je za prireditev, ki je dobro prispevala k promociji Brd. Dogodka, kjer so sodelovali 16
zasebnih vinarjev, Vinoteka Brda in Vinska klet Goriška Brda, se je udeležilo veliko več
obiskovalcev kot prejšnja leta, med njimi je bilo največ Slovencev in Italijanov, prišli so še
Avstrijci, Nemci in Čehi. Za socialno ogroženo družino so od prodanih kozarcev zbrali 450
evrov.583 Nadaljevanje Praznika češenj je sledilo v petek, ko bodo izbrali novo kraljico češenj,
v soboto sta bila na sporedu Maraton češenj in Češnjev rock fest, nedelja pa je bila ponovno
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rezervirana za povorko s kmečkimi vozovi.584 Osrednji del praznika, ki so ga ponovno
razdelili med dva vikenda, je bil tistega leta teden dni bolj zgodaj. Če je bilo vreme v prvem
vikendu deževno, je za glavni vikend poskrbelo za tri sončne dni. V petek je občinski praznik
zaznamoval nov vodovod, češnja pa je dobila novo kraljico. Sobota je bila ponovno
namenjena kolesarjem, tokrat se jih je 1400 podalo na pot iz Ljubljane na Dobrovo, večerno
dogajanje pa so prevzeli rockerji. Kot vsako leto je največ ljudi privabila povorka 13 vozov,
ki so prikazovali različne obrti od mizarstva in peke kruha do krojaštva, pred njo pa je stopala
nova Kraljica češenj.585
Praznik češenj 2011 so razširili v tri vikende, prvi se je začel v petek in soboto v Šmartnem z
razstavami, delavnicami in glasbenimi nastopi.586 Naslednji konec tedna so Brici goste vabili
na drugi del Praznika češenj tudi z Dnevom odprtih kleti. Del izkupička od tega so namenjali
Varstveno-delovnemu centru, in sicer bodo od vsake vstopnine, ki je znašala 10 evrov, 1 evro
namenili njim. V tistem letu se je na dnevu predstavljalo 24 kleti, organizatorji pa so
pričakovali okoli 300 obiskovalcev. Organizatorka Praznika češenj, Tatjana Šundovski Bašin
iz agencije Jota, je povedala, da so bile novosti praznika, da bo v treh vikendih ter češnjev
športni dan v soboto, 11. 6., prvi boksarski dvoboj v Brdih v petek, 10. 6., in da bo poleg
rockovskega koncerta tudi večer elektronske glasbe, in sicer v soboto, 11. 6. Prihajajoči
vikend je prinašal stalnici kolesarski maraton in izbor kraljice češenj, v zadnjem vikendu pa
bo povorka vozov.587 Nadaljevanje praznika so zaznamovali potop vinskih kraljic Slovenije v
tolmun Krčnik, kjer so leto dni počivale penine quercus iz Vinske kleti Goriška Brda, izbor
kraljice češenj, kolesarski Maraton češenj, ki se ga je udeležilo na stotine kolesarjev, in Dan
odprtih kleti, kjer se so se predstavili Vinska klet Goriška Brda in 23 zasebnikov, samo
Vinoteka Brda pa je prodala 2000 kozarcev oziroma vstopnin, od katerih so del namenjali
VDC-ju iz Nove Gorice.588 Zadnji vikend praznika je prinesel petkov občinski praznik s
slavnostno sejo občinskega sveta in podelitvijo nagrad, v soboto in nedeljo pa je vsak
obiskovalec dobil nekaj zase, od boksarjev, dalmatinske klape, folklore do rock koncerta,
elektronske glasbe in športa. Vrhunec so predstavljale stojnice in povorka s starodobnimi
vozili, pihalnimi orkestri in kmečkimi vozovi, zaključek pa je bila zabava s plesom.589
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Novost Praznika češenj 2012, ki jo je pripravljal ZTKMŠ, bo tradicionalna Briška poroka. Do
srede februarja so zbirali prijave parov, ki bi bili pripravljeni svojo poroko uprizoriti pred
širšo javnostjo in to ne samo na dan poroke, ampak tudi prej, saj bodo preko medijev
predstavljeni javnosti, ki bo nato izbrala zmagovalni par. V zameno za javno pozornost se
bodo lahko poročili na stroške organizatorja in pokroviteljev, ki so jih še iskali. Pet
polfinalnih parov se bo pomerilo pred komisijo, ki se bo na podlagi poznavanja Brd,
spretnosti v briških običajih in simpatičnosti odločila za zmagovalca. 590 Projekt je ZTKMŠ
uveljavil, saj so želeli z njim obogatiti sam Praznik češenj in hkrati promovirati gostince,
vinarje in sama Brda kot idealen kraj za poroko. Na razpis se je prijavilo 16 parov, kar je več
kot so v zavodu pričakovali. Predstavniki sponzorjev in Občine Brda so izbrali 10 parov, ki
jih je čakalo snemanje predstavitvenih spotov na različnih lokacijah v Brdih, in sicer pri
gostincih in vinarjih, ki so bili partnerji projekta, javnost pa naj bi nato izbrala finaliste preko
glasovnic. 21. 4. bodo na prireditvi Brda in vino razglasili pet parov, ki se bodo nato pomerili
v finalu.591 Osem parov se je potegovalo za glavno nagrado, od teh so se štirje, izbrani od
javnosti, pomerili v finalu. Tam so se pomerili v treh igrah, tudi v pletenju košev, na kar so jih
pripravili vnaprej. Zmagovalni par, ki se bo poročil brezplačno, je bil domač, in sicer iz vasi
Cerovo.592 Kot smo nato brali v začetku junija, bo sam Praznik češenj ponovno potekal v dveh
vikendih, še vedno pa na dveh prizoriščih. Začetek bo v Šmartnem z otvoritvijo razstav,
glavno dogajanje pa bo med 8. in 10. 6. na Dobrovem. ZTKMŠ, ki je praznik organiziral
skupaj z agencijo Jota, je pojasnil, da je glavna novost Briška poroka, ki bo v soboto, 9. 6., ob
14. uri na gradu Dobrovo. Vikend pred tem bosta začetek zaznamovala tudi Dan odprtih kleti
s 26 kmetijami in Maraton češenj. Ostajale so tudi stojnice in razni koncerti ter nedeljski
vrhunec s povorko kmečkih vozov, ki bodo prikazovali, kako v Brda pritegniti čimveč
ljudi.593 Praznik se je začel s kulturnimi dogodki v Šmartnem, Dnevom odprtih kleti in
Maratonom češenj, ki se ga je udeležilo 890 kolesarjev. Vrhunec je bil naslednji vikend,
sprememba je bila ta, da bo občinski praznik potekal v obnovljenem Šmartnem.594 Del
praznika je bil po novem tudi humanitarni športni dogodek, ki so ga pripravili na igrišču v
Vipolžah. Nogometno tekmo je odigralo veliko število znanih ljudi, ki so se odzvali povabilu,
med njimi tudi Tina Maze. Dobrodelni dogodek so nato zaključili na gradu Dobrovo.595
Zaključni vikend praznika je ponovno privabil veliko število turistov. V petek so izbrali novo
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kraljico češenj in uživali v modni reviji, v soboto se je poročil zmagovalni par Briške poroke,
ki je bila tisto leto novost, večer pa je minil v družbi rockerjev, nedeljsko kulturno-zabavno
dogajanje pa se je zaključilo s tradicionalno povorko vozov, ki so na zanimive in hudomušne
načine prikazovale izbrano tematiko ali dogodek. Sobotna Briška poroka je bila tradicionalna
in je prikazala, kakšne šege in navade so v dvajsetih letih prejšnjega stoletja potekale ob
poroki.596 Za Briško poroko, ki je bila namenjena promociji Brd kot idealnemu kraju za
poroko, so se odločili, da jo ponovijo tudi naslednje leto, in upali, da bo enako uspešna.597
Tudi Praznik češenj 2013 se je začel z izborom para Briške poroke. Na razpis se je prijavilo
21 parov, izmed katerih je žirija, sestavljena iz predstavnikov medijskih sponzorjev, gostinca
in vinarjev, sponzorjev nagrad in Občine Brda, izžrebala 10 četrtfinalistov, med katerimi se
bo po javnem glasovanju pet parov uvrstilo v finale, ki bo potekalo na prireditvi Brda in vino
v Šmartnem 20. 4. 2013. Tema poroke je bila tistega leta trideseta leta prejšnjega stoletja,
zmagovalni par pa se bo z vsemi šegami in navadami tega obdobja poročil 1. 6. na gradu
Dobrovo.598 V Brdih se je začenjala prva večja prireditev Brda in vino, v sklopu katere bo
potekal tudi izbor zmagovalnega para Briške poroke. Pet finalistov, ki je prejelo največ
glasov, se bo pomerilo v treh zabavnih igricah, tisti z največ točkami se bo nato 1. 6. poročil v
stilu tridesetih let 20. stoletja.599 Tako so v sklopu prireditve Brda in vino v soboto zvečer v
Hiši kulture v Šmartnem izbrali zmagovalni par, ki se bo poročil na Briški poroki junija.
Največ točk sta zbrala Sežančana, ki se bosta poročila v stilu charelstona in štiridesetih let
prejšnjega stoletja600 – pred tem pisalo tridesetih let. Prvi del Praznika češenj se je začenjal že
konec zadnjega majskega vikenda, glavni del pa bo prvi vikend v juniju. Župan Mužič je na
predstavitvi te promocijske prireditve povedal, da bo zaradi slabega vremena letina češenj
sicer slaba, a za praznik jih bo dovolj. Kot vedno se je začenjal praznik z Dnevom odprtih
kleti, ki je tokrat trajal dva dni z namenom, da bi gostje v Brdih ostali več časa. Poleg 23
vinarjev se bo predstavilo tudi 10 gostincev, del izkupička od prodaje kozarcev pa bodo
ponovno podarili novogoriškemu VDC-ju. Polega tega se je v petek začenjal tudi štiridnevni
kulturni festival mladih briških ustvarjalcev Brda smo mladi, ki bo Šmartno in Dobrovo
napolnil s koncerti in različnimi delavnicami. O programu samega praznika smo brali, da
bosta v petek, 31. 5., izbor za kraljico češenj in slavnostna seja občinskega sveta, pri čemer
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bodo s to priložnostjo podpisali tudi listino o pobratenju z Občino Barban iz Istre, kot je
povedal župan in dodal, da bodo v sklopu praznika ob gradu Dobrovo odkrili doprsni kip
Džavaharlala Nehurja. V soboto bo kolesarski Maraton češenj, druga Briška poroka, ki bo
prikaz briške etnološke dediščine, ki bo prikazovala, kako so se Brici poročali v tridesetih in
štiridesetih letih 20. stoletja, popoldan bo v Vipolžah dobrodelno druženje ob češnjah in žogi
za fundacijo Vrabček upanja, ki se ga bosta udeležila tudi smučarska skakalca Jaka Hvala in
Peter Prevc, zvečer pa bo sledil rock koncert. Nedelja bo ponovno glavni dan dogajanja, kjer
bo najbolj odmevna povorka kmečkih vozov. Kot je povedala direktorica ZTKMŠ-ja Ariana
Suhadolnik, je češnja pomemben sadež, ki v Brda privablja turiste, kar se je kazalo tudi na
tem, da je navadno v času okoli praznika zasedenih vseh 500 postelj. Največ obiskovalcev je
navadno bilo Italijanov, sledili so Slovenci in Avstrijci, na četrtem mestu so bili Angleži in
Avstrijci.601 Slabo vreme je nekoliko zmanjšalo sobotni obisk briškega Dneva odprtih kleti 23
vinarjev. A so v Vinoteki Brda našteli več sto gostov, h katerim je bilo potrebno prišteti še
tiste, ki so obiskali le zasebne vinarje. Nedeljsko vreme je bilo dogodku bolj naklonjeno in je
pričaralo obetaven uvod v Praznik češenj, ki se bo nadaljeval v petek.602 Nedeljsko dogajanje
praznika se je začelo s predstavitvijo novega imena zaščitenega madžarskega tokaja. V Brdih
so si za to vino izbrali novo ime, jakot, ki so ga prvič predstavili ravno pred velikim številom
obiskovalcev praznika, ki so novemu imenu zaploskali in na stojnici briških vinarjev z njim
tudi nazdravili.603 Kljub temu da je na stojnicah češenj zaradi slabe letine zmanjkovalo, je
praznik ponovno obiskalo veliko število obiskovalcev. Petek je zaznamovalo kronanje nove
kraljice češenj, ki bo po novem vladala dve leti in v tem času spremljala promocijske
dejavnosti občine. Sobota se je začela s kolesarskim Maratonom češenj, ko se je 886
kolesarjev podalo na 108 km dolgo pot, med njimi so bili tudi udeleženci iz tujine, tudi iz
Belgije. Obiskovalci so si lahko v dveh dneh ogledali tržnico sredi Dobrovega, sobotno
Briško poroko, prehodili briške griče, poizkusili češnjevo pito in druge dobrote ter si ogledali
povorko z godbeniki, mažoretkami in povorko vozov, ki so prikazovali življenje ob briških
ognjiščih v nekdaj številnih družinah, delo v mlinih ob briških potokih, prodajo češenj, pranje
perila, preživljanje prostega časa v briških gostilnah, boj proti toči in še kaj. 604 Če je bila
povorka najbolj atraktiven del praznika, je bila Briška poroka najbolj svečan. Sežanski par se
je poročil v stilu štiridesetih let 20. stoletja, v duhu charelstona. Civilni del je potekal na gradu
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Dobrovo, cerkveni pa v Biljani, kamor jih je odpeljala kočija.605 Del dogajanja na prazniku je
imel tudi dobrodelno noto, že drugo leto zapored so namreč pripravili dobrodelno druženje ob
češnjah in nogometu v soboto popoldan na igrišču v Vipolžah. Druženja so se udeležili tudi
številni znani, med njimi Jaka Hvala, Peter Prevc in Tina Maze. Prispevek nastopajočih in
obiskovalcev ter donacij je znašal 1222 evrov, namenili pa so ga oddelku invalidne mladine v
Stari Gori.606
Tudi leto 2014 se je začelo s pripravami na Briško poroko, tokrat v znamenju petdesetih let,
Elvisa, Marilyn, pisanih kril, oprijetih hlač itd. Zmagovalni par, ki je imel čas za prijavo do
14. 3., se bo na Dobrovem poročil predvidoma 7. 6.607 Prijavnico za pare so objavili tudi v
časopisu.608 Zmagovalni par za Briško poroko je prihajal iz Šentruperta na Dolenjskem –
tokrat nismo izvedeli, kako je potekala izbira zmagovalca. Poročila se bosta ob ritmih
roknrola, pred tem pa bo par pripravil foto zgodbo, v kateri bodo fotografije predstavljale
zmagovalni par in partnerje poroke. Javnost bo z glasovanjem izbrala najljubšo fotografijo,
izžrebanci pa bodo na glavnem dogodku dobili zanimive nagrade. 609 Tako poroka ne bo
zanimiva le za izbrani par in svete, ampak bodo na svoj račun prišli tudi obiskovalci Praznika
češenj. Poleg nagrad za glasovanje v foto zgodbi bodo lahko uživali v zabavnem programu, ki
bo potekal na Dobrovem in vključeval nastope plesnih, glasbenih in gledaliških skupin, obisk
lanskoletnega zmagovalnega para, podelitev nagrad in številna druga presenečenja.610 Zadnji
vikend v maju je ostajal rezerviran za Dan odprtih kleti, ki ga bodo v Brdih praznovali v
soboto in nedeljo med 10. in 18. uro. Vrata bo odprlo več kot 20 vinarjev, v Hiši Marica, v
Bregu, na domačiji Kabaj, v Venkoju in San Martinu pa bodo obiskovalci lahko okušali
dobrote iz češenj. Del izkupička od prodaje kozarcev, v vrednosti 12 evrov, so tudi tisto leto
namenjali VDC-ju Nova Gorica, in sicer Skladu za osebe po poškodbi glave. 611 Vrhunec
Praznika češenj bo konec drugega junijskega vikenda, sam praznik pa je prinašal določene
novosti. Nov bo slogan: I love Praznik češenj, pri čemer je besedo love ali srček zamenjala
briška češnja. Slogan se je na socialnih omrežjih, predvsem Facebooku, ob začetku promocije
praznika izkazal za dobro sprejetega. Praznik je še vedno ostajal razdeljen v dva dela, prvi bo
že konec maja in bo športno obarvan s kolesarskim maratonom in turnirjem mešanih trojk v
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odbojki na mivki v soboto ter pohodom Od češnje do češnje in dobrodelnim nogometnim
druženjem v Vipolžah v nedeljo. Naslednji vikend je prinašal Briško poroko, koncerte,
razstave, povorko kmečkih vozov in novosti, kot sta bila Briški borg, kjer bodo na voljo
tipične briške jedi in vino, in zabaviščni park za najmlajše.612 Kolesarski maraton je privabil
1185 kolesarjev, tudi prireditev Dan odprtih kleti, kjer se je predstavilo več kot 20 vinarjev in
nekaj turističnih kmetij s češnjevimi jedmi, je bila dobro obiskana. V soboto so večinoma
prihajali slovenski gostje, nekaj iz Srbije in avtobusa iz Dunaja in Pulja. Nedelja je bila bolj
mednarodno obarvana, največ je bilo Italijanov. Nedelja je bila namenjena tudi dobrodelnemu
druženju ob češnjah in nogometu.613 Druženje so pripravili že tretje leto in ponovno so se ga
udeležili znani gostje, na primer Žan Košir in Peter Prevc. S prostovoljnimi prispevki
udeležencev, nastopajočih in gledalcev so zbrali 1007 evrov za oddelek invalidne mladine v
Stari Gori.614 Konec tedna se je začenjal vrhunec praznika, ki je prinašal nekaj novosti, glavna
je bila Briški borg. Kot so pisali, bodo začeli s slavnostno sejo občinskega sveta, ko bodo tudi
podelili nagrade in odprli razstavo umetnika Stanka Sadjaka. Sledil bo zabavni program z
učenci OŠ Dobrovo, stand-up komiki in kraljicama češnje in rebule. Briški borg bo
obiskovalcem ponujal tradicionalne briške jedi in vino, pred gradom Dobrovo pa bo moč biti
priča Briški poroki. Za otroke bo poskrbljeno z zabaviščnim parkom na igrišču pred šolo, pred
občinsko stavbo se bodo predstavljali ustvarjalci, plesalke in plesne skupine, slišati bo več
koncertov. V nedeljo bo na ogled razstava češenj, razrezali bodo češnjevo pito velikanko,
glavna atrakcija pa bo povorka s kmečkimi vozovi.615 Na tisoče obiskovalcev iz Slovenije in
tujine se je ponovno udeležilo tridnevnega dogajanja zadnjega dela Praznika češenj. Ponudili
so jim etnološke vsebine, kulturne in športne vsebine, zabavo za vse generacije, ter novosti
zabaviščni park za otroke in Briški borg, ki je ponujal krožnik tipičnih jedi z menijem Siti
Bric, ki je vseboval frtaljo, češnjevo pito in sendvič z domačo klobaso. Predstavili so se
pihani orkestri, mažoretke, briški ustvarjalci, plesne in pevske skupine, za obiskovalce so
pripravili nagradne igre, glavna zvezda pa je spet bila povorka kmečkih vozov, ki so
prikazovali različne vidike življenja v Brdih, briške običaje in navade.616 Ponovno je
obiskovalce očarala tudi Briška poroka, ki je tokrat odmevala v ritmih rokenrola.617
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Prvi vikend Praznika češenj 2015 bo spet v znamenju športa, celoten praznik pa bo v
znamenju nadaljevanke Ena žlahtna štorija, ki so jo snemali v Brdih, je povedala vodja TIC-a
Erika Kovačič Marinič. Tako naj bi igralci iz serije spremljali dogodke obeh vikendov, pot
nedeljskega pohoda Od češnje do češnje pa so začrtali tako, da je šla mimo snemalnih
prizorišč nadaljevanke. Dodala je še, da bo sobotno jutro prvega junijskega vikenda začetek
jubilejnega, 20. Maratona češenj, popoldan pa bo namenjen 4. dobrodelnemu druženju ob
češnjah in nogometu z glavnima gostoma Petrom Prevcem in Vesno Fabijan. Oba dva dni pa
bodo briške vinske kleti odprle svoja vrata. Glavni del praznika pa se bo nadaljeval naslednji
vikend.618 Jubilejni Maraton češenj je ponovno privabil več kot 1000 kolesarjev, množično pa
je bil obiskan tudi pohod Od češnje do češnje, kar so organizatorji pripisovali predvsem temu,
da je pot vodila po prizoriščih nadaljevanke Ena žlahtna štorija. Med 850 pohodniki so bili
tudi Hrvatje. Konec tedna so sledili v petek kronanje nove kraljice češenj, uprizoritev šova
Ustreli in izbor najtežje češnje, v soboto Briška poroka, kjer se bosta v znamenju tanga
poročila argentinska Slovenca, in Češnjev koncert, nedelja pa bo spet v znamenju povorke
dvanajstih kmečkih vozov, ki bodo med drugim prikazovali značilnosti briške kuhinje.619
Nedeljski popoldan pa je zaznamovalo tudi dobrodelno druženje ob češnjah in nogometu, kjer
so za oddelek za invalidno mladino v Stari Gori nabrali skoraj 800 evrov dobrodelnih
prispevkov, ki so jim prišteli še donacije.620 Slabo vreme je vplivalo na obisk zadnjega
vikenda Praznika češenj, ki je bil tako kljub dobri letini slabo obiskan. Kljub temu, je povedla
organizator Dani Strehar, je bil sobotni Češnjev koncert s skupino Kingstoni dobro obiskan.
Del programa, ki bi moral biti v petek, so zaradi dežja prestavili na soboto in tako takrat
kronali novo kraljico češenj. Program, ki je obsegal številne plesne točke, izbor najtežje
češnje, ki je tehtala 12,6 grama, in obisk igralcev Ene žlahtne štorije, se je zaključil s povorko
vozov, ki so prikazovali »zuk« oziroma balinišča pri gostilni Pr' Matjacu v Kojskem, otroške
igre po starem, izdelavo briških fuljev, velikonočnih jedi itd.621 Sobotni popoldan je
zaznamovala Briška poroka z argentinskim pridihom v gradu Dobrovo in cerkvenim obredom
v cerkvi Sv. Križa v Kojskem.622
Zmagovalni par Briške poroke 2016 je živel v Portorožu, izbran pa je bil med 61 prijavljeni.
Poroka v znamenju rdeče briške češnje bo v prenovljeni renesančni Vili Vipolže, celoten
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obred pa bo javen in na prostem v parku vile, kulturno-zabavni program s poročnim sejmom
pa bo v Šmartnem.623 Briška poroka je bila na programu tretji vikend praznika, saj so se
odločili, da 50. jubilej obeležijo z daljšim dogajanjem. V Brdih pa so opozarjali obiskovalce,
da so bila skoraj vsa prenočišča že polna, tako da bi morali pohiteti z rezervacijami, če bi
želeli v Brdih ostati dlje časa. To je bil tudi eden od razlogov, da so poroko prestavili na tretji
vikend in na dve prizorišči, Vila Vipolže z obredom in Šmartno s spremljevalnim programom,
da bi obiskovalci v Brdih ostajali več časa. Kot smo brali pred začetkom praznika, se bo ta
začel v soboto, 4. 6., razširili pa so ga na še več prizorišč, poleg Dobrovega in Šmartnega še
igrišče v Vipolžah in stolp v Gonjačah, kjer bodo za osrednji vikend pripravili otroške igre na
prostem. Prvi vikend je prinašal Dneve odprtih kleti v soboto in nedeljo, v nedeljo popoldan s
Petrom Prevcem na dobrodelnem druženju na igrišču v Vipolžah, dan pred tem pa kolesarski
maraton Junaki vinogradov, kot so preimenovali Maraton češenj. Sobota in nedelja, 11. in 12.
6., bosta namenjeni razstavi, ki bo prikazovala, kako se je praznik začel pred pol stoletja, del
Dobrovega se bo spet spremenil v Briški borg, kjer bodo uprizarjali tudi kuharske šove, v
nedeljo bo cesta namenjena sprevodu kmečkih vozov, vikend v Šmartnem pa bo kulturno in
etnološko obarvan.624 Prvi vikend dogajanja je prinašal tudi Dneve odprtih kleti, ko se bo
predstavilo 20 briških vinarjev, med njihovimi kletmi pa bo vozil tudi brezplačni krožni
avtobus.625 Kolesarskega maratona Junaki vinogradov se je sicer udeležilo manjše število
kolesarjev kot prejšnja leta, 886, se je pa dvigalo navdušenje za pohod Od češnje do češnje.
1100 pohodnikov se je v nedeljo sprehajalo po Brdih. Vikend se je zaključil z dobrodelnim
druženjem ob češnji in nogometu na igrišču v Vipolžah za fundacijo Vrabček upanja, ki se ga
je ponovno udeležil Peter Prevc.626 Za povorko vozov prihajajočega vikenda so obljubljali, da
bo daljša, saj naj bi med posameznimi vozovi hodili člani igralskega društva Idas in
uprizarjali skeče. Vseh 14 vozov bo po koncu povorke še uro stalo na prizorišču, da si jih
bodo obiskovalci lahko ogledali. Vozovi bodo za jubilejni, 50. praznik prikazovali njegovo
zgodovino in kaj so v teh letih velikega dobili in pridobili. Da bi bili pri tem uspešni, so za
pomoč prosili Darinko Sirk, upokojeno učiteljico, zbirateljico kulturne dediščine in
pisateljico, ki je bila tudi pobudnica praznika in njegovega značilnega sprevoda. 627 Obisk
praznika je ponovno zaznamovalo slabo vreme, a je bila direktorica ZTKMŠ-ja Tina Novak
Samec z obiskom vseeno zadovoljna, saj je sobotni koncert obiskalo 2000 ljudi, pohod Od
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češnje do češnje je prehodilo okoli 1300 pohodnikov, ki so se kot leto prej sprehodili med
prizorišči Ene žlahtne štorije, maraton je prekolesarilo okoli 900 udeležencev, zadovoljna pa
je bila tudi z obiskom Dnevov odprtih kleti. Program je do nedelje popoldan potekal po
načrtih, le otroško dogajanje so prestavili iz Gonjač na Dobrovo in v Šmartno. Zaradi dežja so
različna prizorišča postavili pod šotore, kar je tudi rešilo sobotni rock koncert skupine
S.A.R.S. Brda so v soboto sicer obiskovali avtobusi z negoriškimi registracijami, v nedeljo pa
tudi posamezniki, a velike gneče ni bilo ne v Šmartnem ne na Dobrovem. V nedeljo se je sicer
na Dobrovem trlo ljudi, ki so si prišli ogledati povorko, kjer so vozovi prikazovali na primer
gradnjo vodovoda, od kod dom upokojencev v Podsabotinu, kako so Brda dobila občino, prvo
kraljico češenj ipd., a se je, ravno ko je povorka prišla na prizorišče, ulil dež.628 Zadnji vikend
praznika je zaznamovala Briška poroka, ki je bila tokrat namenjena svatom in javnosti. Civilni
del je potekal na prostem v parku renesančne Vile Vipolže, nato sta se mladoporočenca s
starodobnim vozilom peljala v Šmartno, kjer je sledil spremljevalni program s poročnim
sejmom, revijo poročnih in slavnostnih oblek, plesnim odrom za nova zakonca in nastopom
skupin Proteus in Vinika.629
Kot smo izvedeli že februarja, se bosta na Briški poroki Praznika češenj 2017 poročila
Primorec in Štajerka, ki sta premagala 64 drugih parov s svojimi izvirnimi odgovori, zakaj bi
se poročila v Brdih. Poroka bo ponovno v Vili Vipolže tretji vikend praznika, in sicer 17. 6.
2017.630 Sam praznik se je začel precej športno, s kolesarskim maratonom Junaki vinogradov,
ki je privabil 985 kolesarjev, enega tudi iz Belgije, in pohodom Od češnje do češnje, kjer je
pot, ki je vodila čez njive sivke v Vedrijanu, do muzejske hiše v Furlanišču, skozi poseben
vinograd, ki je bil narejen okoli in okoli enega griča pri Višnjeviku in ga je obdajal gozd,
prehodilo 680 pohodnikov. Na splošno so bili organizatorji zadovoljni z obiskom prvega
vikenda praznika, ki so ga večinoma obiskali Slovenci iz osrednje in vzhodne Slovenije, še
bolj pa jih je navduševalo to, da so bila vsa briška prenočišča zasedena. Poleg športa so
pritegnili tudi Dnevi odprtih kleti, kjer se je predstavilo 18 vinarjev in jih je obiskalo več
obiskovalcev kot leto prej.631 Poleg pohoda in kolesarjenja je bilo športno tudi na igrišču v
Vipolžah, kjer so ponovno organizirali dobrodelno druženje ob češnjah in nogometu za
fundacijo Vrabček upanja, tokrat z glavnima gostoma kolesarjem Janom Polancem in
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smučarjem Štefanom Hadalinom.632 Za sobotno večerno zabavo so poskrbeli v Vili Vipolže,
kjer so uprizorili ponovitev finala tekmovanja POP delavnica iz leta 1987. Tako so zbrani, ki
jih ni bilo ravno veliko, to tridesetletnico praznovali s plesom dolgo v noč ob zvokih starih
uspešnic Janeza Bončine – Benča in Aleša Klinarja, ki je zastopal skupino Martin Krpan.633 V
drugem vikendu praznika so okronali novo Kraljico češenj, sobotni program s
spremljevalnimi delavnicami pa se je zaključil v nedeljo z atraktivno povorko, ki je ponovno
privabila veliko število obiskovalcev.634 V primerjavi s prejšnjimi leti je bil ta članek zelo
skop s podatki o glavnem vikendu in osrednjem dogodku Praznika češenj. Avtor se je v
članku bolj posvetil letini češenj kot samemu dogajanju na prireditvi. V zadnjem vikendu
praznika sta se v soboto na Briški poroki v Vili Vipolže poročila Amadeja in Rok,
zmagovalca med 65 prijavljenimi pari. V Šmartnem je potekal spremljevalni program s
podelitvijo nagrad – verjetno za glasovanje za najboljšo fotografijo njune foto zgodbe, a to ni
bilo izraženo – cerkveni obred pa so imeli v cerkvici Sv. Križa v Kojskem.635 V naslovu in
nato še dvakrat v članku je bilo zapisano, da je nevesti ime Amedeja, enkrat v tem članku in v
prvem opisanem pa je bilo napisano Amadeja, ki je tudi njeno pravo ime.
9.2 Brda in vino
Vstop Slovenije v Evropsko unijo 1. 5. 2004 naj bi Bricem prinesel novo turistično in
promocijsko prireditev, na kateri bi se predstavili domači pridelovalci s tipičnimi vini in
kulinariko ter bi v Šmartno, kjer bo potekala, pripeljala več obiskovalcev. Tako so za zadnje
dni aprila in začetek maja v srednjeveški vasici pripravljali degustacijo vina, nekakšen vinski
sejem, o katerem so v Brdih že dolgo govorili. Svojo prisotnost je potrdilo tudi večje število
vinarjev, nekje med 20 in 30 naj bi se jih predstavilo, kar je organizatorje navduševalo tudi za
bolj dolgoročne cilje. Upali so tudi, da se bodo v Šmartnem 1. 5. ustavili tudi ugledni gostje,
ki so bili v Brdih najavljeni zaradi slovesnosti vstopa v Unijo.636
Prireditev se je vračala v letu 2006 pod imenom Brda in vino. 30 domačih vinarjev naj bi od
sobote do ponedeljka svoja vina predstavljalo v kleteh opuščenih hiš v Šmartnem, pripravljali
pa so tudi vodene degustacije, kulinarične dobrote, izdelke domače obrti, umetniške razstave,
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bolšji sejem, tipično briško kovačijo, kulturni program z domačimi pevci, godbeniki,
folklornimi in gledališkimi skupinami, gosti iz zamejstva in vsak večer ples z glasbo.637
Tridnevna prireditev z degustacijo vin, petjem, glasbo, razstavami in plesom se je zaključila
uspešno, čeprav je slabo vreme vplivalo na nekaj obiska. Vendar je dež obiskovalce pregnal le
v nedeljo – v članku je bilo sicer zapisano soboto, vendar je pisalo, da je bil uvodni dan,
sobota, uspešno obiskan, zato domnevam, da je šlo tukaj za napako – ko jih je v Šmartno
prišlo nekoliko manj, a je bil obisk uvodnega dne in ponedeljka zelo dober in organizatorji so
bili zadovoljni z dogodkom, ki so ga uspešno izpeljali, čeprav so morali določene dele
programa prestavi pod streho in nekoliko okrniti program načrtovanega pestrega uličnega
dogajanja.638 Organizatorji so bili zadovoljni tudi nad tem, da so na predstavitev 35 briških
vinarjev in 12 iz italijanskega Collia prišli obiskovalci iz celotne Slovenije in bližnje Furlanije
- Julijske krajine.639 Ti so lahko poleg briškega vina spoznali tudi druge izdelke in
pridelovalce, oljkarje, čebelarje, ponudnike turističnih storitev, razna društva, ter domačo
kulinariko, na primer frtaljo z zelenjavo ali klobaso. Organizatorji so namreč želeli, da
obiskovalci na prireditvi začutijo celotna Brda v vsej svoji širini, da začutijo ustvarjalnega
duha preteklosti, sedanjosti in prihodnosti ter da sama predstavitev postane osrednji dogodek,
s katerim bodo obiskovalcem predstavljali briško krajino in njene pridelke, zato ga bodo
vsako leto še dopolnjevali.640
Pred praznikom smo brali, da bodo tudi v letu 2007 kleti opuščenih hiš v Šmartnem gostile
obiskovalce prireditve Brda in vino. Med nedeljo, 29. 4., in torkom, 1. 5, se bo predstavilo več
kot 30 brških vinarjev, ki se jim bodo pridružili kolegi iz Collia. Za obiskovalce, ki bodo na
prizorišču kupili kozarec s torbico, so pripravili še predstavitve drugih briških pridelovalcev,
oljkarji, čebelarji itd., ponudnikov turističnih storitev, raznih društev, na voljo bodo
kulinarične degustacije in vodene degustacije vin, program pa bo vseboval še razstave,
nastope folklornih skupin, godb na pihala in pevskih zborov iz Slovenije in zamejstva,
gledališke predstave za otroke in tržnico z domačimi pridelki in antikvariatom.641 Prvi dan
prireditve je bil dobro obiskan, po Šmartnem so se sprehajali obiskovalci z vseh koncev
Slovenije in iz zamejstva. Kot so povedali organizatorji, agencija Jota, je bila prireditev
namenjena, da se kakovostno predstavi briške izdelke, predvsem vina, in to v pristnem
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domačem okolju. Ravno zaradi tega so izbrali Šmartno, ki je ohranilo pristno arhitekturo
briških vasi z žbatafurji, ganki in ozkimi ulicami, ki ob primerni dekoraciji pričarajo čarobno
vzdušje. Prireditev je v Šmartnem potekala še dva dni po izidu članka.642
Konec aprila so pisali, da bodo prvi trije dnevi v majo gostili Brda in vino 2008, kjer se bo
predstavilo 30 briških vinarjev, poleg njih pa še oljkarji, čebelarji, ponudniki turističnih
storitev, razna društva, na voljo pa bo tudi briška kulinarika. Organizirane bodo vodene
degustacije vina, za najmlajše so pripravili predstavo, za zabavo pa bodo poskrbele razne
glasbene skupine.643 Prva dva dneva prireditve sta bila uspešna, še posebej prvi dan je
pripeljal veliko število obiskovalcev, ki so preizkušali vina 30 vinarjev z obeh strani Brd,
briško kulinariko in se spoznavali z drugimi briškimi pridelki in ponudniki. Organizatorji so
bili zadovoljni tudi s tem, da se je obrestovala promocija čez mejo, saj je v Šmartno pripeljala
veliko število Italijanov. Še zadnji dan je poleg že omenjenega prinašal tudi predavanje o
vinarstvu na spletu in ogled filma dveh domačink, na ulicah pa bo za zabavo skrbela glasbena
skupina.644
Kot je pojasnil organizator Franjo Polanc iz agencije Jota pred začetkom prireditve, bo
prireditev Brda in vino 2009 prinesla določene novosti. Poleg tega, da so del financ dobili iz
evropskega sklada za razvoj podeželja, bodo zanimivi gostje pripravili več kulinaričnih
predstavitev, za vinarje pa bo to priložnost, ko se bodo lahko na posebnih degustacijah srečali
z zastopniki in posredniki za prodajo vina in si tako odprli možnosti novih tržišč.645 Prireditev
bo ponovno potekala prve tri dni maja in poleg vinarjem ponudila možnost predstavitve tudi
drugim briškim pridelovalcem, ki bodo zbrani na organizirani tržnici znotraj obzidanega
Šmartnega. Kulturnemu in zabavnemu programu ter vodenim vinskim degustacijam se bodo
pridružile še različne delavnice.646 Petek in nedelja sta bila zelo dobro obiskana, a so bili v
agenciji Jota zelo zadovoljni s celotnim številom obiskovalcev, ki so obiskali stojnice 24
briških vinarjev, Vinoteke Vipava in Konzorcija za zaščito vin Collia, ponudnikov hrane in
drugih pridelkov.647
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Za razliko od prejšnjih let so se v letu 2010 odločili, da bodo Brda in vino potekala pred
prvomajskimi prazniki, in sicer se bodo začela v soboto, 24 .4. Takrat se bo vinska kraljica
Slovenije Andreja Erzetič v spremstvu potapljačev kluba Subrda potopila v tolmun Krčnik po
vinski zaklad, medtem pa se bo dogajanje v Šmartnem že začelo. Ponovno so pripravili pester
program, in sicer vino, dobrote na sejemski tržnici, bolšjo tržnico, likovni ex-tempera,
predstavitev novega vinskega portala, nastop gostincev, dogodek s penino, projekcije filmov
itd.648 V soboto se je Andreja Erzetič res spustila v tolmun Krčnik potoka Kožbanjšček,
kamor so leto pred tem potapljači briškega kluba Subrda potopili 365 steklenic penine quercus
iz Vinske kleti Goriška Brda, in iz njega prinesla eno steklenico te penine, ki so jo
poimenovali de profundis in jo nato odprli na prireditvi v Šmartnem, kjer so celoten vikend
potekali vinske degustacije in drugi prireditveni dogodki.649
Brda in vino 2011 so bila na sporedu v soboto, 16. 4., in nedeljo, 17. 4., ko so se v Šmartnem
predstavili briški pridelovalci s 30 vinarji na čelu. Pripravljen je bil tudi bogat kulturni
program. Vstopnine ni bilo.650 Organizatorji so povedali, da se je prireditev vse bolj
spreminjala v sejemsko, kjer so se v domačem okolju pomembno predstavljali briški vinarji,
pridelovalci sadja in oljk ter gostinci. Program je vseboval degustacije vina, tržnico dobrot,
likovni ex-tempora, boljši trg in predstavitev gostincev, poleg tega pa še spremljevalni
kulturni program.651 Prireditev je bila množično obiskana, obiskovalci so okušali briška vina
in kulinariko ter spoznavali zgodovino. Poleg 30 vinarjev je svoje domače dobrote in pridelke
predstavljalo osem domačij, gostinci pa so predstavili svojo ponudbo, na primer joto in frtaljo.
Obiskovalci so ob pokušini rebule spoznavali njeno zgodovino, sodelovali v delavnicah,
nastopih, ogledih dokumentarcev itd.652
Na prireditvi Brda in vino 2012 naj bi sodelovali tudi vinarji iz Italije, a so, po besedah
organizatorke Patricije Pirih iz agencije Jota, udeležbo odpovedali. Tako so obiskovalci
degustirali vino 23 briških vinarjev. Obisk je bil malce okrnjen zaradi dežja, posledično so
tudi s samo degustacijo začeli kasneje. Kljub temu je imela agencija organizirane izlete,
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Pirihova pa je poudarila, da je Šmartno lepo v vsakem vremenu. Poleg že znanih dogodkov na
prireditvi so letos dodali še izbor zmagovalnega par za Briško poroko.653
Tudi v sklopu Brda in vino 2013 naj bi bil izbor za Briško poroko, poleg tega pa že znane
degustacije vin in predstavitve drugih briških ponudnikov. Na voljo bo bogata kulinarična
ponudba, ki bo ponujala briške izdelke od olja, medu, sirov do suhega sadja in tradicionalne
briške jedi, kot so šparglji v frtalji, markandele na žaru, šalamov toč s polento ipd. Za začetek
so določili petek, 19. 4., ob 19. uri v Hiši kulture, kjer bodo podelili nagrado za naj fotografijo
Brd v sklopu natečaja Poslikajmo Slovenijo. Sledil bo kulturni program. V nedeljo bodo
različna predavanja, prikaz starih običajev, pevski in glasbeni nastopi, otroške delavnice ter
izbor zmagovalnega para Briške poroke.654 Na prireditvi se je predstavilo 17 vinarjev, ki so na
pokušino postavili različne domače sorte vina. Poleg tega so se v Šmartnem v treh dneh
zvrstile različne aktivnosti za vse starosti: degustacija vin, pokušina pridelkov, predavanja o
vinu, glasbene točke. Sobotni večer je bil namenjen izboru zmagovalnega para Briške poroke,
ki se je nato poročil na Prazniku češenj v juniju.655
Kot smo brali v novicah pred prireditvijo, se bodo Brda in vino 2014 začela v četrtek, 24. 4., z
otvoritvijo fotografske razstave Lea Caharije, vrhunec pa bo v soboto in nedeljo. Sobotni dan
bo gastronomski dogodek, ko bodo lahko obiskovalci med 12. in 20. uro degustirali vina in
kulinariko več kot 30 ponudnikov z obeh strani Brd in drugih koncev Slovenije. Ob tem bodo
na ulicah nastopali glasbeniki, obiskovalci pa bodo lahko obiskali različne delavnice, na
primer priprava briških jedi na ognjišču, delavnica o oranžnih vinih, o zeliščih ipd. Vstopnina
za sobotni dan bo 45 evrov. Nedelja bo namenjena bolj tradicionalnemu in družinskemu
programu. Predstavljalo se bo 20 vinarjev, na ulicah bo nastopala vokalna skupina Vinika,
potekal bo mednarodni ex-tempore, odprta bo tržnica z briškimi izdelki, na voljo bodo
delavnice za otroke in odrasle.656 Kot je povedal Sebastjan Mavrič iz agencije Marica, nove
organizatorice prireditve, so bili z odzivom zadovoljni. Tokrat so program spremenili, nedelja
je ostala bolj družinska, v soboto pa so ponudili celovito gastronomsko doživetje z vrhunsko
ponudbo 17 restavracij in 33 vinarji, glasbe in še marsičesa.657
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Enak program so obdržali tudi za Brda in vino 2015, ki bo v soboto, 25. 4., in nedeljo, 26. 4.
V Šmartnem naj bi se predstavilo 30 vinarjev in 19 gostiln in ponudnikov iz celotne Slovenije
in bližnjih italijanskih krajev, med njimi tudi bolj zveneča imela. Poleg njih bodo svojo
ponudbo predstavili tudi briški čebelarji in oljkarji. Ob vsem tem bodo pripravili še glasbene
nastope, tematske delavnice in razstave. Cena vstopnice bo 45 evrov. Nedeljski program bo
brezplačen in vseboval tržnico domačih pridelkov, bogat kulturni program in tematske
delavnice, z doplačilom pa tudi degustacijo vin. Organizatorji so pričakovali precej gostov iz
sosednjih držav, v soboto bolj gurmane, v nedeljo pa družine in širšo publiko.658 Organizatorji
so bili s prireditvijo zelo zadovoljni. Prireditev, ki je postala kot nekakšno gostišče na
prostem, je obiskalo med 350 in 400 obiskovalcev, kar je bilo več kot leto prej, med temi je
bilo veliko nemško govorečih. Sebastijan Mavrič izmed organizatorjev je povedal, da je bil
obisk uspešen, saj niso ciljali na množičnost, ampak so želeli pritegniti tiste, ki so bili za
kulinarične užitke pripravljeni odšteti več in v zameno dobiti ponudbo na visoki ravni. To so
ponujali v soboto, ko je gost s plačano vstopnino prosto krožil med stojnicami 19 restavracij
(tudi ene iz Italije), ki so ponujale po eno jed. Te so predstavljale predvsem tipične briške jedi,
en ponudnik je celo predstavljal pripravo jedi na odprtem ognjišču. Porcije so bile
degustacijske, zraven so ponujali vino 30 vinarjev. Pripravljen je bil tudi spremljevalni
kulturni program. V nedeljo je dogajanje potekalo kot pred dvema letoma in prej. Mavrič je
pojasnil, da so se za tako obliko odločili, kar so na enogastronomske dogodke v Brdih padale
kritike, da so imele premalo poudarka na gastronomiji. Dodal je, da je bilo veliko avstrijskih
in nemških obiskovalcev, struktura italijanskih pa se je spreminjala, ni bilo več toliko
dnevnih, ampak so naraščali tisti, ki so prespali, največ iz Furlanije in Veneta.659
O prireditvi Brda in vino 2016 smo dobili podatke le pred samim dogodkom, in sicer, da bo ta
potekala v soboto, 23. 4., in dan zatem. V program so vključili tudi predavanja o vinski
tematiki, kulinariki, oljčnem olju in bogat kulturni program. Sobota je ostajala plačljiva, za 45
evrov bodo gostje lahko degustirali vina številnih ponudnikov iz Brd in Collia ter jedi
domačih in gostujočih kulinarikov. Na voljo jim bo tudi briška tržnica, po ulicah pa jih bodo
zabavali glasbeniki. Nedelja bo brezplačna, za obiskovalce so pripravili degustacijo vin in
tržnico z briškimi pridelki. Organizator Sebastjan Mavrič je povedal, da so zaradi napovedi
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slabega vremena pripravili šotore in del dogodkov prestavili v hiše, da bodo obiskovalci lahko
čimbolj uživali.660
O prireditvi Brda in vino iz leta 2017 v časopisu niso poročali.
9.3 Praznik rebule in oljčnega olja
Prvo soboto v maju 2000 je vaška skupnost Višnjevik prvič organizirala Praznik rebule in
oljčnega olja, z namenom promocije in ponovnega dviga ugleda te avtohtone briške vinske
sorte in kvalitetnega briškega ekstra deviškega olja, ki so ga v Brdih ponovno pridelovali že
22 let, za ta namen so leto prej ustanovili tudi svoje društvo. Poleg tega so na prireditvi
predstavili tudi zaščitni znak vaške skupnosti, Višnjevik, rojstni kraj rebule. Šlo je tudi za
novo blagovno znamko, pod katero naj bi se na tržišču predstavljale vse briške rebule.661
O prazniku v letu 2001 v časopisu niso poročali.
Tudi prva sobota v maju 2002 je bila namenjena Prazniku rebule in oljčnega olja, a so ga
organizatorji zaradi slabega odpovedali. Ker je kasneje posijalo sonce, so se v središču
Višnjevika zbrali krajani in okušali rebule iz celotnih Brd in oljčno olje. Kot so povedali
organizatorji, Društvo ljubiteljev rebule, bi lahko bila rebula kot avtohtona vrsta paradni konj
Brd, a bi ji bilo treba povrniti ime, ki si ga je zaslužila. Zato so tudi začeli s praznikom, ki so
ga tako poimenovali, ker so našli kupoprodajno pogodbo iz 14. stoletja, s katero so višnjeviški
grofje kupili vinograd rebule, kar je tudi prvi znani pisni vir, ki omenja rebulo v Brdih, poleg
tega so v Gradnem, ki spada pod Vaško skupnost Višnjevik, najstarejše briške oljke.662
Tudi o prazniku v letih 2003 in 2004 v časopisu niso pisali.
V soboto, 7. 5. 2005, se je začenjal Praznik rebule in oljčnega olja, ki je zelo dobro skrbel za
promocijo rebule, kot so priznavali mnogi tuji vinski strokovnjaki. Praznik je postal že precej
ljudski in privabljal veliko ljubiteljev vina in oljčnega olja, drugih domačinov in gostov od
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drugod. Organizatorji so tudi tokrat upali na številen obisk.663 In res se je tudi na že 6.
prazniku trlo obiskovalcev, ki so lahko degustirali rebulo 42 briških in petih zamejskih
vinarjev, oljčno olje in sladke dobrote kmečkih žena iz Vaške skupnosti Višnjevik.
Spremljevalni program je vključeval še glasbo, zabavo in slikarsko razstavo amaterske
slikarke.664
Kot so pisali pred praznikom, se bo sedmi Praznik rebule in oljčnega olja začel že v petek, 5.
5. 2006, ko bo prvič potekalo ocenjevanje oljčnega olja, zvečer pa bo na degustaciji možno
preizkušati rebule vinogradnikov iz Višnjevika. Osrednje dogajanje bo v soboto. Začeli bodo
z vodenim ogledom fresk Jožeta Spacala in križevega pota Zorana Mušiča v cerkvi sv. Jurija
v Gradnem in najstarejšega oljčnika v Brdih, medtem ko bodo na prireditvenem prostoru
potekali nastopi godbe na pihala in mažoretk, obisk vinske kraljice, humoristov in drugih
zanimivih gostov, na voljo pa bo tudi degustacija 42 rebul briških vinarjev in 20 vinarjev iz
sosednje Italije, pri čemer bodo obiskovalcem na voljo tudi strokovno vodstvo in nasveti, ter
oljčnega olja, sira in domačih kulinaričnih posebnosti.665 Množico obiskovalcev je v
Višnjevik na praznik pritegnil ravno pester program, poleg tega pa tudi lepo vreme. Petkovo
ocenjevanje olja se je zaključilo z degustacijo višnjeviških rebul, v soboto pa so obiskovalci
lahko nazdravljali tudi z rebulo iz drugih krajev Brd in sosednje Italije, okušali pa so lahko
tudi oljčno olje, ki je bilo prvič iztisnjeno v novi domači oljarni.666
Tudi praznik v letu 2007 se začenjal prvi petek v maju, kot so pisali dan pred začetkom, in se
bo začel z ocenjevanjem oljčnega olja, nadaljeval pa z degustacijo rebul iz Višnjevika ter
glasbo in plesom. V soboto bodo na degustaciji tudi vina iz italijanske strani, poleg tega bodo
ponudili še oljčno olje, sir in domače dobrote, na ogled bo razstava umetnin, pripravili so tudi
pohod po poteh, ki so prikazovale zgodovinske značilnosti kraja, večerno dogajanje pa bo
popestrila skupina Malibu.667 Organizatorji so bili z množičnim obiskom zelo zadovoljni, saj
je presegel njihova pričakovanja. Obiskovalci so na prazniku lahko okušali 90 različnih rebul,
50 briških in 40 italijanskih. Organizatorka Agnes Mišigoj je povedala, da žal obiskovalcem
niso mogli postreči tudi z veliko vzorci oljčnega olja, saj je bila letina prejšnjega leta zelo
skromna. Obiskovalcem je bila na voljo tudi brošura o življenju in ljudeh v Višnjeviku,
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Gradnem in Bregu-Krasnem, ki jo je pripravil Bruno Podveršič, ki je v Gradnem prvi posadil
oljčno drevo.668 Kot pri Prazniku češenj je bil tudi tukaj v zadnjem članku začetek identičen
enemu izmed člankov prejšnjega leta.
Tudi program Praznika rebule in oljčnega olja 2008 so, tedaj že tradicionalno, pripravili v
dveh dneh. Oblikovali so ga, da se je začenjal v petek z ocenjevanjem oljčnega olja iz Brd in
furlanskih krajev. V soboto bodo obiskovalce popeljali v cerkev sv. Jurija v Gradnem, kjer si
bodo ogledali freske Lojzeta Spacala in križev pot Zorana Mušiča, na poti iz Višnjevika pa se
bodo ustavili še v najstarejšem oljčniku Bruna Podveršiča. Program je poleg degustacije več
kot 100 rebul briških, vipavskih in italijanskih vinarjev ter oljčnega olja vključeval še
glasbene skupine, harmonikarje, mažoretke in briško kulinariko.669 V članku »Najstarejši
Briki« iz 2006 je pisalo, da so v cerkvi sv. Jurija freske Jožeta Spačala, v tem pa, da je njihov
avtor Lojze Spačal. Po ogledu spletne strani Goriška brda sem ugotovila, da je njihov avtor
Lojze Spačal, tako da je bila napaka v starejšem članku. 670 Višnjevik je ponovno obiskala
velika množica obiskovalcev od blizu in daleč, ki so lahko uživali v pestrem kulturnem in
zabavnem programu, več kot 100 rebulah z obeh strani Brd in Vipavske doline, oljčnem olju
in domačih dobrotah, kot so bile frtalja s pečeno belo polento, toč s pršutom in domačim
pecivom.671
Prvi konec maja 2009 so v Višnjeviku organizirali že 10. Praznik rebule in oljčnega olja.
Množični obiskovalci iz različnih koncev, mnogo jih je bilo iz Italije, so lahko okušali rebulo
briških, italijanskih in vipavskih vinarjev, oljčno olje, pecivo in značilne briške jedi, na primer
belo polento, frtaljo in ocvrt pršut.672
Praznik rebule in oljčnega olja 2010 je v dveh dneh privabil več tisoč obiskovalcev, so ocenili
organizatorji. Tam so lahko okušali briško in furlansko olje, ki ga je strokovna komisija tudi
ocenjevala, nekatere briške jedi in kar 98 rebul vinarjev z obeh strani Brd, lahko pa so se
udeležili tudi vodene degustacije Od rebule do rebule.673
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O Prazniku rebule in oljčnega olja 2011 so v novicah objavili le članek pred dogodkom, iz
katerega smo izvedeli, da so organizatorji ponovno pripravili pester program. Začeli bodo v
petek z ocenjevanjem oljčnega olja, delavnico Vino in mladi, ki jo bo vodila slovenska vinska
kraljica leta 2010, domačinka Andreja Erzetič, degustacijo rebul in plesom. Degustacija
rebule se bo nadaljevala v soboto, na voljo pa bo pokušina več kot 100 rebul iz Brd, Vipavske
doline, Collia in Colli Orientali del Friuli. Poleg tega bodo ponudili še oljčno olje, domače
sladice in tipične briške jedi, na ogled bodo likovna in fotografska razstava ter promocijski
film o rebuli z naslovom Rebula skozi čas. Pomemben del dogajanja, predvsem za domačine,
bo tudi svečano odprtje vaškega doma.674
Pred samo prireditvijo smo brali, da bodo na Prazniku rebule in oljčnega olja 2012 prvič
okronali kraljico rebule. Praznik se bo začel v petek, ko bo nekdanja slovenska vinska kraljica
Andreja Erzetič vodila delavnico Vino in mladi, kasneje bodo podelili nagrade za najboljša
oljčna olja, sledila bo degustacija rebul okoliških pridelovalcev, večer pa se bo zaključil z
glasbo in plesom. V soboto bo kronanje prve kraljice rebule, v vaškem domu pa bodo na voljo
degustacija okoli 100 vzorcev rebul in oljčnega olja, likovna razstava in razstava peciva.
Praznik bodo zaključili z zabavo s skupino Čuki.675 Ker je prazniku grozilo slabo vreme, so
organizatorji poskrbeli za dovolj nadstreškov in tako uspešno izpeljali še en praznik. Veliko
število obiskovalcev je bilo priča kronanju prve kraljice rebule, ki ga je opravil župan Mužič.
Kraljica se je zaobljubila, da bo skrbela za promocijo Brd in briškega vina. Dobila je tudi
svoje vino, rebulo, kjer je šlo za posebno polnitev, ki so ga lahko okušali že v petek, ko je
Andreja Erzetič pripravila vodeno degustacijo rebul za 30 mladih. V vaškem domu so
potekale degustacije okoli 100 vzorcev rebule iz slovenskih in italijanskih Brd, Vipavske
doline in vzhodnofurlanskih gričev ter oljčnega olja, med katerimi so bila tudi nagrajena.676
Tudi o Prazniku rebule in oljčnega olja v letu 2013 so pisali le pred samo prireditvijo. Izvedeli
smo, da bo potekal v petek in soboto, 10. in. 11. 5. Začel se bo s Kulinaričnim razvajanjem, ki
ga bo pripravila Ošterija Žogica, nadaljeval pa z degustacijo rebule in olja ter predavanjem,
zaključil pa s podelitvijo nagrad najboljšim oljem. V soboto bo za degustacijo na voljo več
kot 100 rebul iz Brd, Vipavske doline in Italije, potekala bo pokušina olja in izdelkov iz njega.
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Oba dneva se bosta zaključila z zabavo s plesom, od Drnovka do Višnjevika pa bo vozil
brezplačen prevoz.677
Že februarja so v časopisu objavili razpis, da bodo na prazniku v letu 2014 okronali novo
kraljico rebule. Do 15. 3. 2014 so se lahko prijavila neporočena dekleta med 18. in 26. letom s
stalnim bivališčem v Brdih in dobrim poznavanjem sorte rebula, poleg tega so morala biti
vešča nastopanja. Komisija bo nato izbrala najprimernejšo in jo maja na prazniku kronala.678
V naslednjem članku so pisali, da se je sam praznik začenjal z otvoritvijo prostora za
senzorično ocenjevanje oljčnih olj v petek, 9. 5. Nato bodo potekali predavanje o rebuli,
degustacije vina, olja, domačih pridelkov in briške kulinarike, sledila bo še podelitev priznanj
za najboljša olja, zaključili pa bodo s plesom in glasbo. Soboto bodo začeli z nastopom
mažoretk in Briških harmonikašev, vrhunec pa bo kronanje nove kraljice rebule. Na programu
bodo tudi degustacije več kot 100 rebul in oljčnega olja. Dan se bo končal z zabavo s skupino
Rok 'n' Band.679 Praznik se je začel svečano, ko so v petek v kleti vaškega doma v Višnjeviku
odprli sobo za senzorično ocenjevanje oljčnih olj, ene najpomembnejših pridobitev v okviru
projekta Uelije II. Sledila sta podelitev nagrad za najboljša olja Wlka 2014 in predavanje dr.
Denisa Rusjana o rebuli in njenih potencialih. Na degustacijo so v dveh dneh postavili 97
rebul iz Brd, Furlanije in Vipavske doline, vrhunec dogajanja pa je bilo kronanje druge
kraljice rebule. Oba večera je Višnjevik obiskalo veliko število mladih.680
Praznik rebule in oljčnega olja 2015 se je začel v petek, 8. 5., z otvoritvijo razstave Brda
1915–1917: Vojna med češnjami. Nadaljevali so z gastronomskim večerom v vaškem domu,
za kulinarični del katerega je poskrbela Ošterija Žogica iz Solkana. Za sobotni del so pisali, da
ga bodo odprli mažoretke in Briški harmonikaši, zbrane pa bosta nagovorila župan Mužič in
kraljica rebule, pridružili se bodo še igralci iz serije Ena žlahtna štorija. Za otroško dogajanje
bodo skrbeli Čuki, ki bodo obiskovalce zabavali tudi zvečer. Ob vsem tem bo v vaškem domu
degustacija 100 rebul z obeh strani meje in oljčnega olja, na prodaj pa bo tudi pecivo.
Vstopnine za dogodek ne bo, med Višnjevikom in Vinsko kletjo Goriška Brda pa bo vozil
organiziran avtobusni prevoz.681
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Praznik je v letu 2016 prinesel novo kronanje kraljice rebule, polega tega pa še predstavitev
mladih pevk iz vasi, plesne točke, nastope harmonikarjev, glasbene nastope za večerno
zabavo, kosilo z rebulo in izbranimi jedmi ter pohodom Od oljčnika do oljčnika za zaključek.
Med celotnim dogajanjem je potekala degustacija oljčnih olj in okoli 100 rebul iz Brd, Collia
in Vipavske doline.682 Med temi rebulami pa je bila pestra paleta njenih različic od svežega in
maceriranega do ekološkega, oranžnega, penečega in sladkega. Novost je bilo tudi Kosilo z
rebulo in izbranimi jedmi, ki jih je ponovno pripravila Ošterija Žogica iz Solkana. Sama
vinska sorta je dobila tudi nov reklamni slogan, Rebula? Yes!, za promocijo katerega bo
skrbela tudi nova kraljica rebule, ki je dobila tudi svoje promocijsko vino te sorte.683 V letu
2016 so se organizatorji odločili praznik prestaviti za en mesec prej, o čemer smo izvedeli le
iz datuma izdaje časopisa, v samih člankih pa ne.
Praznik rebule in oljčnega olja 2017 je obiskalo veliko število obiskovalcev od blizu in daleč,
ki so si lahko ogledali nastope mažoretk, plesnih skupin, harmonikarjev, pevskih talentov iz
Vaške skupnosti Višnjevik, kraljico rebule in druge slovenske kraljice, v vaškem domu so
lahko degustirali rebulo iz Brd, Collia in Vipavske doline, oljčno olje in briške jedi, za kosilo
pa so ponovno pripravili izbrane jedi Ošterije Žogica, ki so jih kombinirali z rebulo in oljčnim
oljem. Za obiskovalce so pripravili tudi pohod Od oljčnika do oljčnika ter ogled in degustacijo
po kleteh višnjeviških vinarjev. Poskrbljeno je bilo za otroško zabavo in večerno zabavo,
podeliti pa so tudi nagrade za oljčno olje Wlka 2017.684
9.4 Dnevi poezije in vina
Zadnji teden v avgustu 1996 so bila Goriška brda tudi v znamenju poezije. Tam je bilo 12
pesnikov iz 11 evropskih držav, ki so sodelovali na Dnevih poezije in vina. Te je organizirala
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani v sodelovanju z domačini in Občino. Domačini
so gostili pesnike, ti pa so v času svojega bivanja spoznavali briško pokrajino, vinsko kapljico
in zgodovinsko, kulturno in etnološko tradicijo, ob večerih pa pod murvo na Gradnikovi
domačiji v Medani brali svojo poezijo. Izbrane stihe naj bi medanski vinarji natisnili na
etikete svojih vin.685 Na sklepni prireditvi so v sklopu Dnevov poezije in vina naznanili tudi
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začetek trgatve, in sicer s tem, da je slovenska vinska kraljica z vinske trte v Medani
simbolično utrgala grozd.686
Tudi v letu 1997 so pripravili pesniški festival v Medani, saj so bili organizatorji mnenja, da
je bil prvi uspešen, ker je v Brda privabil številne tuje udeležence in obenem poskrbel za
promocijo Brd. Kot so pisali, bodo drugi Dnevi poezije in vina potekali med 25. in 31.
avgustom, ko bodo udeleženci čez dan obiskovali briške kraje in dolino reke Soče, zvečer pod
murvo na Gradnikovi domačiji pa brali svojo poezijo. Spremljalo jih bo tudi pestro glasbeno
dogajanje, ob koncu pa bodo izdali večjezično publikacijo s pesmimi vseh udeležencev v
slovenskem in angleškem prevodu, ponovno pa bodo verze natisnili tudi na nalepke izbranih
buteljčnih vin medanskega vinorodnega okoliša.687 Kot so povedali organizatorji, so dneve
poezije pripeljali v Brda z željo, da ustvarijo tesnejše stike med mladimi pesniki Evrope in v
upanju, da bo prireditev poskrbela tudi za promocijo Brd. Dnevi so se začenjali s sprejemom
župana Mužiča ter ogledi in predstavitvami enološke kulture na domačiji Movia. Poleg
večerov poezije si bodo udeleženci ogledali tudi okoliške kraje, celotna Brda, Tolmin,
Kobarid in Štanjel.688 Ker je bil festival priložnost še za promocijo Brd in briških
vinogradnikov, so tistega leta ob zaključku pripravili še publikacijo s pesmimi vseh 33
sodelujočih pesnikov, ki naj bi še dodatno skrbela za promocijo. Pesmi so bile predstavljene v
maternem jeziku avtorja in prevedene v slovenski in angleški jezik.689
O Dnevih poezije in vin 1998 smo izvedeli le to, da se je pesniškega festivala v Medani prvič
udeležila tudi pesnica iz neevropskih držav, iz Palestine. Skupaj je svojo poezijo pod murvo
pri Gradnikovi domačiji bralo 27 pesnikov iz 17 držav. Kakšen je bil odziv in kako je festival
vplival na promocijo, nismo izvedeli.690
Kot smo izvedeli pred festivalom, bo na Dnevih poezije in vina 1999, ki so se začenjali v
torek, 24. 8., 17 pesnikov z različnih koncih sveta. Vsak večer bodo ob 21. uri na Gradnikovi
domačiji v Medani brali svojo poezijo, ki jo bosta spremljala vino in glasba. V soboto, 28. 8.,
bo zaključni večer na gradu Dobrovo, še pred tem pa bodo na domačiji Klinec v Medani
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predstavili zbornik poezij tistega leta.691 V Medani se je zbralo 22 pesnikov, tokrat tudi iz
ZDA in Mehike. Tako je po besedah organizatorjev festival postajal stičišče kultur, saj je bilo
med drugim v tistem letu tudi več pesnikov iz jugoslovanskih republik in Vzhodne Evrope.
Poleg tega je postajal tudi vedno bolj briška kulturna prireditev in je tako bila končna
prireditev prestavljena v idilično okolje gradu Dobrovo in ne v Medano, kjer so potekali ostali
večeri. Tam so ob poeziji in literaturi predstavili tudi leto pred tem posnet film o Brdih. Izdali
so tudi zbornik vseh pesmi in ga naslovili Piši mi, Medana.692
O Dnevih poezije in vina 2000 v časopisu ni bilo članka, a sem po iskanju na spletu ugotovila,
da tistega leta pesniškega festivala ni bilo.693
O Dnevih poezije in vina 2001 so pisali pred festivalom, in sicer, da se bo predstavilo 27
pesnikov iz 14 držav, od tega bodo od neevropskih samo ZDA. Večerna branja pesnikov bodo
popestrena še z glasbenimi nastopi ter degustacijo vin in briških kulinaričnih dobrot. Pesniki
si bodo ogledali tudi okoliške kraje, Kobarid z muzejem prve svetovne vojne in kostnico, izvir
Tolminke, Števerjan, Štanjel, jamo Vilenico, v Brdih še Šmartno, grad in klet na Dobrovem
ter domačijo Alojza Gradnika. Dnevi so se začenjali na Domačiji Aleksa Klinca, pobudnika
festivala, v torek, 21. 8., v soboto, 25. 8., pa bodo tam na tiskovni konferenci predstavili
publikacijo s pesmimi sodelujočih pesnikov.694 V naslednjem članku smo prebrali, da je na
festivalu sodelovalo 24 pesnikov.695 Na že omenjeni strani je imenski seznam vseh
sodelujočih pesnikov, teh je bilo 26.696
V letu 2002 so na pesniškem festivalu sodelovali pesniki iz 15 držav. Začetek je bil v torek,
20. 8., v vinski kleti na Dobrovem. Festival je tisto leto prinesel nekatere novosti, in sicer se je
iz Medane seli tudi v druga slovenska mesta, vsak večer ob polnoči se bo na terasi domačije
Klinec odvrtel Medanin zvezdni kino, poeziji pa so dodali še likovno umetnost oziroma
»prostorsko intervencijo« v kletni dvorani Gradnikove rojstne hiše. Osrednje dogajanje,
večerno branje poezije pod murvo na Gradnikovi domačiji, pa je ostajalo isto.697
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O Dnevih poezije in vina 2003 smo izvedeli le, da se bo na festivalu predstavilo 25 pesnikov
iz Evrope, Amerike in nekdanjih sovjetskih republik, ki so z branji začeli v torek, 26. 8.,
zaključili pa jih bodo v soboto, 30. 8., vse v Medani na Gradnikovi domačiji.698
Dnevi poezije in vina 2004 so uvedli novost, dogajanje v Šmartnem, ki so s festivalom dobili
še enega v nizu dogodkov, ki so temu edinstvenemu vaškemu središču vračali življenje,
privlačnost in dragocenost. Tam so pripravili zaključni dogodek pesniških dnevov in branju
poezije dodali še druge kulturne dogodke. Tam so potekali še koncerti, plesne in gledališke
predstave, likovne razstave devetih avtorjev, otroške delavnice, obiskovalce od blizu in daleč
pa je čakala tudi degustacija vrhunskih briških vin. Gostitelj in idejni vodja Aleks Klinec je
povedal, da veliko pesnikov prej Brd ni poznalo, a so jih po festivalu vzljubili in se nato
vračali nazaj kot obiskovalci. Ko so v letu 1996 začeli s festivalom, si niso mislili, da bo dobil
take razsežnosti. Tedaj je šlo že za tržni projekt, saj je promoviral Medano in celotna Brda in s
tem vplival na trženje briških pridelkov in turistične ponudbe.699
Dnevi poezije in vina so bili festival, ki ga je od začetka vsako sezono obiskalo vsaj 300 ljudi,
med vikendi pa je v poeziji uživalo tudi do 800 poslušalcev na večer. Kot je povedal Aleks
Klinec, so takšne prireditve odlične priložnost za promocijo Brd v tujini, saj so že v
preteklosti o njem poročali francoski in irski časopisi, italijanska in avstrijska nacionalna
televizija in celo televizije iz Norveške, Finske in Rusije. Festival 2005 se je začenjal s
hkratnimi branji po središčih slovenskih mest, v Medani pa je ostajal osrednji del, zaključek
pa so tisto leto postavili v renesančno vilo v Vipolžah.700 Kot so predstavili na tiskovni
konferenci na vrtu Društva pisateljev v Ljubljani, se bo festivala med 23. in 27. 8. udeležilo
26 pesnikov iz 19 držav. Začeli bodo z branji v šestih slovenskih krajih, naslednji dan pa se bo
dogajanje selilo pod murvo pri Gradnikovi domačiji v Medani. V program so vključili tudi
filmski del s tematiko o obmejni problematiki, ki bo zanimiva že zaradi tega, ker je Medana
obdana z Italijo. Na sporedu bo tudi tradicionalna nogometna tekma med pesniki in vinarji – o
tem do tedaj nismo brali – ki se ji bodo v soboto pridružile še ekipe nekaterih medijskih hiš.
Poskrbljeno je bilo tudi za tiste, ki bi želeli prespati, saj bo v Medani na voljo velik skupen
šotor, prav tako bodo lahko obiskovalci postavili svoj šotor.701 Na festivalu so pod orehom
Klinčeve domačije pripravili tudi okroglo mizo z naslovom Poezija čez črko (poezija v drugih
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medijih). Festival se je nadaljeval s projekcijami filmov, performansi, plesnimi nastopi,
večernim branjem in koncerti.702 Dnevi poezije, ki se jih je udeležilo 21 pesnikov iz 17 držav,
so se zaključili v renesančni vili v Vipolžah, kjer so pesniki brali svojo poezijo z grajskega
okna v prvem nastopu, večer pa se je končal s koncertom.703 V drugem članku smo prebrali,
da se je festivala udeležilo 26 pesnikov iz 19 držav, v zadnjem pa 21 pesnikov iz 17 držav. Na
festivalu je bilo 24 pesnikov iz 16 držav.704
V sredo, 23. 8. 2006, so se začeli 10., jubilejni Dnevi poezije in vina z gledališkim dogodkom
Pipilija, papa Pupilo pa pupilčki, rekonstrukcijo predstave iz leta 1969, že dan pred tem pa so
po sedmih slovenskih mestih brali poezijo v sklopu dogodka pod imenom Medana pred
Medano.705 V znak jubilejnega festivala so vzdolž vasi pripravili instalacijo z naslovom 180
pesnikov. Na vrv so obesili 180 majic z verzi vseh pesnikov, ki so v desetih letih nastopili na
festivalu. Dnevi so se zaključili v soboto, 26. 8., z različnimi dogodki od nogometnega
turnirja, ogleda filma, gledaliških in lutkovnih predstav, performansov do glasbe in branja
poezije.706 Zadnji večer je Dneve poezije in vina obiskala velika množica obiskovalcev, ki je
napolnila celoten prostor dvorišče Gradnikove domačije.707
11. festival Dnevi poezije in vina v letu 2007 se je začel v sredo, 22. 8., s hipnotičnim
performansom Dragana Živadinova v kulturnem domu v Medani, uradni začetek pa je sledil
na domačiji Alojza – v članku zapisano Antona – Gradnika. Poleg literarnih branj je festival
zajemal še gledališke predstave, projekcije filmov in koncerte.708 Prvi večer branja poezije na
domačiji Alojza – tokrat zapisano pravo ime – Gradnika se ni zaključil do konca, saj je
nastopajoče in poslušalce presenetil dež. Kljub dežju naj bi poezija v Brdih ostala do sobote,
ko se bo festival zaključil v Šmartnem s celodnevnim dogajanjem. 709 Tam se je čez dan poleg
poezije dogajalo še veliko zanimivega, tri filmske projekcije v Hiši kulture, ulične predstave,
lutkovne zgodbe na ulicah, perormansi, branje poezije in zaključni inštrumentalni koncert.710
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V sredo, 27. 8. 2008, so se začeli 12. Dnevi poezije in vina. Na predvečer samega začetka
dogajanja se je festival začel s šestimi branji po Sloveniji, ki se ga je udeležilo okoli 1000
poslušalcev. V Medani se je festival nato začel s projekcijo filma Medana je v atmosferi +10,
odprtjem razstave, uvodnim branjem pesnikov in koncertom. Celoten program je bil zelo
pester, literarna branja, okrogla miza na domačiji Klinec, koncerti, projekcije, instalacije,
branja 25 pesnikov s celotnega sveta, delavnica o naravnih vinih z degustacijo, gostovanje
pesnikov v Krminu in zaključni dan tudi s pestrim dogajanjem, ki je tudi tisto leto potekal v
Šmartnem. Tam naj bi se zvrstili koncerti, projekcije kratkih filmov, otroške delavnice, ulično
gledališče in branje poezije.711
Pred festivalom v letu 2009 smo brali, da bo festival Dnevi poezije in vina potekal med 25. in
29. 8., na njem pa se bo predstavilo 22 avtorjev, gostili bodo tudi dva častna gosta, nemškega
pesnika Dorsa Grünbeina in bolgarskega pesnika Rumena Leonidova.712 Na festivalu se je
predstavilo 30 pesnikov in pesnic – osem več, kot je bilo prej zapisano – je bil pa obisk manjši
kot prejšnja leta, saj je grozilo slabo vreme. Zadnji dan festivala so preselili v Šmartno,
predvsem zaradi velikih logističnih in organizacijskih težav.713 Po podatkih s spletne strani je
na festivalu nastopilo 24 pesnikov.714
Januarja 2010 je Brice doletela novica, da so se na Študentski založbi odločili, da pesniški
festival Dnevi poezije in vina preselijo na Ptuj. Kot je povedala Jelka Ciglenečki, direktorica
festivala, je medanski prostor postal premajhen, Kulturni dom je bil majhen, Gradnikova
domačija je razpadala, prizorišča za nove ideje v Medani ni bilo. Ta se je sicer v letih, od kar
je festival potekal, zelo razvila, saj je od začetnih nič prenočiš jih tedaj imela skoraj sto, kar je
bivanje tam olajšalo, a po njenih besedah obiskovalci niso vedeli, da so vedno imeli težave s
prehrano in prenočišči, poleg tega so morali organizatorji v Brda pripeljati tako program kot
celotno tehnično opremo. Dodala je še, da se bodo trudili, da bo vsaj en večer festivala ostal v
Medani. S tem se ni strinjal Aleks Klinec, soorganizator, gostitelj in idejni oče festivala, ki je
povedal, da se ne bodo zadovoljili z ostanki. Festival je bil rojen v Medani in tam bi moral
ostati. Dodatno je bil jezen, saj so ga s selitvijo seznanili šele nekaj dni pred izidom članka,
tako da niso imeli možnosti, da bi poiskali rešitve za ohranitev festivala v Brdih. Sam je bil
mnenja, da se je festival selil zaradi denarja in lokalpatriotizma, saj sta bila tedanja direktorica
711
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in nekdanji umetniški vodja Aleš Šteger s Ptuja. Dodal je, da bodo v prihodnje k sodelovanju
morda povabili katero drugo založbo in ohranili kulturno dogajanje v rojstnem kraju Alojza
Gradnika. Selitev je razburila tudi župana Mužiča, ki je povedal, da organizatorji Občine o
selitvi sploh niso obvestili. Zgrožen je bil nad takšnim dogajanjem, saj je Občina vsa leta
pomagala pri organizaciji in v proračunu imela posebno postavko, namenjeno festivalu. Dodal
je, da ne bodo dovolili uporabe imena Dnevi poezije in vina, ime so namreč nameravali
zaščititi.715 O tem v novicah niso več pisali, a očitno Občini Brda imena Dnevi poezije in vina
ni uspelo zaščititi, saj na Ptuju še vedno poteka pesniški festival pod tem imenom.
Julia 2010 so v novicah pisali, da so Brici, ker so ostali brez Dnevov poezije in vina, k
sodelovanju povabili drugo založbo in tako v svojih krajih ohranili literarni festival. Med 24.
in 29. 8. so v sodelovanju z založbo Sanje v Medani in Šmartnem pripravljali festival knjige
in vina pod imenom Sanje v Medani. Šmartno bo prizorišče za otroke in starše, spremenilo se
bo v pravljično mesto, Medana pa bo center poezije in proze, pri čemer so ohranjali literarna
branja pod murvo na Gradnikovi domačiji. Tokrat bodo v ospredju slovenski avtorji, prvi
večer Tone in Saša Pavček. Ob literaturi so pripravljali še koncerte, razstave, potujočo
knjigarno z odrčkom, degustacijo vin in seminarje o njem.716
Ker je festival ostal bolj na lokalni ravni in del njegove organizacije nista bila tudi promocija
in širjenje turizma, o čemer tudi v člankih ni bilo nič opisanega, sem se odločila, da o njem ne
bom pisala.
9.5 Martinovo
O briškem martinovanju leta 1991 smo izvedeli le, da ga je v petek, 8. 11., pripravila vinska
klet na Dobrovem, ki je tja povabila partnerje in prijatelje Zadružne kleti in njenih vin.717
O praznovanju martinovega v letih 1992 in 1993 v novicah niso pisali.
V letu 1994 so pripravili malce drugačno praznovanje sv. Martina, in sicer so poskrbeli za
promocijo. Vinarji Medane, Ceglega in Plešivega so se odločili, da izdelajo mlado martinovo
715
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vino s posebnim postopkom, ki je izviralo iz francoske Burgundije. Vino je bilo v sodih
pripravljeno za promocijo v Medani in pred ljubljanskim magistratom in stolnico, v znanih
slovenskih restavracijah pa naj bi bilo na voljo s steklenicah. Kot smo brali, so za začetek
praznovanja določili četrtek, 10. 11., v Medani pred Bužinelovo gostilno z blagoslovom
domačega župnika in medanskimi pevci, od tam bodo nadaljevali pot v Ljubljano, kamor
bodo prispeli zvečer. Tam bo kulturni program in krst novega vina pred stolnico ob polnoči,
že naslednji dan, na martinovo, pa bo vino na voljo v najboljših ljubljanskih restavracijah.718
Podoben dogodek so v Medani sklenili prirediti tudi v letu 1995, le da naj bi takrat bil pravi
praznik, ki bo promoviral sam kraj in vino. Pri dogodku naj bi sodelovalo vseh 23
vinogradnikov in vinarjev iz Medane, Plešivega in Cegla, a niso želeli, da se njihov dogodek
spremeni v množično rajanje, ampak so želeli, da ostane dogodek, ki bi poslovne partnerje in
goste opozoril na pridelek tistega leta. Kot so program predstavili v novicah, bo dogajanje
potekalo pod šotorom na vaškem trgu, začenši v petek popoldan, ko so pričakovali trgovce in
kupce, ki bi kupili njihovo vino, zraven bodo še pokušina mošta ter degustacija vin in
domačih jedi. Zvečer bo blagoslov mošta, kulturni in zabavni program, ob polnoči pa bodo
krstili novo vino pod imenom medana novo, kjer bo šlo za posebno polnjenje mladega vina s
priložnostnimi etiketami. Po krstu bo vino namenjeno prodaji, že takoj naj bi ga odpeljali tudi
v Ljubljano.719 Dogajanje se je v petek, 10. 11., začelo že popoldan, ko so si številni
obiskovalci v kulturni dvorani lahko ogledali razstavo domačih predvsem martinovih jedi,
medtem ko so po kleteh po Medani, Plešivem in Ceglem hodili vinski trgovci in zakupljali
vino za prodajo čez leto. Pri tem so kupili polovico novega, za to priložnost pripravljenega
mladega vina medana novo, vendar so ga lahko odpeljali šele po polnoči, ko so vino krstili,
okoli dveh zjutraj pa je že bilo v ljubljanskih restavracijah. Organizatorji pa so nekaj velikih
steklenic medana novega namenili tudi v dobrodelne namene. Na dražbi so zbrali 200.000
tolarjev, ki so jih namenjali bolnišnici v Stari Gori.720
Ker je bila prireditev odmevna po celotni Sloveniji, so se odločili, da jo ponovijo v letu 1996.
Kot so opisali v novicah, bo v nedeljo, 11. 11., 22 medanskih vinarjev predstavilo vino
medana novo 96. Dogodek se bo začel z otvoritvijo razstave vin, martinovih jedi in drugih
dobrot ter degustacijo vin. Sledil bo kulturni program z nastopi pihalnega orkestra in pevskih
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zborov, zvečer pa bo župnik blagoslovil novo vino. Zabavo s plesom bodo prekinili ob
polnoči, ko bodo vino še krstili. Še pred tem bo potekala licitacija vina, izkupiček bodo
namenili gradnji pediatrične bolnišnice v Ljubljani.721 V Medani so z dogajanjem začeli že v
četrtek, ko so na pokušino mladih vin v spremstvu jedi povabili poslovne partnerje,
gostilničarje, strokovnjake, prijatelje, v nedeljo pa je sledilo glavno dogajanje, ki so ga pred
dežjem zaščitili s šotorom. Začeli so z otvoritvijo razstave vin in domačih martinovih jedi,
nadaljevali s programom z muzkanti in pevci, blagoslovom vina, zabavo s plesom, licitacijo
vin za pediatrično bolnišnico v Ljubljani, zaključili pa so z osrednjim dogodkom, krstom
mladega vina.722
O martinovanju v letu 1997 smo izvedeli le, da so Brici v torek, teden dni pred samim
praznikom, v Medano povabili slovenske gostince, novinarje, vinske trgovce in prijatelje ter
jim po 13 medanskih kleteh predstavljali svojo vinsko letino.723
Martinovanje 1998 so pripravili v grajski kleti v Vipolžah v soboto, 7. 11. Organizatorja,
briško Združenje vinogradnikov in vinarjev ter KZ Goriška Brda, sta poskrbela tudi za
blagoslov in krst vinskega letnika 1998.724
O martinovanju v letu 1999 smo izvedeli iz članka »Vino, prav za novo tisočletje«, ki je
opisoval martinovanje v Brdih v letu 2000. Zapisali so, da je na medanskem martinovanju v
letu 1999 bilo okoli 3000 obiskovalcev.725
Pred martinovanjem v letu 2000 so v novicah pisali, da naj bi Brici v soboto, 11. 11., priredili
dve martinovi dogajanji s krstom vina, v Vipolžah in Medani, a naj bi se dogajalo že cel teden
pred tem. Že soboto pred tem so medanski vinarji odprli vrata svojih kleti in bodo
obiskovalcem vse do sobotnega krsta ponujali mlado vino. V torek, 7. 11., bo otvoritev učne
poti o trti in vinu, ki so ji pripravili učenci OŠ Dobrovo in Vinska kleti Goriška Brda.
Obiskovalci bodo v spremstvu enologov spoznavali celoten tehnološki postopek od
sprejemanja grozdja do stekleničenja vina. Učna pot od OŠ Dobrovo do vinske kleti naj bi
postala ena od stalnic v briški turistični ponudbi. Na isti dan bodo v Medani odprli razstavo
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mladih vin in nekdanje kletarske opreme. V sredo bo sledila otvoritev vsebriške vinoteke na
gradu Dobrovo. Glavno dogajanje se bo v Medani začelo v petek, ko bodo na osrednjem trgu
blagoslovili vino medana novo, ki ga bodo v soboto ob polnoči tudi krstili. Leto pred tem je
bilo tam okoli 3000 obiskovalcev, organizatorji pa so za to leto upali na še večji odziv, svoj
obisk so že napovedale številne avstrijske skupine, na petkovi tiskovni konferenci pa so
povedali, da so bila vsa prenočišča za ta vikend že pol leta rezervirana. V soboto se bo
dogajalo tudi dopoldan, ko bo na gradu Dobrovo slavnostna seja briškega občinskega sveta, ki
bo tudi podelil priznanja dotedanjim avstrijskim partnerjem, v Vipolžah pa bo zvečer
prireditev s krstom, ki jo je že tri leta organiziralo Združenje vinogradnikov in vinarjev
Brda.726 Najbolj odmevna briška prireditev v sklopu martinovanja 2000 je bila otvoritev nove
vinoteke na gradu Dobrovo. Vrhunec dogajanja je bil v soboto, ki se je začela s slavnostno
občinsko sejo, ko so avstrijskim partnerjem podelili priznanja za pomoč pri utrjevanju
podobe, krepitvi razvoja in promociji Brda, prav tako so takrat Pliberku predali ključ
prijateljstva. Dogajanje se je nadaljevalo zvečer najprej s krstom vina v Vipolžah, nato pa še v
Medani, kjer se je zbralo okoli 2000 obiskovalcev, ki jih je zmotila le (pre)visoka cena
kozarcev.727
V Brdih so tudi v letu 2001 pripravljali dve martinovanju, v Medani in v Vipolžah, v obeh
krajih pa so poleg odličnih vin obljubljali tudi prenos nogometne tekme Slovenija –
Romunija. V soboto, 10. 11., naj bi se Vipolžah obiskovalcem predstavilo 25 vinarjev, v
Medani, kjer so začenjali že v petek, pa 15.728 Kljub pričakovanjem, da bo obe martinovanji
obiskalo veliko število ljubiteljev vina, je bil tako v Medani kot Vipolžah slabši odziv.
Predvsem medanski obisk je kratilo slabo vreme, saj se je na prizorišču na prostem zbralo le
okoli 200 ljudi, leta prej pa po več tisoč. Najbolj vztrajni so si najprej ogledali nogometno
tekmo in kasneje župnikov blagoslov vina. V Vipolžah pa se je okoli polnoči nabrala več
stoglava množica, da so bili prostori nekdanje konjušnice v vipolškem gradu skoraj prepolni.
Tudi tam so si lahko obiskovalci ob vinu ogledali nogometno tekmo, obiskal pa jih je tudi
minister Francij But.729
O briškem martinovanju v letu 2002 v časopisu niso pisali.
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V Medani se je v soboto, 8. 11. 2003, martinovanja kljub slabšemu vremenu udeležilo veliko
število obiskovalcev iz celotne Slovenije, tudi organizirane skupine z avtobusi. Ponovno ga je
pripravilo društvo To je Medana, ki je združevalo 11 vinarjev, ki so se tudi s prireditvijo
trudili za promocijo svojega vina in turistične ponudbe vasi doma in v tujini, predvsem so
želeli pritegnili italijanske in avstrijske goste. Obiskovalcem so ponujali mlado vino, domače
jedi, glasbo, blagoslov in krst vina. V torek naj bi sledil še ogled vinskih kleti vseh vinarjev v
društvu.730 V Vipolžah so se tokrat organizatorji, KUD Hrast Vipolže, Društvo vinogradnikov
in vinarjev Brda ter briški študentje, odločili, da pripravijo martinovanje na dveh prizoriščih.
V spodnjih prostorih gradu Vipolže, nekdanji konjušnici, takratni kleti, je bila zabava z vinom
in plesom, kjer so v prvem delu večera izbrali naj domačijo, v drugem delu pa so nazdravili
svetemu Martinu, v zgornjem nadstropju, kjer so uredili degustacijski prostor, pa so pripravili
degustacijo vrhunskih vin 18 vinarjev slovenske strani Brd in 18 vinarjev italijanske strani
Brd.731
V letu 2004 so v Medani pripravili martinov obhod 11 kleti, ki se ga je udeležilo veliko
število obiskovalcev. Poleg vina so jim ponudili tudi izbrane briške jedi. Martinov obhod se je
začel pri Bužinelovih v Medani in se nadaljeval po ostalih desetih medanskih kleteh.732
Za osrednje martinovanje v Vipolžah so se leta 2005 organizatorji odločili, da ga pripravijo v
dveh dneh. Ker je prireditev obiskovalo vse večje število italijanskih obiskovalcev, naj bi se
poleg briških vinarjev z obeh strani meje predstavili tudi vinarji s Sardinije. Kot je bilo
predstavljeno v novicah, bo začetek dogajanja v petek, 11. 11., popoldan za otvoritvijo
razstave in degustacijo vin v grajski kleti. Sledili bodo nastop pevskega zbora, projekcija
filma Mondovino in zabava z glasbo. Sobotno dogajanje se bo začelo že zgodaj popoldan z
degustacijo vin, viteškimi igrami, glasbenim programom in krstom vina, nadaljevalo pa se bo
z zabavo do jutranjih ur. Poleg vina bodo na pokušino postavili tudi tradicionalne briške jedi.
V petek bo vstopnina 1000 tolarjev, v soboto 1500, v ceno pa sta bili všteti dve degustaciji
mladega vina. Organizatorji so pričakovali okoli 1500 obiskovalcev, organizirali so tudi
avtobusni prevoz iz Nove Gorice.733 Poleg dogajanja v Vipolžah in tradicionalnega
praznovanja v Medani so se odločili, da pripravijo še martinovanje v Šmartnem, predvsem
zato, da bi oživeli to vasico s srednjeveško arhitekturo. V starem vaškem jedru naj bi bila v
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soboto na voljo briška vina in jedi, za obiskovalce pa so pripravili tudi ogled fotografske in
slikarske razstave.734 Tam so obiskovalci lahko okušali 14 briških vin in tradicionalne jedi,
kot so polenta, frtalja, jota in pršut, obenem pa občudovali razstavo petih goriških
likovnikov.735 Tudi v Vipolžah je bilo za obiskovalce zanimivo, saj so lahko okušali vina 50
vinarjev z obeh strani Brd in Sardinije, ogledali viteške igre in obiskali srednjeveško tržnico,
vrhunec pa je bil večerni blagoslov vina.736
V Vipolžah so na martinovanju v letu 2006 poleg domačih vin predstavili še vina s Sicilije,
Sardinije in Madžarske. Organizatorji so bili z dogodkom zadovoljni, saj jih je obiskalo več
kot 1300 obiskovalcev. V Šmartnem so tisto leto pripravili dvodnevno dogajanje, ki je bilo
tudi kulturno obarvano. Poleg degustacije briških vin po vaških kleteh in domačih dobrot so si
obiskovalci lahko ogledali različne razstave umetniških del in domače obrti, projekcije
filmov, nastope folklornih skupin, pevcev in godcev po ulicah srednjeveške vasice. Obisk je
tako v petek kot soboto presegel pričakovanja organizatorjev.737
Večina briških martinovanj 2007 je bila odlično obiskana. V soboto so v Vipolžah pripravili
že 10. grajsko martinovanje, kjer so na stojnicah ponujali tudi dobrote s Sicilije, Sardinije in
Madžarske, pripravili so pokušino mladega vina in predstavitev žganjekuhe. Tridnevno
dogajanje v Šmartnem je obiskovalcem ponujalo več kot 20 različnih briških vin z obeh strani
meje, umetniške razstave in razstave domače obrti, nastope folklornih skupin, pihalnih
orkestrov, pevskih zborov in harmonikarjev, po ulicah pa so se predstavljali briški čebelarji,
oljkarji, sadjarji in briške žene s svojimi dobrotami.738
Kot smo brali pred martinovanjem 2008, naj bi se tridnevno dogajanje v Šmartnem začelo v
petek, 7. 11. Tam bo na voljo pokušina 33 vin z obeh strani Brd, na ogled bodo razstave
umetniških del in domače obrti, pripravljali so tržnico z domačimi briškimi proizvodi in
tradicionalnimi briškimi jedmi, vse skupaj pa bo popestrilo glasbeno dogajanje. V soboto bo
tudi osrednji briški martinov dogodek v Vipolžah, grajsko martinovanje, kjer se bo
predstavilo več kot 60 vinarjev, med katerimi bodo tudi iz Collia, Sardinije, Sicilije,
Madžarske in Gruzije, posebna pozornost pa bo šla mladi rebuli. Vrhunec bo ponovno krst
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mladega vina.739 Najbolj obiskano je bilo ponovno martinovanje v Vipolžah, kjer so lahko
poleg vin iz Brd in Collia okušali tudi tista iz Vipavske doline, Krasa in Istre. Slabo vreme je
malce okrnilo martinovanje na prostem v Šmartnem, a so bili organizatorji še vedno
zadovoljni. Njihov program s kulturnimi dogodki, degustacijami in predstavitvami vin je bil
posebej pripravljen, da se je skladal z duhom srednjeveške vasice.740
Martinovanje v Šmartnem se je začenjalo v petek, 8. 11. 2009, z otvoritvijo razstave in
koncertom. V soboto so že za dopoldan pripravili začetek degustacije več kot 30 vin Brd in
Collia, popoldan projekcijo kratkih filmov, za zvečer pa slovesno otvoritev dogajanja z
obiskom kraljice češenj in slovenske vinske kraljice, dogajanje pa naj bi se nadaljevalo v noč.
Za nedeljo so pripravili ex-tempore, vse dni pa naj bi na ulicah bile stojnice z domačimi
dobrotami. Martinovanje v Vipolžah je bilo napovedano za naslednjo soboto.741 Martinovanje
se je začelo že v sredo v Vinski kleti Goriška Brda, nadaljevalo pa se je celoten vikend v
Šmartnem, ki je poleg vina ohranil kulturni pridih v dogajanju. Grajsko martinovanje v
Vipolžah je sledilo v soboto, 14. 11.,742 a o njem v časopisu niso več poročali.
Brici so v letu 2010 martinovanje začenjali v soboto, 6. 11., v Ljubljani s stojnicami 21
vinarjev po ulicah starega dela na prireditvi Ljubljanska vinska pot. Obenem pa so vabili na
martinovanje v Vipolže v soboto, prihodnji teden pa še v Medano, Šmartno in Dobrovo. 743 V
Vipolžah so tako v soboto blagoslovili vino z nastopom pevskega zbora, predstavili
žganjekuho in pripravili večerno zabavo.744 V Šmartnem se je začenjalo dogajanje v petek,
12. 11., in nadaljevalo v soboto in nedeljo z degustacijo več kot 30 vin, kulturnim programom
in projekcijo filma. V petek naj bi se dogajalo še na placu v Medani, v soboto pa na dvorišču
gradu Dobrovo.745 Najbolj odmevno je bilo martinovanje v Šmartnem, kjer so poleg 30
različnih vin pripravili še kulturni in etnološki program, pevske in igralske nastope, extempore, otroško dogajanje, projekcijo filma ipd. Dogajanje je potekalo še v Medani, na
Dobrovem in v drugih briških krajih.746
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O martinovanju leta 2011 smo izvedeli le iz programa, objavljenega pred tem. V Šmartnem
bo dogajanje potekalo med 11. in 13. 11., prav tako v Medani, grajsko martinovanje v
Vipolžah pa bo le v soboto, 12. 11.747
O martinovanju 2012 so objavili en krajši skupen članek vseh primorskih dogajanj. O briškem
dogajanju je bila le ena slika, ki je prikazovala enološko-gastronomski prizor iz Šmartnega.748
Pred samim martinovanjem smo brali, da naj bi v Brdih martinovanje trajalo od 8. do 10. 11.
2013, praznovanja pa bodo pripravili v Šmartnem, Vinoteki Brda in na številnih turističnih
kmetijah, domačijah in hotelih. Ponujali bodo mlado vino, martinove dobrote, jesensko
tržnico, ustvarjalne in kulinarične delavnice, zabavo z živo glasbo, v Briški butiehci, trgovini
z darili in spominki, pa bodo pripravili posebno martinovo ponudbo briški izdelkov.749
Najbolj množično praznovanje so pripravljali v Šmartnem, o katerem so v novicah pisali, se
da bo začelo v petek, 8. 11., s koncertom. V soboto in nedeljo bodo obiskovalci tam dobili
jesensko tržnico, degustacijo vin po kleteh, mlado vino, kostanj, kuhanje polente po starem,
briške jedi in posebnosti, razstave, prikaz opletanja steklenic kjantaric, svetlobno projekcijo,
martinove ustvarjalne in kulinarične delavnice, glasbene nastope. Uraden začetek bo krst
mladega vina in odprtje Briške hiše, dogajanje pa bodo zaključili v nedeljo pozno popoldan.
Obiskovalce, ki se bodo na martinovo peljali z muzejskim vlakom, bodo peljali v Brda na
izlet in degustacijo.750 V skupni reportaži o martinovem vikendu po Primorskem smo iz
besedil pod slikama izvedeli, da je dež malce okrnil obisk v Šmartnem, a je bil ta vseeno
dober, saj so se obiskovalci lahko zatekli pod strehe kleti, in da so v eni od opuščenih kleti,
kjer je potekala degustacija, vinarji zbirali dobrodelne prispevke za otroke.751
V Brdih so bila za martinovo 2014 številna dogajanja po kleteh domačih vinarjev, v Vinski
kleti Goriška Brda, Vinoteki Brda in v Šmartnem, kjer je bilo več kulturnih in glasbenih
dogodkov, nudili so domače dobrote, kulinarične delavnice, vodene degustacije ekoloških vin,
pletenje košar, pečen kostanj in blagoslov mladega vina.752
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Kot smo brali pred martinovanjem, naj bi v Šmartnem v letu 2015 dogajalo od petka, 6. 11.,
do nedelje, 8. 11. Začeli bodo s predstavitvijo logotipa oljčnega bara in pokušino novega
oljčnega olja, zaključili pa v nedeljo z ex-tempori, delavnico kuhanja polente po starem in
delavnico za družine ter gledališko predstavo. Sobota bo osrednji dan dogajanja, kjer se bo
dogajalo že od 11. ure. Imeli bodo blagoslov vina, tržnico dobrot, vodene oglede vasi, kuhanje
polente, izdelovanje martincev, živo glasbo in degustacije vin.753 Petek je tako minil ob
okušanju oljčnega olja in ogledu razstave slik, v soboto je obiskovalce čakala tržnica dobrot in
izdelkov ter degustacija vin, ki so jo popestrili z glasbenimi nastopi. Obiskala jih je tudi
kraljica rebule, zvečer pa še lik iz serije Ena žlahtna štorija, župnik Bonifacij. Zaključili so z
nedeljskimi delavnicami, ustvarjalnicami in različnimi pouličnimi glasbenimi nastopi.754
Tudi v letu 2016 so o martinovanju pisali že pred dogajanjem, in sicer, da naj bi bilo v Brdih
martinovanje v vikendu od 12. do 13. 11. 2016. V Šmartnem, kjer je bil ta praznik že tradicija,
so pripravljali degustacije vin in oljčnega olja, krst vina, poulično dogajanje, kmečko tržnico,
ustvarjalne delavnice in vodene oglede vasi, v nedeljo pa še pohod s spoznavanjem briške
kulturne dediščine in kuhinje. Temu naj bi se pridružilo še eno martinovanje v soboto v
športnem parku Čelo pri Neblem, ki ga je prirejalo žensko dobrodelno društvo Briške busklce.
Poleg programa, ki spada k takemu praznovanju, so pripravljali še dobrodelno noto z dražbo
otroških izdelkov in vin, zvečer pa zabavo z živo glasbo.755 Martinovanja so potekala v večini
gostišč po Brdih, glavni dogajanji pa sta bili dve. V Šmartnem so v soboto pripravili krst vina,
ki ga je spremljala tudi kraljica rebule, dogajalo pa se je tudi v nedeljo. Če so obiskovalci
želeli obiskati točilne mize vinarjev, so morali odšteti 10 evrov. Na drugem prizorišču, v Čelu
pri Neblem, so za isti znesek dobili še buteljko vina. Znesek od prodaje vina so poleg tistega,
ki so ga dobili na dražbi vin in otroških izdelkov, namenili v dobrodelne namene. Po 2000
evrov so namenili šempetrski bolnišnici in skladu šole. Dogajanju sta se pridružili kraljici
rebule in češenj. Organizatorji so bili z odzivom zadovoljni, sploh ker je šlo za prvo leto
organizacije.756 Zapis v članku je namigoval na to, da je moral vsak obiskovalec Šmartnega,
ki je želel degustirati vino, plačati 10 evrov. Vendar to ni bilo res. 10 evrov je bila cena
kozarca, ki so ga obiskovalci lahko kupili. Kdor je prinesel svoj kozarec, ni plačal vstopnine,
le vzorce vin, ki so stali od 1 do 2 evra, ali celotne buteljke.
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Osrednje dogajanje je bilo v Šmartnem v soboto, 11. 11. 2017, zvečer, dogajalo pa se je že v
petek in soboto čez dan. Pripravili so gastronomsko obarvan pohod, kulturni program,
degustacijo briških vin in krst mladega vina v Hiši kulture. Ponovno se je dogajalo tudi v Čelu
pri Neblem, kjer je dobrodelno društvo pripravilo dogodek z dobrodelno noto. Izkupiček od
prodaje in pomoči Občine in Vaške skupnosti Neblo so tokrat namenili socialno najbolj
ogroženi družini v Brdih.757
10. POVEZOVANJA
10.1 Slovenija
Županom severnoprimorskih občin so januarja 1995 postavili tri enaka vprašanja: »Je mogoče
govoriti o enotnem prostoru nekdanjih štirih (sedaj 11) severnoprimorskih občin in kakšen
status naj bi imele? Katere konkretne oblike sodelovanja bi prišle v poštev? Ali je bolje
povezana Primorska (v enotno regijo, pokrajino ali deželo) potrebna? Če je, zakaj?«758
Predstavljeni so bili odgovori briškega župana Franca Mužiča, ki je odgovoril, da bi bilo
potrebno ustanoviti regije, pokrajine in dežele, ki bi bile vmesni člen med občinami in državo,
da ne bi prišlo do pretirane centralizacije Slovenije. Sam se je zavzemal za delitev Primorske
na največ dva dela, Severno in Južno, in za racionalizirano organiziran aparat v teh regijah, ki
ne bi bil predrag. Nujnost sodelovanja je videl v turizmu, kmetijstvu, zdravstvu, zaposlovanju,
ekologiji, kulturi, športu, gradnji cest in avtocest, povezovanje pa bi bilo nujno, saj majhne
občine na državo ne bodo imele vpliva, skupno pa bi lahko uveljavljali svoja najpomembnejša
razvojna stališča.759
V začetku leta 1998 so razmišljali o povezovanju vinskih mest, kar bi pripomoglo tudi k
turistični promociji. Srečanje predstavnikov občin vinorodnih območij je potekalo na
Dobrovem, ko so se skupaj s kolegi z italijanskega obmejnega pasu pogovarjali o vključitvi
Slovenije v Mrežo evropskih krajev vina, t. i. Recevin. Predstavniki mestnih občin Nova
Gorica in Koper ter občin Brda, Komen, Miren-Kostanjevica, Ajdovščina, Vipava, Sežana,
Izola in Ptuj so podpisali pismo o nameri za ustanovitev združenja mest oziroma krajev vina
Slovenije, ki je omogočalo polnopravno članstvo v Mreži. Sklenitev dogovora o ustanovitvi
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združenja in sprejetje njihovega statuta, ki naj bi ga oblikovali v Brdih, naj bi opravili do
21. 3. Italijanski predsednik združenja krajev vina Paolo Benvenuti je slovenske predstavnike
povabil v Sieno na svetovni posvet vinarjev, ob tem pa je še povedal, da se je s članstvom v
Mreži slovenskim krajem vina obetala tudi dobra in učinkovita promocija turističnih
posebnosti, saj so se pri Mreži zavzemali za promocijo vinske kulture in turizma, urbanistični
in krajinski izgled vinskih pokrajin, ohranjanje njihove arhitekturne in naravne dediščine ter
izobraževanje.760
Julija 2001 so svetniki Občine Brda razpravljali o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
(LTO) za območje nekdanje občine Nova Gorica. Ob ustanovitvi bi morali sveti vseh petih
ustanoviteljic LTO-ja sprejeti povsem enako besedilo akta o ustanovitvi javnega
gospodarskega zavoda LTO in odloka o članarini, če bi bile morebitne pripombe ali dopolnila,
bi jih morali uskladiti. Tako so v Kanalu v tretji obravnavi sprejeli končno verzijo obeh
dokumentov, a so briški svetniki dobili besedili, ki sta sicer bili enaki, a označeni z oznako
osnutek. Problem je nastal, saj tako svetniki niso vedeli, ali so preostale občine sprejele
končni različici dokumentov ali ne. Po razpravi so svetniki dodali kar nekaj pripomb na oba
osnutka, predsednica statutarno-pravne komisije Kati Pojavnik pa je bila šokirana nad
nepopolnostjo dokumentov. Komisija je bila namreč mnenja, da je bil akt o ustanovitvi slabo
pripravljen in neusklajen z zakonodajo, besedilo odloka o članarini je bilo preveč neodločeno,
motilo jih je tudi, da v aktu ni bil izražen sedež LTO-ja in da so za mestno občino Nova
Gorica predvideli po dva predstavnika v upravnem odboru organizacije, za ostale pa le enega.
Svetnik Bruno Podveršič je izrazil dvom o smiselnosti ustanavljanja takega zavoda, podžupan
Zvonimir Kristančič pa je povedal, da ga je motil člen, ki je pravil, da bi morebitne izgube
LTO-ja pri izvajanju zagotovljenega programa krile občine iz proračunov. Na koncu so
svetniki vseeno sprejeli osnutka obeh dokumentov, a so sklenili, da bodo še preučili njihove
pripombe nanje.761
Junija 2010 je prejšnje leto ustanovljena Bratovščine svetega Martina dala pobudo, da bi
pripravili vseslovenski praznik, s katerim bi vino naredili za prepoznavno turistično
destinacijo. Pobuda je imela veliko podpore, med drugi tudi s strani direktorata za turizem.
Ideja o tem se je razvila na okrogli mizi, ki jo je Bratovščina organizirala v Brdih. Predsednik
Andrej Sluga je povedal, da so se zavzemali za združitev vrste nepovezanih dogodkov okoli
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martinovega v dva tedna dolg vseslovenski festival, kot nekakšen nemški Oktoberfest, ki bi
poleg vina vključeval tudi gastronomijo in bi potekal pod streho vse Slovenije. Direktor
direktorata za turizem Marjan Hribar je povedal, da se jim je zdela pobuda inovativna, in
zagotovil, da bo direktorat partner, ter dodal, da je v projektu potrebno najti in organizirati
poslovni interes. Spregovoril je tudi Ciril Smrkolj, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenija, ki je opozoril na uspešno povezovanje turističnih kmetij, ki bi v projektu zagotovo
našle svoje mesto. Briški župan Mužič je dodal, da si lahko pomagajo tudi z briškimi
izkušnjami, direktor Vinske kleti Goriška Brda Silvan Peršolja pa je pozval k združevanju
moči v nekaj prodornega. Vsi skupaj so bili enotni v tem, da bi bilo v projekt potrebno
vključiti širok krog turistične ponudbe in poslovnega sveta.762
V aprilu 2014 je potekala delavnica o štirih vinskih turističnih cestah vinorodne dežele
Primorske oziroma posvet o stanju in problematiki vinskih cest in promociji vinskega turizma
v primorskih vinorodnih okoliših Brda, Vipavska dolina, Kras in slovenska Istra. Prišli so do
enotnega zaključka, da bi bilo potrebno povezovanje, saj so bile te ceste pomemben tržni
element celotnega območja, seveda pa bi bilo potrebno marsikaj postoriti tudi doma. Predlog
Erike Kovačič Marinič, ki je Briško vinsko cesto predstavljala kot vodja TIC-a, je bil
globalen, saj je zajemal, da so se že več časa trudili Slovenijo vključiti na vinski zemljevid
sveta, saj preko meje še ni bila prepoznana kot vinska država. Tanja Krapež iz Razvojne
agencije Rod in Dejana Baša iz Turistične zveze TIC Nova Gorica, ki sta predstavljali
Vipavsko vinsko cesto, sta tudi poudarili nujnost povezovanja in vzpostavitve enotnejše
promocije vseh vinskih cest, saj sta menili, da turista ni zanimalo, kje se konča občinska meja,
potrebno bi ga bilo zadržati, da zadovoljen ostane več kot le dan, kar bi bilo možno le, če
nastopijo skupaj. Enakega mnenja je bil tudi Peter Žudič, ki je zastopal Turistično
organizacijo Koper in predstavil Istrsko vinsko cesto. Majda Brdnik, svetovalka in
specialistka za vinogradništvo Kmetijsko gospodarskega zavoda Nova Gorica, je povedala, da
je bil s tem posvetom narejen korak naprej, saj so se tako spoznali predstavniki posameznih
vinskih kleti, razočarana pa je bila nad tem, da se kljub povabilu posveta ni udeležil noben
predstavnik nacionalne turistične organizacije.763
Septembra 2016 smo brali o ustanovitvi skupnega zavoda za turizem štirih občin Goriške. Kot
sta povedala novogoriški župan Matej Arčon in vodja njegovega kabineta Andrej Markočič,
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naj bi projekt zavod začel delovati že spomladi, a do tega ni prišlo, saj sta občini Šempeter in
Kanal ustanovitev zavrnili, saj ju je motila delitev stroškov, ker bi plačevali sorazmerno
veliko, čeprav v njunih občinah niso bili ravno turistično naravnani, poleg tega pa bi raje
videli, da se najprej oblikuje strategija turističnega razvoja in šele nato ustanovi zavod.
Projekt zavoda, ki bi skrbel za skupno trženje produktov in promocijo, je po teh dveh
zavrnitvah zastal, a so dva dni pred izidom članka idejo prejeli tudi v briški občini, kjer so jo
podprli. Ker je bil turizem v Brdih pomembna panoga, so bili župan Mužič in svetniki
projektu naklonjeni, obenem so predlagali tudi, da bi zajeli širše območje in ne le Goriške, da
v. d. direktorja za pripravo strategije ne bi imenovala politika in da bi bilo v svetu zavoda več
predstavnikov zasebnega sektorja. Markočič je povedal, da so imeli tudi sami ambicijo po
širitvi območja, za tedaj pa so bili zadovoljni, da so se projektu priključila Brda, ki so imela
dobro izdelano turistično zgodbo in so na tem področju naredila že ogromno. Če so se oni
želeli povezovati, je bilo to dobro izhodišče tudi za ostale. Dodal je, da bodo kmalu začeli s
pogovori z občinama Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica. Dodal je še, da se imenovanju
v. d. direktorja ne bodo odpovedali, kar je tudi zmotilo Šempeter in Kanal, in da bodo s
projektom zavoda nadaljevali, vendar ne bodo nikogar silili v vključitev, sodelovale bodo
občine, ki bodo v tem videle pozitiven učinek, ostale pa se bodo lahko priključile kasneje.764
Maja 2017 je prišlo do spremembe načrtov, in sicer naj bi namesto turističnega zavoda šestih
občin ustanovili tak zavod treh občin, novogoriške, briške in ajdovske. Novogoriški župan
Arčon je povedal, da naj bi imele ostale občine do konca prihodnjega tedna čas, da se projektu
priključijo, drugače bodo omenjene tri občine šle same naprej, ostale pa se jim bodo vseeno
lahko priključile kasneje, ter dodal, da bodo k projektu skušali vključiti tudi sosednjo Gorico.
Vsaka od teh občin je že imela izoblikovano svojo blagovno znamko, kar pa se pod skupnim
zavodom ne bi spremenilo, ta bo le skušal te in destinacijske znamke nadgraditi in povezati,
poleg tega bo koordiniral skupne nastope na sejmih, poskrbel za skupno trženje in promocijo
ipd. Briški župan Mužič je povedal, da so bili tako kot prejšnjemu naklonjeni tudi temu
zavodu, in dodal, da je bil čas, da začneta gospodarstvo in turizem na tem območju delovati
na liniji Nova Gorica–Brda–Ajdovščina. Poudaril je še, da je briška občina na področju
turizma že uspešno delovala, a kljub temu bi bilo pri tej panogi potrebno iti dlje od občinskih
meja s povezovanjem, s katerim bi skušali poskrbeti, da se bodo turisti na tem območju
zadrževali dlje kot dan ali dva. Strošek delovanja zavoda še ni bil znan, se je pa številka vrtela
okoli 85.000 evrov letno, kar se je županom zdelo, da se bo izplačalo, saj bodo s tem lahko
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dosegli bistveno večje učinke, poleg tega pa naj bi s tem presegli tudi birokratske ovire, ki so
hromile sodelovanje na tem področju. Še pred poletjem naj bi na vseh treh občinskih svetih
potekali pogovori, jeseni pa bi na skupni seji sprejeli odlok o ustanovitvi. Dogovor o ključu
financiranja še ni bil dokončen, bodo pa najprej ustanovili zavod, imenovali njegove organe in
izbrali direktorja, ki bo pripravil strategijo delovanja. Sedež bo po vsej verjetnosti v Novi
Gorici, organizacijski enoti pa še v Brdih in Ajdovščini. Arčon je še povedal, da so bili vsi
trije župani naklonjeni povezovanju z ostalimi goriškimi in vipavsko občino, upali so na
povezovanje z Gorico, s Posočjem pa vsaj za tedaj še ne.765 Jeseni, ko naj bi sprejeli odlok o
ustanovitvi zavoda, ni bilo nobenega članka o tem, tako da ne vemo, ali je do sprejetja odloka
prišlo, o čemer pač niso poročali, ali ne. Morda se je ustanovitev zavlekla v leto 2018, ko
nisem več pregledovala člankov.
Zanimivo je, da se je vsebina vseh člankov navezovala na povezovanja, ki naj bi se zgodila,
nismo pa našli članka, ki bi govoril o tem, ali je do določenih povezovanj res prišlo ali ne – v
zadnjem članku smo sicer izvedeli, da ni prišlo do zavoda šestih občin, o čemer smo brali v
članku »Nikogar ne bodo silili«, a je bilo v članku opisano, da naj bi prišlo do novega zavoda,
o katerem pa ponovno nismo dobili odgovora (do konca leta 2017), kako se je končalo.
10.2 Tujina
V tem podpoglavju sem opisala tako povezovanja s tujino kot promocijo, ki so jo Brda
pripravljala v tujini.
Brici so v septembru 1997 pripravili načrte, ki naj bi jih začeli uresničevati v prihodnosti, ena
od teh je bila tudi promocija. Za predstavitev so se predstavniki briške občine dogovorili s
predstavniki avstrijske dežele Salzburg, kjer naj bi konec oktobra pripravili predstavitev
briških vin.766 V četrtek, 2. 11., je briška delegacija gostovala v Salzburgu na srečanju z
občino Engendorf, kjer je predstavila svojo deželo, ki so jo Avstrijci poznali pod imenom
Colio. Srečanje je potekalo v ugledni restavraciji, kjer so predvsem briške žene z briškimi
značilnostmi, predmeti, dobrotami itd. ustvarile briško vzdušje. Predstavili so se tudi briška
vina Kmetijske zadruge in zasebnih vinarjev in trije kmečki turizmi. Vendar se tam ni
predstavljala samo lokalna skupnost ampak celotna Slovenija, k čemur je prispevala tudi
765
766

Mitja Marussig, »Turizmu hočejo dati pospešek«, Primorske novice 71, št. 108 (2017), str. 5.
Davorin Koron, »Cestna zapora v Kojskem?«, Primorske novice 49, št. 74 (1995), str. 5.

215

prisotnost predsednika tamkajšnjega deželnega parlamenta, najvišjih predstavnikov mesta
Salzburg in sosednje Tirolske, našega generalnega konzula na Dunaju in drugih gostov.767
Čez teden dni je obisk vrnil salzburški poslovnež slovenskega rodu. Ponudil je različne
konkretne primere sodelovanja, ki so se nanašali na sovlaganja v turistične objekte v Brdih,
trženje briških vin v Avstriji in Nemčiji, sodelovanje Avstrijcev pri programih turističnih
agencij in možnost najemanja ugodnih kreditov v Avstriji.768 Ali je do takšnih oblik
sodelovanja prišlo, nismo izvedeli.
Delegacija briške občine je pod vodstvom župana Mužiča v ponedeljek, 20. 11. 1995,
sodelovala na srečanju županov občin gorske skupnosti Brda (Colio) v Krminu, kjer so se
pogovarjali o možnosti sodelovanja Brd z obeh strani meje. Gorsko skupnost so namreč
sestavljale občine Dolenje, Krmin, Kopriva, Števerjan in San Lorenzo, vendar sta kar dve
tretjini Brd na slovenski strani meje, zato so si bili župani enotni, da je potrebno prostor
obravnavati kot enoten, ga smiselno povezati in okrepiti vrste sodelovanja, posebno na
področju turizma. Skupaj so si zastavili program oblikovanja skupne vinske ceste, za kar so
ustanovili tudi mešano komisijo, ki naj bi reševala to vprašanje.769
Konec leta 1995 je na Dobrovem potekal posvet, kjer so sodelovali predstavniki Slovenije,
Italije in Avstrije. Generalni konzul Celovca Josip Jeraj je podal mnenje, da bi lahko obudili
zamisel o promocijskem projektu Soška fronta, ki je med Avstrijci vzbujal veliko zanimanje,
sodelovali pa bi lahko tudi Brici, obenem pa jim je še predlagal, naj razmislijo o možnosti
odprtja specializirane trgovine v središču Celovca. Hadrijan Corsi, predsednik gorske
skupnosti Colio, je povedal, da se je strah italijanskih Brd pred konkurenco omilil in so bili
vedno bolj pripravljeni na sodelovanje. Njegov sodelavec dr. Riz je pri tem dodal, da so se
zavzemali za enotno označevanje na področju turizma. Na drugi strani pa je Izidor Simčič,
zunanji svetovalec Občine Brda za turizem in promocijo, dal pobudo, da se ugotovi, kolikšno
je zanimanje Italijanov za naložbe v obnovo objektov v Goriških brdih. Ko se je s
predstavniki briške občine pogovarjal minister za kulturo Sergij Pelhan, je izrazil podporo
kulturnemu sodelovanju Bricev z obeh strani meje.770
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Brici so sklenili dogovor, da se marca 1996 predstavijo avstrijskemu turističnemu trgu na
sejmu GAST 96 v Celovcu. Tam naj bi sodelovali z novogoriško mestno občino, Mipom in
Hitom, pomoč pa naj bi jim nudila tudi naš generalni konzulat v Avstriji in Slovenska
gospodarska zveza Koroške. Po pogovorih briške delegacije s prireditelji sejma so prišli do
dogovora, da bo poudarek na sejmu namenjen briški turistični ponudb, najbolj vinom in
gastronomiji.771
V istem mesecu so se nadaljevali tudi pogovori o vinski cesti, ki so jo pripravljali skupaj z
italijanskim delom Brd. Kot je nekaj dni pred izidom članka na sestanku slovensko-italijanske
delovne skupine povedal Michele Formentini, predsednik furlanskega dela Agroturisma,
organizacije italijanskih kmečkih turizmov, so se odločili skupni projekt vinske ceste
predstaviti v Rimu italijanskim oblastem. Vinska cesta naj bi se italijanski priključila v
Neblem in na Humu, zato je Formentini italijanskemu zunanjemu ministru dal pobudo za
prekategorizacijo tega mejnega prehoda v mednarodnega, podporo pa ji je obljubila tudi
novogoriška občina. Slovenski del trase je predstavil snovalec Izidor Simčič, pri čemer je
uredil tudi pregled možnih ureditev spremljajočih objektov, kot so gostišča, prenočišča,
kmečki turizmi. Potekali pa so tudi pogovori o razširitvi ceste na Furlanijo - Julijsko krajino
in Slovenijo. V istem članku smo brali tudi o mednarodnem srečanju v Tinjah na avstrijskem
Koroškem. Na njem je potekala beseda o morebitnem gospodarskem sodelovanju med
državama, briška delegacija pod vodstvom župana Mužiča pa je želela predstaviti svojo
turistično in vinsko ponudbo, kot naj bi jo na prihajajočem sejmu v Celovcu.772
Na tradicionalnem sejmu gostinstva in turizma v Celovcu leta 1996 so uspešno predstavili
Goriško in njeno ponudbo Občina Brda, novogoriški podjetji Hit in Mip ter novogoriška
turistična zveza, ki so med drugim reševali tudi čast Slovenije, saj se je od Slovencev poleg
njih predstavila le še blejska igralnica. Kot je povedal strokovni svetovalec briške občinske
uprave Izidor Simčič, je bil s sejmom storjen pomemben korak naprej pri osvajanju
turističnega trga tako Avstrije kot tudi Nemčije. S svojimi vini, ki so jih prispevali klet
kmetijske zadruge in zasebni vinarji, so se uspeli celovito predstavili Avstriji.773
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Februarja 1997 je v Globasnici na avstrijskem Koroškem potekalo srečanje, kjer so se sestali
predstavniki občin Brda, Števerjan in Globasnica in se dogovarjali o medsebojnem
sodelovanju. Posamezne delegacije so vodili župani, sodeloval pa je tudi predstavnik
Slovenske gospodarske zveze na Koroškem, saj je pogovor tekel predvsem o tem, da je
gospodarsko sodelovanje osnova, ki omogoča stike tudi na ostalih področjih, med drugim so
podprli zamisel o pobratenju vseh treh občin. Glede Brd so Avstrijce najbolj zanimala vina, s
katerimi so se odpirale tudi možnosti v turizmu, domenili so se tudi, da bodo predstavniki
Globasnice spomladi Bricem vrnili obisk. Pred tem obiskom pa so se na Dobrovem sestali
župani obmejnih in bližnjih občin, in sicer Brda, Števerjan, Krmin in Dolenje. Med drugim so
se pogovarjali tudi o sodelovanju med občinami. Ugotovili so, da so se občani največkrat
srečevali na Prazniku češenj na Dobrovem, prireditvi Vino miru v Krminu, Prazniku rebule v
Dolenjah, festivalu narodno zabavne glasbe v Števerjanu in na srečanju srednjeevropskih
združenj v Krminu, našteli pa so tudi druge že uveljavljene in načrtovane skupne pobude
športnikov, kmetov, kulturnikov itd, zaradi katerih so postajala Brda obeh strani meje bolj
zaokrožen prostor.774
Novembra 1997 smo brali o pomenu večjega mednarodnega sodelovanja, in sicer v povezavi
z vipolškim študijskim središčem. Govorili so o evropskih razvojnih programih, v katere so se
vključevali tudi Brici. Eden od teh je bil tudi projekt enotne promocije briških vin obeh strani
meje in program Partnership, ki je povezal občino Brda in TD Vipolže z italijansko regijo
Emiglia-Romagna. Ta program je bil namenjen izboljšanju turistične ponudbe.775
Decembra 1997 je v Celovcu potekalo novo srečanje, ki se ga je udeležila delegacija Brd z
drugimi predstavniki Slovenije, Italije in Avstrije. Na srečanju v organizaciji skupnosti Trije
narodi so se delegacije z nekdanjim celovškim županom Gugenbergerjem pogovarjale o
partnerstvu med temi tremi državami. Na srečanju so Brici sodelovali kot možna nova
pobratena občina s Celovcem, s katero sta že bili pobrateni občini Nova Gorica in Gorica.
Med drugim sta se na posvetu odposlanstvi občin Brda in Števerjan srečali tudi s predstavniki
koroških občin Globasnice, Pliberk in Bistrica, kjer so sprejeli dogovor, da se kot dve briški
občini skupaj pobratijo z njimi. Dogovorili so se tudi o možnostih sodelovanja na kulturnoprireditveni ravni, področju izmenjave šolskih otrok in predvsem na področjih turizma in
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gospodarstva. Obe briški občini naj bi marca z namenom predstavitve in spoznavanja Brd v
vseh treh avstrijskih občinah priredili promocijski teden.776
Januarja 1998 so se srečanja na Dobrovem udeležili zastopniki vrste slovenskih in italijanskih
strokovnih služb in inštitucij. Na srečanju so govorili o čezmejnem sodelovanju, med drugim
so predstavili študije o možnih razvojnih programih na obmejnem območju, ki so se dotikale
kulture, prometa in najbolj turizma, med katerimi sta bili tudi študij o skupni promociji
briških vin in t. i. ’arheopark’, s katerim bi šlo za predrugačenje obstoječe obmejne turistične
arheološke ponudbe in za morebitno postavitev arheološkega zabaviščnega parka. 777 Do
postavitve arheoparka ni prišlo, a o tem v novicah niso pisali.
Februarja 1998 se je nadaljeval projekt vinska cesta, ki naj bi postal del projekta čezmejne
vinske ceste ob vsej slovensko-italijanski meji. Ker je bil projekt leta 1997 umeščen v
mednarodni program regionalnega razvoja slovensko-italijanskega obmejnega območja, so
Brici predstavnikom vseh sodelujočih občin predlagali, da pristopijo k skupnemu čezmejnemu
projektu vinske ceste, ki bi vključeval vsa vinorodna območja od Izole do Brd, kamor bi bila
vključena tudi briška vinska cesta. Idejo je podprl tudi vodja podobnega italijanskega
združenja Paolo Benvenuti, ki je še predlagal, da bi spomladi na Dobrovem organizirali še en
posvet, še prej pa obiskali slovensko ministrstvo za kmetijstvo.778
Aprila 1998 so trije avstrijski novinarji obiskali Brda in druge vinorodne pokrajine ob
slovensko-italijanski meji. Urednik in fotoreporterja so snovali projekt Vino in meja, ki naj bi
turistom predstavil posebnosti vinskih pokrajin ob mejah Avstrije s Slovenijo, Češko in
Madžarsko ter na meji med Slovenijo in Italijo. Novinarji so se srečali z vinarji, vinogradniki
in turističnimi delavci, ki bi želeli sodelovati pri projektu, s katerim bi skušali dvigniti raven
vinarskega turizma v vinorodnih pokrajinah na meji z Unijo. S tem projektom bi zahtevnejšim
turistom iz držav EU-ja omogočili spoznavanje posebnosti teh pokrajin vse od kulture in
zgodovine do avtohtonih vin in kulinarike. Po obisku še preostalih območij bi Avstrijci
naslednje leto pripravili sejemsko razstavo, za katero bi izdelali še katalog s slikami,
fotografijami in skicami obmejnih pokrajin, turističnimi kartami, na katerih bodo prikazane
tudi posamezne vinarske kmetije, pregledom kulturne zgodovine in predvsem zgodovine
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vinarstva teh pokrajin ter esejem o preseganju meja, izdelali pa naj bi tudi prospekt,
videokaseto in CD o projektu ter vinarski časopis.779 Ali so Avstrijci projekt izpeljali, nismo
izvedeli.
Novogoriški župan Črtomir Špacapan je 10. 7. 1998 sprejel častnega konzula Republike
Slovenije v Avstriji Berta Embergerja in vodjo prodaje Žičnic Wagrain Wolfganga Hubinko.
Tja ju je povabil Izidor Simčič, svetovalec župana Občine Brda, saj so že leta sodelovali z
ustanovami salzburške dežele, stike pa je v veliki meri pomagal navezati prav Emberger, ki je
drugače bil hotelir in živinorejec iz smučarskega Wagraina. Tam naj bi 7. 8. dva slovenska in
dva italijanska vinarja iz Brd predstavila svoja vina, saj so bili goste iz Avstrije pripravljeni
značilne pridelke in lepote goriške pokrajine predstaviti in promovirati v hotelih na
Salzburškem, v zameno pa bi radi, da pozimi in tudi poleti njihove kraje obišče več gostov z
Goriškega. Dodali so, da so za jesen pripravljali organiziran ogled območja Amadee za
turistične delavce, župane, gospodarstvenike in kulturnike, v zameno pa bi podoben izlet
organizirali zanje na Goriškem.780 Čez dva meseca pa so se nadaljevali pogovori o
povezovanju občin Brda in Števerjan z občinami Pliberk, Globasnica in Bistrica pri Pliberku.
Teden pred objavo članka so Brici z obeh strani meje na sejmu v Pliberku razstavljali svoja
vina, s čimer je dobil sejem, ki je potekal že od leta 1393, mednarodni in brezmejni značaj,
kar je v govoru poudaril tudi župan Pliberka Raimund Grilc. V članku smo izvedeli še, da so
marca Brici razstavljali tudi v Globasnici, tedaj pa so se srečali še z direktorjem sejma v
Šentvidu pri Celovcu, ki naj bi obiskal Brda, da se dogovorijo o udeležbi briških
razstavljalcev tudi na tem sejmu.781 Konec septembra se je nadaljevalo povezovanje Goriške
in Salzburga. Predstavniki novogoriške mestne in briške občine so obiskali pokrajino Pengau
v Avstriji. S tem so začeli uresničevati pogodbo o sodelovanju, ki so jo podpisali pred
mescem dni in v kateri so se zavzeli za gospodarsko sodelovanje, predvsem pa za spodbujanje
turistične promocije Goriške in osmih pengauskih občin. Ravno turizmu in privabljanju
avstrijskih turistov naj bi Brici in Novogoričani namenili največ pozornosti, enako so
nameravali tudi Avstrijci za svoje pokrajine.782
Decembra 1998 so potekala prednovoletna srečanja predstavnikov treh občin, Brda, Krmin in
Števerjan. Briški in števerjanski župan sta poudarila, da je povezovanje pomembno, pri čemer
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je župan Mužič dodal, da ne eni ne drugi niso še naredili dovolj za uresničevanje programov
čezmejnega sodelovanja, ki so bili na voljo le še do leta 2000. Zato je predlagal, da se
sestanejo januarja in se podrobneje pogovorijo o sodelovanju v prihodnosti.783 O januarskem
sestanku niso pisali, tako da ne vemo, ali do tega ni prišlo ali ga samo niso vključili v novice.
Junija 2004 se je nadaljeval evropski projekt Vintur. Tega je preko sklada Interreg III C, ki je
bil namenjen dvigu in poenotenju kakovostnih kriterijev pri turistični ponudbi, povezani z
vinom, financirala Evropska unija, usklajevali pa sta ga dve evropski združenji pridelovalcev:
Recevin, združenje mest vin, v katerega je bila vključena tudi Občina Brda, in Skupnost
evropskih vinorodnih dežel. Dobrovo naj bi kot edina slovenska občina v Recevinu pri
projektu sodelovala pod okriljem italijanske organizacije Citta del vino. Nosilci dejavnosti so
si za prvi cilj zadali, da izdelajo analizo dobrih in slabih strani vinskega turizma v različnih
evropskih pokrajinah. V sklopu projekta naj bi izdelali tudi spletno stran, ki bo služila kot
informacijsko središče in mesto za izmenjavo izkušenj med ponudniki, in vodiča po vseh
regijah, ki so bile vključene v Vintur, predvsem pa so težili k izdelavi blagovne znamke, ki bi
potrošnikom zagotavljala kakovost. Za projekt naj bi porabili skoraj 1.400.000 evrov, od tega
je dobro polovico zagotavljala Evropska unija, preostalo pa bo na državah članicah.784 »”Za
Goriška brda[…] je pomembno predvsem, da se bodo znašla v družbi najbolj uglednih in
znanih evropskih vinorodnih pokrajin ter da bodo naši ponudniki na spletni strani in v vodiču
uvrščeni med tiste, ki jim gostje lahko zaupajo, hkrati pa je to za pobudnike spodbuda, da
dosežejo kakovostne kriterije, ki bodo določeni znotraj projekta,” je povedal direktor
Vinoteke Brda, Toni Gomišček.«785
Januarja 2005 se je briška občina odločila, da del Praznika češenj preseli v avstrijsko glavno
mesto, kjer so nameravali v dveh dneh na 20 stojnicah prodati 20–30 ton češenj. Dogovor sta
sklenila briški župan Mužič in direktor Agencije Alpe Jadran iz Celovca Bernard Sadovnik.
Briški dnevi naj bi potekali 3. in 4. 6., teden dni pred Praznikom češenj na Dobrovem, ko
bodo ponujali tudi tipične jedi in vino, pripravili pa bodo tudi kulturni program. Poleg tega
smo brali, da so Brici ohranjali stike tudi z občinami v Furlaniji - Julijski krajini in na
avstrijskem Koroškem, vinoteka se je predstavila v Miranu pri Benetkah, sodelovanje z
občino Globasnica, s katero so bili v pogovorih o pobratenju še skupaj z občino Števerjan, pa
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je zraslo iz projekta ključ prijateljstva, ki je potoval od občine do občine vseh treh dežel.786
Kot smo brali v novicah, je v marcu prišlo do še ene razširitve Praznika češenj, in sicer naj bi
se Brda 17. in 18. 6. s češnjami predstavila tudi v Velikovcu. Z občino Velikovec Brda so vse
bolj sodelovali, s tem dogodkom pa se bodo tamkajšnjim prebivalcem predstavila kot
zanimiva turistična destinacija. Delegacijo, ki bo štela okoli 100 posameznikov, bo vodila
Vinoteka, sodelovale bodo še kmečke žene, mažoretke, pihalni orkester in nosači češenj, del
programa bo tudi tradicionalni voz, s katerim bodo obiskovalcem skušali predstaviti briško
življenje, kmetovanje in trgovino v preteklosti. Glede predstavitve na Dunaju so se v občini še
odločali, saj je šlo za velik logističen zalogaj, in razmišljali, da bodo za prvič predstavitev
nekoliko zmanjšali, je povedal župan Mužič.787
Junija 2007 se je briška občina že tretje leto zapored predstavila na sejmu Alpe Adria v
Velikovcu. Delegacijo je tisto leto vodil podžupan Jožko Zamar, na čelu povorke je bila nova
kraljica češenj Monika Čosič, sledile so briške mažoretke, pihalni orkester in briške žene s
košarami češenj in breskev, nastopila pa je tudi pevska skupina Brike.788
Julija 2007 je prišlo do še enega čezmejnega projekta, Valo-PT, ki je kot rezultat predstavil
knjigo Edamus, Bibamus, Gaudeamus – Jejmo, pijmo in se veselimo. V projektu so predstavili
tipične kmečke izdelke in pridelke čezmejnega območja ob reki Soči – od Trente preko
Vipavske doline in Krasa do slovenske Istre ter na italijanski strani od slovenskih krajev v
okolici Trsta do Gorice. Dan pred izidom članka so knjigo predstavili na gradu na Dobrovem.
Briški župan, ki si je prizadeval za promocijo briške vinogradniške pokrajine, je bil s
projektom zadovoljen in je povedal, da so Brda v Evropi že bila poznana, je bil pa čas, da
začnejo tudi z večjimi razvojnimi projekti, ki so jih že imeli zastavljene. Briška in ostale
lokalne skupnosti na obmejnem prostoru so imele podporo pri številnih projektih razvoja
kmetijstva in z njim povezanega turizma, kar se je videlo tudi v tem, da so pri projektu poleg
nosilca KGZ Nova Gorica sodelovali še Univerza na Primorskem, ajdovska razvojna agencija
Rod in partnerji z italijanske strani.789 Novembra istega leta so nadaljevali s projektom ValoPTj in pogovori o nekaterih drugih. Slovenskim Bricem se je zdelo, da so bili italijanski, kar
se tiče vinogradništva, v prednosti, vendar pa je Italijane skrbel njihov turistični razvoj. Tako
je Francesco Maragon z videmske univerze na srečanju kmetijskih strokovnjakov v Krminu
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izrazil mnenje, da se je turizem v Colliu razvijal prepočasi. Potrebno bi bilo izkoristiti številne
možnosti razvoja, ki so jih pokazale različne raziskave in čezmejni projekti. Eden izmed teh je
bila vinska cesta DOC Collio, ki so jo vinski turisti zelo pogrešali, a je niso še niti začrtali. V
Šmartnem je bil v maju omenjen tudi čezmejni projekt Vino limes, ki so ga predstavili tudi v
Krminu. To naj bi bilo čezmejno vino, pridelano iz najvišje kakovostnega grozdja, ki ga bodo
v posebne steklenice polnili vsaj trije mladi vinogradniki z vsake strani meje. Na koncu
članka je bila ponovno citirana beseda župana Mužiča o potrebi večjih razvojnih projektov.790
Tudi o teh projektih niso več pisali.
Za petek, 14. 3. 2008, je bila napovedana otvoritev razstave del dvanajstih likovnih
umetnikov, ki je bila del izvirne čezmejne ponudbe, namenjene promociji vina in turizma. Šlo
je za projekt, ki je bil skupno delo združenja Judrio in občine Krmin in ki je povezoval
turistično pot desetih lokacij, predvsem turističnih kmetij, kjer naj bi bila razstavljena dela
slovenskih in italijanskih likovnih umetnikov, ki so živeli in ustvarjali na Goriškem. V članku
sta bila omenjena dva slovenska Brica, ki sta sodelovala v tej akciji, Aleš Klinec in Stojan
Ščurek.791
Čez dva meseca so se Brda v beneški pokrajini predstavila številnim turističnim in gostinskim
delavcem. Briško delegacijo v Miri pri Benetkah so sestavljali 18 vinarjev Konzorcija Brda,
predstavniki TIC-a Brda, restavracije Grad Dobrovo, Casinoja Venko, Regijske razvojne
agencije Severne Primorske in občinske uprave z županom Mužičem. Po vrnitvi so povedali,
da so vinarji promovirali svoja vina in sklepali nove poslovne dogovore, župan in sodelavci
pa so iskali nove možnosti sodelovanja z beneško pokrajino. Kot je povedal direktor briške
občinske uprave Andrej Markočič, Benetke in okolico letno obišče med 20 in 25 milijonov
turistov, če bi vsaj en odstotek teh prišel še v Brda, bi to za občino pomenilo velik uspeh.
Dodal je še, da bi morali upoštevati nasvet direktorja združenja turističnih agencij beneške
pokrajine, da začnejo tržiti svoj prostor brez meja. Tudi župan Mužič se je zavedal, da je
čezmejno sodelovanje pomembno, zato so se z županom Mire in odgovornim za turizem in
kmetijstvo že dogovarjali za sodelovanje na teh dveh področjih, o čemer naj bi se dogovarjali
še na prihodnjih srečanjih, obenem pa je še povedal, da je ta občina kazala več zanimanja za
sodelovanje kot bližnje občine, na primer Gorica in Krmin.792
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Briška delegacija se je junija 2008 že četrtič predstavila na sejmu Alpe-Adria v Velikovcu.
Sejma so se udeležili tudi predstavniki briške občine s podžupanom Jožkom Zamarjem.
Briška povorka je bil osrednji dogodek velikovške prireditve in z njo so Brici uprizorili del
Praznika češenj. Vodila jo je nova kraljica češenj Ina Hvalič, za njo pa so stopale briške
mažoretke in briški pihalni orkester, ponovno so sodelovale tudi briške žene. Kot je povedala
Nika Fabricijo iz briške občinske uprave, so skušali s predstavitvijo Praznika češenj in same
češnje v Velikovcu graditi na prepoznavnosti Brd.793
Maja 2009 so na Dunaju pripravili predstavitev Brd in Colia. Ponudbo je TIC-u Brda poslalo
avstrijsko društvo ljubiteljev Collia z željo po predstavitvi Brd. Tako sta za 400 obiskovalcev
v hotelu Korotan svojo kulturo, okoljske in pokrajinske značilnosti pokrajine, vino in
gastronomijo »brezmejno« predstavila Brda in Colio. Dogodka so se udeležili tudi visoki
politiki in veleposlaniki ter Slovenci, ki so živeli na Dunaju.794
Novembra 2009 sta Občina Brda in RRA Severne Primorske pripravili nove projekte. Šlo je
za enajst projektov, ki so jih že predstavili in ki so jih prijavili za financiranje iz denarja EUja, namenjenega čezmejnemu sodelovanju Slovenije in Italije. Ovrednoteni so bili na milijone
evrov, od tega posamezni projekti od 1 do 3,5 milijona evrov. Šlo je za projekte, s katerimi so
nameravali predvsem obogatiti turistično ponudbo. Med temi so bili tudi projekt Urbis
Negotium, ki so ga pripravili skupaj z deželo Veneto, obrtno zbornico in Primorskim
tehnološkim parkom in ocenili na 3,2 milijona evrov, s katerim naj bi med drugim v
Šmartnem uredili prodajalne domačih izdelkov, projekt Navitur, v sklopu katerega bi razvijali
računalniški program za usmerjanje turistov do zanimivih točk severne Primorske in ki so ga
pripravili v sodelovanju z LTO Sotočje in občino Vipava in ocenili na 1,6 milijona evrov, in
projekt Art Circle, v sklopu katerega bi v Brdih ustanovili 27, kolikor je bilo članic EU-ja, t. i.
ambasad umetnosti in za katerega bi porabili okoli 1,5 milijona evrov. Poleg tega so v Brdih
sodelovali v dveh projektih za urejanje, označevanje in promocijo kolesarskih poti po
Primorskem in po severozahodni Italiji, s čezmejnim sodelovanjem pa naj bi skušali priti tudi
do dela denarja za obnovo gradu Dobrovo in nekatere dejavnosti v gradu Vipolže.795
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Junija 2010 so Brda ponovno sodelovala na sejmu Alpe-Adria v Velikovcu. Na povorki so se
predstavili briška kraljica češenj, mažoretke, pihalni orkester in briške žene, samo delegacijo
je tisto leto vodil podžupan Jožko Zamar.796
Avstrijska sedemčlanska delegacija je julija 2011 prišla na srečanje z županom Mužičem.
Pogovor je tekel o možnostih sodelovanja med občinama Brda in Beljak in izmenjavi dobrih
praks s področja turizma. Dogovorili so se tudi, da se bo briška delegacija avgusta udeležila
tradicionalnega beljaškega sejma in predstavila briško kulinariko in vina ter pripravila
kulturni program,797 o čemer pa potem niso pisali.
Sredi avgusta 2013 so se Brda predstavila na viteških igrah, turističnem in etnološkem
dogodku v istrskem mestu Barban, s katerim so bili pobrateni od Praznika češenj, ki je potekal
junija. Na dogodku, ki ga navadno vsako tretjo nedeljo v avgustu obišče nekaj 10.000
obiskovalcev, so Brici promovirali tako Brda kot zanimivosti širše Goriške. Na zavodu za
turizem so bili prepričani, da bodo Brici glede na obiskanost dogodka zagotovo pritegnili
nove obiskovalce v svojo in goriško pokrajino.798
Oktobra 2013 so odprli obnovljeno cesto, ki je Barbano povezovala z Rutarji na italijanski
strani Brd. Obnova je stala 73.000 evrov, večino pa so prejeli iz spodbud za čezmejno
sodelovanje med Slovenijo in Italijo, saj je bila cesta del kolesarske poti v okviru projekta
Croctal, urejanje kolesarskih poti pa je bilo, kot je na otvoritvi povedal župan Mužič, del truda
za promocijo Brd.799
Konec aprila 2014 je potekala otvoritev sezone na poti od Alp do Jadrana, ki je hkrati bila tudi
uvod v briško turistično sezono. Šlo je za 690 km dolgo pot, razdeljeno na 43 enodnevnih
etap, kjer je vsaka predvidevala okoli 5 ur hoje. Pot je bila začrtana od Großglocknerja v
avstrijskih Alpah preko Italije in Slovenije do Jadrana pri Trstu, kjer se je v kraju Milje – v
članku zapisano Molje – zaključila. Ustvarjena je bila kot turistični produkt za turiste, željne
aktivnega oddiha, in je bila plod uspešnega sodelovanja med tremi partnerji: SPIRIT
Slovenija, Kärnten Werbung (Avstrija) in Turistične organizacije Furlanije - Julijske krajine
(Italija). Ena od etap je pohodnika vodila tudi po Brdih, dolga pa je bila le 10 km. Majhno
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število pohodnikov, ki se je otvoritve udeležilo, je prehodilo pot od Neblega mimo Fojane,
Dobrovega, Drnovka, Imenja do razglednega stolpa v Gonjačah, kjer so dan zaključili s
slovesnostjo v treh jezikih in z odprtjem magične točke. Dogodek, ki je med potjo vključeval
tudi pet kulturno in kulinarično obarvanih postankov, so v Brdih šteli tudi kot otvoritev
turistične sezone.800
Novembra 2015 so Brici izrazili željo, da bi v sodelovanju z italijanskim delom Collio
čezmejno pokrajino vpisali na seznam Unescove dediščine, pri čemer so si želeli, da bi
Unescu predstavili ne le kulturno dediščino, ampak tudi naravno ter tipično enogastronomijo.
Na seznamu briških nepremičnin kulturne dediščine je bilo 123 objektov, od obnovljene vile
Vipolže, obnovljene srednjeveške vasice Šmartno, gradu Dobrovo do arheoloških najdišč v na
primer Golem Brdu do cerkve z apsido v Dolnjem Cerovem. Kljub temu pa predlog o Unescu
ni prišel od slovenskih Bricev, ampak so predlog dali na italijanski strani Brd, v občini
Dolenje. Da pobuda ni bila le ideja, ampak resen namen, je zagotavljala tudi direktorica
ZTKMŠ-ja Tina Novak Samec, ki je povedala, da je šlo za zavezo Brd in Collia, da grejo
skupaj v zaščito enovitega območja brez meja, in dodala, da se bodo začeli tesneje
povezovati, da naredijo načrte za naprej in začnejo delati na prijavi. Pojasnila je še, da v
načrtih niso imeli le zaščite kulturne dediščine, ampak tudi naravne dediščine in
enogastronomske ponudbe, ki je tipična, izjemne vrednosti in avtentična. Župan Mužič pa je
dodal še, da bi vpis na Unescov seznam pomenil tudi novo prepoznavnost Brd in širše
Goriške in Primorske, saj, če si na seznamu, si znan po vsem svetu.801
Briški župan Mužič je konec leta 2015 povedal, da si bo, ko bo z županovanjem prenehal, v
čast štel, kaj vse je naredil za promocijo Brd, kamor je spadala tudi predstavitev Brd na
Dunaju, ki naj bi jo imeli naslednje leto. Tam bodo organizirali praznik češenj v malem, kjer
bodo predstavili svojo turistično in enogastronomsko ponudbo.802 Tako so bila Brda in briške
češnje maja 2016 osrednji dogodek sprejema ob 25-letnici slovenske državnosti, ki sta ga na
Dunaju pripravila slovenska veleposlanika na Dunaju. Sejma, ki so ga pripravili v palači Haus
der Indstrie na Trgu Schwarzeberg pod Belvederjem, se je udeležilo okoli 400 ljudi, med
katerimi so bili tudi diplomati, Slovenci, povezani z Avstrijo, najpomembnejši predstavniki
slovenske narodne skupnosti v Avstriji in številni avstrijski prijatelji Slovenije. Brici so
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poskrbeli za zakusko po nagovorih, ki so jo sestavljale sladke češnje, pršut, salame, siri in
češnjev zavitek, postregli pa so tudi z briškim vinom, delegacijo Kleti Brda je vodil kar sam
direktor Silvan Peršolja. Že pred tem so v dunajski mestni hiši pripravili manjšo svečanost,
kjer je dunajski župan Michael Häupl sprejel briško delegacijo v spremstvu veleposlanika
Rahtena, predstavnika Slovenske turistične organizacije v Avstriji Jana Ciglenečkega in
Bernarda Sadovnika, župana Globasnice, ki je bila z Občino Brda pobratena. Župan Mužič je
na slovesnosti Brda opisal in izrazil željo, da bi na Dunaju briške češnje in vino bolje poznali.
Dunajski župan je med drugim povedal, da se bo v Brdih morda ustavil, ko bo na poti v Trst.
Brda so s tem dogodkom ponovno uspešno predstavila svojo pokrajino v Avstriji, od koder je
v Brda prihajalo vse več turistov, ne le iz koroških krajev, ampak tudi iz samega Dunaja.803
Mali Praznik češenj naj bi julija 2017 Brici pripravili tudi v Gradcu. Praznik češenj so do
tedaj pripravljali v Globasnici, Celovcu in Beljaku, po obisku Gradca, kamor so se odpravili
župan Mužič, direktor Alpsko-jadranskega centra Bernard Sadovec in direktorica ZTKMŠ-ja
Tina Novak Samec, in pogovorih s tamkajšnjim županom Siegfriedom Naglom bodo k
organizaciji dodali še to avstrijsko mesto.804 Naslednji mesec pa so Avstrijci obiskali Brda.
Tja sta prišla deželna ministrica za izobraževanje in družbo avstrijske Štajerske Ursula
Lackner in tamkajšnji deželni direktor nacionalne radiotelevizije ORF Gerhard Draxler. S tem
obiskom bi se morda lahko razvilo sodelovanje na področju kulture, kot pa je povedal župan
Mužič, so bili taki obiski pomembni predvsem, ker se gostoljubnost pri tem obrestuje na daljši
rok, enako kot se njihovi obiski in predstavitve v Avstriji, saj je v Brda prihajalo vse več
avstrijskih turistov.805
V novembru 2017 so nadaljevali s trudom vpisa na Unescov seznam. Nanj naj bi Brda skušala
priti skupaj z italijansko stranjo Collio, prvi korak k temu pa je bil vpis na poskusni seznam.
V tednu pred izidom so pobudo podprli na slovenskem zunanjem ministrstvu, v načrtu pa je
bilo tudi srečanje partnerjev na Občini Krmin, kamor so povabili tudi zasebnike. Direktorica
ZTKMŠ-ja Tina Novak Samec, ki je bila del srečanj in aktivnosti, povezanih s pobudo, je
povedala, da je predsednica dežele Furlanije - Julijske krajine Debora Serracchiani septembra
poslala ponudbo za podporo tega projekta na slovensko ministrstvo za zunanje zadeve, kjer so
pobudo pozitivno sprejeli in povedali, da so podpirali tovrstne pobude čezmejnega
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sodelovanja. Novak Samec je še povedala, da so bili prvi koraki narejeni, saj so podpisali
pismo o nameri in podpori projekta s strani pristojnih ministrstev, na sestankih so definirali
okvire in izhodišča, na katerih naj bi delali, tedaj pa je bilo potrebno pripraviti ustrezno
dokumentacijo na obeh straneh meje, oblikovali pa naj bi tudi tehnično delovno skupino, ki
bo v prihodnjih mesecih začela s pripravo gradiva za poskusni vpis. Dodala je še, da bi bila
največja prednost vpisa Brd in Collia na ta seznam promocija in prepoznavnost v svetovnem
merilu.806
Čeprav nekaterih odgovorov, kako so se odvila posamezna povezovanja, nismo dobili, je bilo
vseeno več zgodb kot pri povezovanju znotraj Slovenije zaključenih.
11. NAGRADE IN POHVALE
V to poglavje sem vključila nagrade in pohvale, ki so se navezovale na celotna Brda, nagrade
posameznih vasi pa sem vključila v posamezna poglavja, ki govorijo o njih.
Junija 2014 je občinsko nagrado prejel Dejan Ambrožič, gostinec, ki je od leta 2003 vodil
restavracijo Grad Dobrovo in je s svojim delom prispeval k oživitvi gradu, posledično pa tudi
h krepitvi turizma v občini, poleg tega se je udeleževal skupnih nastopov v okviru Občine na
raznih prireditvah in sejmih doma in v tujini.807
Septembra 2015 so Goriška brda dobila naziv slovenska destinacija odličnosti. Brda so
komisijo prepričala z vrhunskim spletom kulinarične dediščine in sodobnejših pristopov. Šlo
je za nagrado projekta EDEN oziroma European Destination od Excelence, kjer na ravni
Evropske unije nagrajujejo destinacijo, ki svoj razvoj in uspešnost povezuje s spoštovanjem
trajnostnih načel. Tisto leto je bila tema Turizem, lokalna kulinarika in gastronomija.
Komisija je ocenila, da so bila Brda izrazita kulinarična in gastronomska destinacija, kjer so
njeni prebivalci pravilno razumevali vlogo in pomen kulinarične in gastronomske dediščine,
ki je lahko temelj sodobnim, ustvarjalnim in inovativnim razpoznavnostim. Kot je povedal
župan Mužič, so se že vsa leta trudili, da bi s kmetijstvom z vinarstvom in vinogradništvom,
primarno briško dejavnostjo, ustvarili destinacijo, ki bi bila po tem prepoznavna doma in v
tujini. S pomočjo vrhunskih vin svetovnega slovesa in sadjem, med katerim kraljujejo češnje,
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je bila gastronomija zagotovo adut Brd, ki je združevala ponudnike in v Brda privabljala
številne goste. Direktorica ZTKMŠ-ja Tina Novak Samec je povedala, da bo nagrada
poskrbela z brezplačno promocijo v tujini, s tem pa, so upali, bo v Brda pripeljala dodatne
obiskovalce. Poudarila je, da je bil njihov cilj ohranjati kakovost in pestrost ponudbe in jo še
dodatno bogatiti.808 Z nagrado se je župan ponovno pohvalil naslednje leto junija ob prazniku
Občine, ko je povedal, da je bila nagrada lepa potrditev za to, da je njihov trud Brda popeljal
na sam vrh turističnih destinacij v širši okolici.809
V sredo, 28. 8. 2016, so ob svetovnem dnevu turizma na mednarodni dvodnevni konferenci
Global Green Destination Days podelili znamke kakovosti Zelena destinacija, ki so jo prejela
tudi Goriška brda.810 Novo nagrado so prejeli v oktobru, in sicer Kristalni Triglav 2016, ki ga
je podeljevalo Društvo turističnih novinarjev Fijet Slovenija. Kot utemeljitev so dali, da so
Brda v 22 letih iz razmeroma nerazvitega, pretežno kmetijskega obmejnega območja z
uspešnim vključevanjem sadjarstva in vinogradništva in vinarstva v turizem povzpela med
najbolj prepoznavne turistične destinacije v Sloveniji. Za župana, ki je nagrado prevzel, so
povedali, da je uspel združiti vso pozitivno energijo in ustvarjalnost Bricev.811
Februarja 2017 je sledila pohvala ameriške televizije CNN, ki je na spletnem portalu objavila
seznam 11 vinskih krajev, ki so bili po njihovem mnenju izjemni, a svetovna javnost zanje
verjetno še ni slišala. Med temi so bila tudi Goriška brda, ki so jih pri CNN-u poimenovali
»mini Toskana«, ne le zaradi gričev, ampak tudi zato, ker se v njihovi kulinariki čuti
italijanske vplive.812
12. NEURESNIČEN TURISTIČNI POTENCIAL
V to poglavje sem vključila dva projekta, o katerih so večkrat pisali in bi zelo vplivala na
turistični razvoj in dvig turistov v Brdih, a se nista uresničila. To sta projekta briške terme in
muzej.
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12.1 Briške terme
Briški župan Franc Mužič je briške terme prvič omenil v intervjuju junija 2005, ko je v
načrtih za Brda za naslednjih 10 let opisal tudi to, da so Avstrijci prepričani, da je v Brdih
izvir termalne vode. Za projekt naj bi že imeli potencialne investitorje, v primeru, da se ideja
uresniči, pa bi to bila velika pridobitev ne le za Brda, ampak za celotno Primorsko.813 V
avgustu se je zgodba bolj razvila, ko smo izvedeli, da so Brda že večkrat obiskali predstavniki
podjetja z avstrijske Koroške. Ti so bili prepričani, da bi tam lahko črpali termalno vodo, s
čimer bi uresničili briško željo po turističnem razkošju. Župan je pri tem ostajal še
redkobeseden, povedal pa je, da naj bi prvi rezultati analiz kazali na to, da bi bilo mogoče
črpati vodo s temperaturo 50 ali celo 80 °C, a bi prave odgovore dalo le poskusno vrtanje, za
kar bodo morali pridobiti vsa potrebna dovoljenja in dogovore z lastniki tamkajšnjih zemljišč.
Lokacije projekta pa župan in investitorji niso še želeli izdati.814 V novembru smo dobili več
podatkov, ko smo izvedeli, da so bili investitorji tri avstrijska podjetja, A.PTU, VA Tech Elin
in Immobilien Lexer, ki bi vodo vrtali v dolini potoka Oblanč med Dobrovim in Vipolžami,
sam termalni kompleks pa gradili na vzpetini med Medano in Fojano, saj se z nje odpira
pogled na celotna Brda, morje, Julijske, Karnijske in Kamnišle Alpe. V avstrijskih podjetjih
so bili prepričani, da je 550 m pod zemljo v dolini potoka Oblanč termalna voda s 50 ali
80 °C. Na briški občini so želeli preveriti njihove trditve in so na Geološkem zavodu
Slovenije naročili študijo, ki je potrdila domnevo termalne vode, a z nižjo temperaturo in
globlje pod zemljo, na 1200 m. Investitorji naj bi s poskusnim vrtanjem začeli v prihodnjih
tednih, rezultati pa naj bi bili znani do marca naslednjega leta. V ta namen so prihajali v Brda
v ponedeljek, 21. 11. 2005, da bi podpisali pogodbe z imetniki zemljišč. Šlo je za zemljišča v
dolini potoka Oblanča, in sicer bi tam odkupili 6000 m², in za zemljišča, kjer naj bi stal
termalni kompleks, kjer so nameravali odkupiti nekaj manj kot 5 ha zemlje od dveh
posestnikov. Na Občini so še pojasnili, da so nameravali z vlaganjem v vrtino ustanoviti
skupno podjetje za pridobitev državne koncesije za črpanje termalne vode, s čimer bi imeli
vpliv na način njene uporabe.815 Kljub temu pa avstrijski investitorji ob obisku z lastniki
zemljišč niso podpisali predpogodb, ampak so le dokončno dorekli njihovo vsebino, tako da
naj bi bili dokumenti za podpis pripravljeni v dveh tednih, ko bodo tudi notarsko overjeni.
Kmalu naj bi začeli tudi z vrtanjem, rezultati analiz pa so se z marca premaknili na junij 2006,
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je pojasnil župan Mužič. V primeru ugodnih rezultatov bo morala Občina spremeniti
namembnost zemljišč, ko bodo lastnikom izplačali petino kupnine, preostalo pa naj bi dobili,
ko bodo investitorji izdali gradbeno dovoljenje. O projektu pa niso bili seznanjeni predsedniki
vaških skupnost, ki naj bi jih načrt zadeval, znani so jim bili le splošno dosegljivi podatki,
uradnega obvestila pa še niso prejeli. Ravno v ta namen naj bi investitorji v bližnji prihodnosti
pripravili novinarsko konferenco in javnost seznanili z načrti. V vaških skupnostih pa so
zatrjevali, da so načeloma nad načrtom navdušeni, vsi Brici pa so se veselili podatkov, da naj
bi terme po odprtju obiskalo tudi do 240.000 turistov na leto, nudile pa bi 200 do 300
delovnih mest, v primeru uspeha pa tudi več. S tem projektom bi pokrajina doživela turističen
preporod, saj bi bile briške terme edine daleč naokoli, bogatila pa bi jih edinstvena pokrajina.
Ponudbo so nameravali investitorji povezati z briškimi lepotami in posebnosti, predvsem z
briškimi vini.816
V januarju 2006 so napovedali, da bodo začeli z vrtanjem čez dva meseca, ko bodo pridobili
vso ustrezno dokumentacijo, pri čemer naj bi jim pomagal Geološki zavod. Slovenski
strokovnjaki so bili sicer mnenja, da se termalna voda nahaja med 1200 in 1500 m in ima le
okoli 30 °C. Avstrijskih investitorjev njihova skeptičnost ni motila, je pa župan Mužič
povedal, da so zagotovili investiranje tudi v primeru, da bi se izkazalo, da je voda ras globlje,
kot so menili sami. Vseeno pa bi morala njena temperatura preseči 30 °C. 26. 1. naj bi se
predstavniki občine in avstrijski investitorji natančno dogovorili, kdaj in kako bodo začeli z
vrtanjem. V času do začetka vrtanja bodo Brici in avstrijski investitorji ustanovili tudi skupno
družbo za vrtanje, v kateri naj bi briška občina imela 26-odstotni delež.817 Čez dva meseca je
bilo jasno, da bo pridobivanje dokumentacije končano v mesecu dni, kar je bilo hitreje, kot so
sprva domnevali. V tem času je Občina iskala podjetja, ki bi lahko opravila dela. Cene vrtanja
so se gibale med 30 in 40 milijoni tolarjev oziroma 125.000 in 167.000 evri. Kljub temu da so
bili slovenski strokovnjaki mnenja, da je voda globlje, so se avstrijski investitorji odločili za
vrtanje do 550 m globine, v primeru, da to ne bo uspešno, pa do 1200 m. Investitorji so
pričakovali, da bo dela prevzelo slovensko podjetje. Predkupne pogodbe z lastniki zemljišč so
že bile podpisane, še vedno pa niso bili dokončno sklenjeni dogovori o soudeležbi Občine
Brda v mešani gospodarski družbi, ki bi s turističnim kompleksom upravljala, načeloma pa je
ostajal dogovor, da bo postala 26-odstotni lastnik. Projekta še vedno niso predstavili
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občinskim svetnikom in predsednikom vaških skupnosti, a naj bi se to zgodilo kmalu.

818

V

aprilu je Brda obiskal minister za gospodarstvo Andrej Vizjak, kateremu so avstrijski
investitorji predstavili projekt briških term, seznanili so ga z različnimi podrobnostmi,
idejnimi načrti za hotelsko naselje in s finančno konstrukcijo. Minister je izrazil podporo
tovrstnim projektom, investitorje pa je predvsem zanimala zakonodaja, ki je uravnavala
področje tujih naložb, in če bi bilo mogoče za projekt pridobiti evropska sredstva.819 Minister
je na to odgovoril, da lahko v primeru, da uspejo navdušiti investitorje, pričakujejo tudi
nepovratna državna sredstva, manj verjetno pa je bilo, da bi dobili finančno pomoč za fazo
poskusnega vrtanja, ki jo je sam videl kot bolj tvegano. Dodal je še, da ga je navdušila vpetost
projekta v lokalno okolje in da je vesel, da se je termalni turizem, ki so mu na ministrstvu kot
gospodarski panogi namenjali veliko pozornosti, začel razvijati tudi na tem področju. Projekt
je bil posebej zanimiv, ker je vključeval posebnosti in značaj pokrajine, s čimer bi imela Brda
veliko za ponuditi. Nosilci projekta pri tem niso želeli povedati, kdo bo plačal poskusno
vrtanje, ki naj bi stalo nekaj 10 milijonov tolarjev ali več, če se izkaže, da je voda globlje, kot
so sprva napovedovali Avstrijci. Ponudbe za delo so na Občini še zbirali, avstrijski podjetniki
pa so povedali, da bodo iskali večinskega domačega partnerja ali partnerje, a ne zato, ker sami
ne bi zmogli speljati naložbe, ampak je šlo za prijateljsko gesto, da domačinom ponudijo
priložnost.820 V maju se je pokazalo, da naložba v termalni center ni ostajala več le pri
besedah, ampak so prehajali k dejanjem. Občina in avstrijski investitorji naj bi v dneh po izidu
članka ustanovili mešano podjetje za vrtanje, v katerem bo Občina imela najmanj 26-odstotni
delež. S poskusnim vrtanjem naj bi začeli poleti, v primeru ugodnih rezultatov pa naj bi z
gradnjo kompleksa zaključili v treh letih. Terme bi prinesle 80 delovnih mest – pred tem
govora o 200 ali 300 – nove nočitvene zmogljivosti in spremljajoče dejavnosti, je pojasnil
Oskar Ster, predstavnik glavnega investitorja, avstrijskega podjetja Siemens – pred tem tega
podjetja niso omenjali.821 Čez dober mesec je župan Mužič v intervjuju povedal, da so bili tik
pred začetkom poskusnega vrtanja, še pred tem pa naj bi ustanovili mešano družbo, kjer bo
Občina 26-odstotni lastnik, s čimer bo lahko vplivala na strateške odločitve v podjetju.822 V
septembru, že skoraj pol leta po obisku ministra za gospodarstvo, še vedno niso začeli z
vrtanjem. Kot je povedal župan Mužič je bil razlog v tem, da se je vključevala država, kar je
pomenilo, da je ostajala možnost, da bi 150 milijonov tolarjev za vrtanje prispevala država, in
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sicer iz javnega sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja
oziroma t. i. Ribniškega sklada. S tem bi Občina Brda po finančni konstrukciji postala edini
lastnik vrtine. Tudi če v tistem letu denarja ne bi dobili, bi se lahko prijavili na redni razpis za
dodelitev sredstev iz sklada v letu 2007. A vseeno niso mislili predolgo čakati s projektom in
so imeli, v primeru, da bi se država premislila, že pripravljen rezervni načrt, in sicer si imeli
domačega investitorja, ki je bil pripravljen sodelovati, kot je bilo dogovorjeno pred tem, se
pravi, da Občina ohrani 26-odstotni delež v družbi, ki bi bila lastnica termalnega kompleksa.
Kdo je ta investitor bil, ni povedal, le da je šlo za poslovno navezo med domačini in
podjetniki iz Kranja. Vseeno pa jim je bila ideja z državo najbolj všeč, saj bi v tem primeru v
celoti sami upravljali z vodnim virom. Prva ocena naložbe v termalni kompleks je bila
zaokrožena na 40 milijonov evrov.823 Tudi v novembru še ni bilo jasno, ali bo država dala
denar ali ne, a naj bi v kratkem Brda obiskal minister za razvoj Ivan Žagar, s katerim naj bi se
pogovarjali o finančni konstrukciji projekta, pri čemer so bila poleg denarja iz države
pripravljena pomagati tudi domača podjetja, še neimenovani investitor pa je bil celo
pripravljen prevzeti celotno investicijo, če bi se država premislila. Župan je pri tem upal, da
bodo z vrtanjem začeli v sredini prihodnjega leta. Ko je bila pred dnevi v Brdih ponovno
skupina avstrijskih strokovnjakov, so se odločili, da bodo vrtali 100 m stran od prvotno
izbrane lokacije. Kmalu naj bi lastniku novega zemljišča ponudili predpogodbo za nakup
zemlje. Avstrijci so bili še vedno mnenja, da se voda nahaja na globini 800 do 1000 m – pred
tem so govorili o 550 m – a naj bi kljub temu namestili napravo, ki vrta do globine 2000 m.824
V januarju 2007 so se v Brdih začeli spraševati, ali bo do uresničitve projekta term sploh
prišlo. Župan Mužič je povedal, da se je projekt samo upočasnil, ker se je vanj vključila
država, in zagotovil, da bodo v dolini potoka Oblanča zagotovo iskali termalno vodo, a niso
mogli napovedati, kdaj se bo to zgodilo. V ta namen so tudi ustanavljali podjetje. Tudi
minister za regionalni razvoj Ivan Žagar, s katerim bi morali pripraviti finančno konstrukcijo
za vrtanje, v Brda še ni prišel. Je pa zagotovil, da lahko računajo na 60 % potrebnega denarja
za vrtanje, če se prijavijo na državne razpise, kar je imela Občina v načrtu narediti v februarju
in marcu. Cena vrtanja naj bi znašala 625.000 evrov – pred tem med 125.000 in 167.000
evri.825 Konec februarja je minister Žagar prišel v Brda in se sestal z briškim županom in
avstrijskimi predstavniki, s katerimi so se pogovarjali o projektu term. Še vedno pa ni bil znan
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datum začetka vrtanja, a sta tako minister kot župan zagotovila, da bosta država in Občina
skušali najti najboljšo rešitev, da bi do vrtanja prišli čimprej, saj je bila od globine in
temperature vode odvisna gradnja celotnega termalnega kompleksa, od katerega so si Brici
obetali večji razvoj turizma in nova delovna mesta.826 Tako so se dogovorili, da bodo skušali
najti najboljše vire financiranja za vrtanje, ki je stalo 834.500 evrov – v malo več kot mesecu
dni se je podražilo za 209.500 evrov, a ni bilo obrazloženo zakaj. Upali so na to, da bo država
preko razpisov prispevala 60 % tega denarja, preostalo bi si razdelili briška občina, okoli
10 %, izvajalec vrtanja Nafta Lendava in Regijska razvojna agencija severne Primorske.
Čeprav so se za naložbo zanimala tudi nekatera domača in tuja podjetja, so si na Občini
prizadevali, da bi uspela ideja z državo, zato so se nameravail v prihodnjih dveh mesecih
sestati še z ministrom za gospodarstvo in predsednikom vlade. Kot je povedal minister Žagar,
bi bila možna pot do denarja tudi preko tega, da severnoprimorska regija projekt označi kot
prioritetnega in bi ga tako bilo mogoče financirati iz neposrednih spodbud, ki jih je bilo za
goriško statistično regijo na voljo 5, 8 milijona evrov letno. Dodal je še, da bi bilo potrebno
preučiti možnosti javno-zasebnega partnerstva in ugotovitvi, v kolikšni meri se lahko
potegujejo iz strukturnih in kohezijskih skladov ministrstva za gospodarstvo. Ob uspešnem
vrtanju naj bi termalni kompleks gradili avstrijski podjetji Siemens in PORR, ki sta menili, da
bosta za pridobitev potrebnih dokumentacij potrebovali kakšno leto, leto in pol pa nato za
samo gradnjo, pri tem pa je njihova želja ostajala, da sodelujejo tudi s kakšnimi slovenskimi
podjetji. Navdušenje nad tem turističnim projektom je izrazil tudi deželni svetnik za evropske
zadeve in kmetijstvo na avstrijskem Koroškem Josef Martinz.827 Kot je v intervjuju junija
povedal župan Mužič, terme zagotovo bodo, a se je takrat splačalo še malo počakati, če bi to
pomenilo, da si zagotovijo t. i. rizični (če bi bilo vrtanje negativno) denar države. Še bolj so si
želeli denarja države, saj bi to pomenilo, da bi Občina čez čas postala lastnica vrtine in bi
razpolagala s termalno vodo. Vseeno pa so imeli tudi alternativno rešitev. V vrtino so bila
pripravljena vložiti nekatera slovenska podjetja, pri čemer bi Občina postala več kot četrtinska
lastnica vrtine. Druga možnost pa je bila, da bi termalno vodo v Brda vozili iz 150 km
oddaljenih term v Badbleibergu blizu Beljaka, katerega župan je idejo podpiral. Župan je še
povedal, da bi v sklopu termalnega kompleksa bil tudi hotel z 240 posteljami, kar bi
doprineslo k pomanjkanju nočitvenih zmogljivosti v Brdih.828 V septembru je župan pojasnil,
da so še vedno čakali odločitev gospodarskega ministrstva, ali bodo podprli financiranje
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vrtine, ki naj bi stalo približno milijon evrov – vrtanje se je ponovno brez obrazložitve
podražilo za okoli 160.000 evrov. V tem času pa so že urejali spremembo namembnosti
zemljišč na hribu med Fojano in Medano, kjer naj bi termalni kompleks zgradili. Nosilci tega
turističnega načrta so bili Alpe Adria center iz Celovca in podjetji Siemens in Porr, ki so bili
odločeni, da ta kompleks zgradijo tudi, če v Brdih termalne vode ne bo. To bi vozili iz
avstrijske občine Beljak, in sicer v sklopu skupnega projekta Cilji 3, ki bi vključeval tudi
možnost nabave vozila za prevoz vode. Vendar so bili ti pogovori takrat samo alternativne
ideje, je pojasnil Mužič.829 V oktobru pa je prišlo do podpisa pisma o nameri o sodelovanju
občin Brda in Bad Bleiberg na področju zdraviliškega turizma. Za projekt Terme Brda bi tako
skrbela mešana slovensko-avstrijska družba Terme Brda d.o.o, v kateri bo kot ustanoviteljica
tudi Občina Brda. Občina Bad Bleiberg bi za briško zdravilišče, v primeru, da bi bilo to
potrebno, zagotovila tudi zadostno količino termalne vode, s pismom pa sta se zavzeli tudi za
to, da bosta za uresničitev projekta skušali pridobiti tudi denar iz evropskih skladov. Kot je
pojasnil župan Mužič, to ni pomenilo, da so se vrtini odpovedali, le da so poiskali alternativno
možnost za uresničitev projekta briških term. Direktor občinske uprave Andrej Markočič je še
pojasnil, da sta bili vrtina in hotelski kompleks z bazeni dve različni zgodbi in da niso želeli
zamuditi možnosti za sofinanciranje iz evropskih razpisov, iz katerih bi lahko denar črpali le
do leta 2013. Tudi za spremembo namembnosti zemljišč iz kmetijskih v stavbna so že
poskrbeli, saj so na državo že naslovili vlogo o tem. Hotelsko-termalni kompleks je bil
ocenjen na 50 milijonov evrov stroškov, nudil bi 252 ležišč, njegova podoba pa bi spominjala
na grad s štirimi vogalnimi stolpi. Na strehi so bili predvideni zimski vrt, terasa in wellness
center, vogalni stolpi pa bi bili poraščeni z divjo trto. S tem bi se zunanja podoba hotela
ujemala s pokrajino in se spreminjala glede na letni čas, sam hotel pa bi prevzel tudi vlogo
prireditvenega centra za kulturo, umetnost in vino. Poleg njega bi zgradili terme, na terasah
okoli njih pa so bili načrtovani zunanji bazeni.830
V februarju 2008 je avstrijsko podjetje Porr iz Gradca z lastniki zemljišč podpisalo
predpogodbe za odkup zemlje, kjer naj bi zidali zdraviliški kompleks, do samega odkupa pa
bo prišlo, ko bo briška občina spremenila prostorske akte, najverjetneje oktobra. Čeprav so
bila zemljišča ovrednotena še kot kmetijska, jih bo podjetje odkupilo po stavbnih cenah. V
času, do spremembe namembnosti, bi moralo avstrijsko podjetje urediti še gradbeno
dovoljenje. V mesecu ali dveh pa so načrtovali tudi ustanovitev mešane slovensko-avstrijske
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družbe Terme Brda, ki bo nadzorovala omenjeni projekt. Vse to pa se je navezovalo na
gradnjo termalno-zdraviliškega kompleksa, medtem pa še vedno ni bilo znano, kaj bo z
vrtino, ki naj bi stala milijon evrov. Za občinski proračun je bil ta znesek previsok, so se pa za
to naložbo še vedno zanimala nekatera slovenska podjetja, a je Občina vseeno upala, da jo bo
financirala država. Projekt so predstavili tudi vladi ob njenem obisku Goriške. Ministrstvo je
bilo projektu sicer naklonjeno, o konkretnejši podpori pa naj bi se odločali, ko se bodo
seznanili z elaboratom.831 V aprilu je briška občina na Dobrovem gostila državnega sekretarja
Ministrstva za gospodarstvo Tomaža Jeršiča in direktorja direktorata za turizem Marjana
Hribarja. Pogovor je potekal predvsem o projektu term, pri čemer je župan Mužič povedal, da
so si želeli pomoči države predvsem pri plačilu vrtnine. O tem so se pogovarjali že z
ministrom Andrejem Vizjakom in se zatem prijavili na več razpisov. Čeprav so Brici od tega
sestanka veliko pričakovali, niso dobili konkretnih zagotovil. Hribar je povedal, da jim država
pri financiranju države ne more pomagati, lahko pa bi sodelovali kasneje ob gradnji
termalnega kompleksa. Jeršič je še dodal, naj pohitijo s projektom, saj je potekalo črpanje
sredstev za razvoj turizma iz strukturnih skladov zelo pospešeno. Kako se bo odvil projekt
term, naj bi bilo znano do konca leta.832 Kljub temu idejni vodje projekta niso izgubili upanja,
saj so imeli vsaj za gradnjo hotela in wellness centra dobre možnosti, da dobijo zajetna
sredstva iz evropskih strukturnih skladov. Kaj bo z vrtino, tako še ni bilo jasno, a župan je
pojasnil, da se bodo v najslabšem primeru zanesli na zasebni kapital, čeprav je to pomenilo,
da ne oni ne država ne bodo mogli upravljati s termalno vodo.833 V intervjuju junija je župan
Mužič še enkrat poudaril, da so ločili projekta iskanja termalne vode in gradnje termalnohotelskega kompleksa, pri čemer se je investitor iz Avstrije zadovoljil tudi s tem, da bi vodo
vozili iz term Badbleiber 150 km stran. Da pa ni šlo le za besede, ampak za resen projekt, je
dokazovalo to, da so že pred časom z lastniki zemljišč podpisali predpogodbe o odkupu
zemlje, 4 ha zemljišč, in da so bili tik pred podpisom družbene pogodbe, po kateri naj bi
Občina Brda imela 15-odstotni družbeni delež – prej 26 %, zakaj je prišlo do spremembe,
nismo izvedeli. Kljub vsemu pa so si še vedno prizadevali, da bi od države dobili t. i. rizični
denar za vrtino, s čimer bi si zagotovili, da čez čas postanejo častniki vrtine in sami
gospodarijo z vodo.834 V avgustu je briški občinski svet res sprejel sklep o ustanovitvi mešane
slovensko-avstrijske družbe Hotel in terme Brda, ki bo zadolžena za ta projekt. Pogodbo bo
podpisal župan Mužič, ki bo s tem Občini zagotovil 15-odstotni delež v podjetju. Sedež bo
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imela na Dobrovem, njeni nalogi pa bosta upravljanje hotelskega in termalnega kompleksa in
izvajanje vseh drugih, s tem povezanih dejavnosti. Začetni kapital je znašal 10.000 evrov, od
tega bo 1500 evrov prispevala Občina Brda, preostalih 8500 evrov pa bo zagotovilo avstrijsko
podjetje PORR Solutions Immobilien z Dunaja, ki bo hotel in wellness center gradilo.
Direktor občinske uprave Andrej Markočič je povedal, da je bil družbeni delež Občine
zadosten, saj njihov namen ni bilo vodenje poslovne politike, ampak le dolgoročna skrb, da
bodo v hotelskem kompleksu izvajali dejavnosti, ki so jih opredelili v družbeni pogodbi
oziroma so si jih takrat in v prihodnosti želeli izvajati. Če bo vse potekalo uspešno, naj bi z
gradnjo kompleksa začeli konec leta 2009.835 Skoraj popolnoma enak članek, v katerem smo
dobili tudi strnjen pregled vseh dotedanjih dogodkov v povezavi s projektom briških term,
smo v novicah našli v oktobru, dan pred podpisom omenjene pogodbe med Občino Brda in
avstrijskim projektom.836 Pogodbo sta v sredo, 8. 10. 2008, podpisala Občina Brda in
avstrijsko podjetje Porr Solutions Immobilien und Infrastrukturprojekte GmbH, ki je bilo kot
drugo največje avstrijsko gradbeno podjetje specializirano za turistične projekte, kot so na
primer terme. Za vodjo nove družbe so določili direktorja briške občinske uprave Andreja
Markočiča, njegove naloge pa bodo, da poskrbi za zemljišča (poleg 4 ha bo verjetno potreben
še eden), tehnične in organizacijske podrobnosti ter da privabi investitorje iz Slovenije in
Evrope. Glede vrtine vprašanje še ni bilo rešeno, župan Mužič pa je upal, da jim bo bolj
prisluhnila nova vlada, v nasprotnem primeru so razmišljali tudi o tem, da bi se Občina v ta
namen zadolžila in tako brez pomoči države prišla do termalne vode.837
V marcu 2009, ko naj bi po nekaterih besedah že začeli z gradnjo termalnega kompleksa, se ta
še ni začela. Kot je pojasnil Andrej Markočič, direktor briške občinske uprave in podjetja za
gradnjo term, je projekt term tekel počasi, a ni stal, kar je bilo najbolj pomembno, saj niso
želeli, da zamre. Takrat so bili v fazi spreminjanja prostorskih načrtov, od investitorja pa so že
dobili zeleno luč, da začnejo s pripravami podrobnega idejnega projekt in projektne
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pojasnil je, da so izvajalce za pripravo
idejnega projekta že izbrali. Ta naj bi dopolnil in nadgradil že izdelane osnutke za hotel s
termalnim kompleksom. Upali so, da bodo še v tistem letu začeli z izdelavo projektne
dokumentacije in postopkom za pridobitev gradbenega dovoljenja, je pojasnil Markočič in
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dodal, da se bodo v septembru prijavili na razpis direktorata za turizem.838 V juniju je župan
Mužič v intervjuju povedal, da so se še vedno trudili, da bi 5 ha zemljišč, kjer bi terme zidali,
spremenili v zazidalna, in sicer bi radi to uredili čimprej, da ne zamudijo razpisa za turizem,
ki je nudil veliko denarja. V ta namen so tudi že večkrat posredovali pri okoljskem in
kmetijskem ministru, da spremembo potrdita. Dodal je, da kmetijsko ministrstvo ob snovanju
prostorskega načrta smernic ni poslalo v predpisanem roku, kar naj bi pomenilo, da pripomb
ni bilo, a so jim kasneje, po petih mesecih in pol, smernice poslali in zavrnili 51 predlogov za
spremembe kmetijskih parcel v zazidalne. Župan je pojasnil, da so se zavedali pomembnosti
zaščite obdelovalnih površin, a so to vsaj za primer term želeli rešili, zato so za kompenzacijo
predlagali, da 15 ha gradbenih parcel spremenijo v kmetijske. Kot je še pojasnil, ni še bilo
znano, kdo bo plačal vrtino, a po vsej verjetnosti bo 70 % prispevala država, 30 % pa bo
moral prispevati nekdo drug, verjetno avstrijski investitorji.839 Tudi v septembru še ni bilo
rešeno vprašanje občinskega prostorskega načrta in spremembe kmetijskih zemljišč v
zazidalne.840 V naslednjem mesecu je projekt doletela še ena ovira, in sicer poleg tega, da
kmetijsko ministrstvo še vedno uradno ni odgovorilo, ali lahko terme gradijo na želeni
lokaciji, so se avstrijski investitorji umaknili iz projekta. Andrej Markočič, direktor občinske
uprave in družbe za gradnjo term, je pojasnil, da je podjetje Porr Solutions že poleti naznanilo
svoj umik in svoj delež družbe prodajalo za simbolično ceno. Kljub temu naj bi bil Robert
Danzer, zadolženi za projekt v omenjeni družbi, še vedno pripravljen za iskanje potencialnih
investitorjev. Markočič in župan Mužič sta bila mnenja, da je do umika podjetja Porr prišlo
zaradi recesije in tega, da še vedno ni prišlo do spremembe namembnosti zemljišč. Slednji
problem naj bi rešili kmalu, saj so nekaj dni pred izidom članka javnosti predstavili dopolnjen
osnutek prostorskega načrta, ki pa je moral še v Ljubljano. Župan je upal, da bo stvar urejena
v dveh ali treh mesecih, obenem pa razumel, da so bili investitorji skeptični. Tudi vprašanje
okoli vrtine, globoke 2000 m, še ni bilo rešeno, čeprav naj bi se za to zanimal zasebnik. A
Mužič je še kar upal na pomoč države, s čimer bi bila vrtina v javni lasti, in zato od agencije
Golea v kratkem pričakoval naročeni elaborat o vrtini, s katerim bi pokazal, zakaj bi bila
vrtina interesantna za javnost, med drugim bi lahko z vodo ogrevali stavbe na Dobrovem.
Vseeno pa je župan iskal tudi druge investitorje v terme, omenjal je investitorje v Italiji in na
Goriškem in čezmejno sodelovanje.841 V decembru so rešili težavo z zemljišči za gradnjo, saj
je kmetijsko ministrstvo odobrilo spremembo namembnosti zemljišč, in sicer je to storilo po
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tem, ko je Občina površino območja za gradnjo term zmanjšala na 4 ha. Kljub temu pa
prostorski načrt še ni bil veljaven, saj so morala mnenja nanj podati še druga ministrstva in
službe, potrditi sta ga morala še minister za okolje in občinski svet. Na Občini so upali, da bo
vse to urejeno do pozne pomladi naslednjega leta, v tem času pa bodo še naprej iskali novega
investitorja v terme.842
Kljub zadnjemu članku pa je župan Mužič v intervjuju iz junija 2010 povedal, da do
spremembe namembnosti zemljišč še ni prišlo, a so v nekaj dneh v okviru priprave
občinskega prostorskega načrta pričakovali potrditev te spremembe. V občinskem proračunu
so tudi že predvideli 18.000 evrov za pripravo idejne študije o ureditvi ceste, ki se ji bodo
priključile terme, in drugih komunalnih napeljav ob njej. Glede investitorjev v terme ni
povedal veliko, le da se je pojavil možni investitor z Dunaja, s katerim bi ustanovili podjetje
in iskali še dodatne investitorje.843 Tudi v novembru vprašanje zemljišč še ni bilo rešeno, a je
župan Mužič upal, da jim bo država potrdila spremembo v čimkrajšem možnem času, zato so
tudi že začeli s pripravo projektov za gradbeno dovoljenje za gradnjo term, ki bi spominjala
na obliko gradu Dobrovo. Poleg tega je župan povedal, da so imeli novega možnega
investitorja z Dunaja, spodbudo o skupnem sodelovanju pa je pred dnevi dal tudi avstrijski
predsednik Heinz Fischer. Odprto je ostajalo tudi vprašanje, kdo bo investiral v vrtino,
globoko približno 1000 m – v prejšnjih člankih bilo govora o 2000 m. Kot je pojasnil župan,
naj ne bi več šlo za poskusno vrtino, ampak bo ta trajna. Denar naj bi zagotovili v partnerstvu
z zasebnikom, tako da bi del prispevala Občina, del izvajalec del, lendavska Nafta, del pa
država preko razpisa.844
Aprila 2011 smo ponovno izvedeli, da je država potrdila spremembo 4 do 5 ha površin iz
kmetijskih v zazidljive, ki so jih namenjali gradnji term. Kot je pojasnil župan Mužič, so
dobili pozitivni odločbi ministrstev za okolje in za kmetijstvo, sredi aprila pa bo občinski svet
potrdil občinski prostorski načrt, kar je pomenilo, da bodo lahko nadaljevali s projektom term.
Mužič je bil mnenja, da so imele tedaj terme velike možnosti za razvoj, s čimer se je strinjal
tudi Bernard Sadovik iz avstrijsko koroškega Centra Alpe-Jadran za čezmejno sodelovanje, ki
je že od začetka sodelovalo pri projektu. Pojasnil je, da je bilo za terme mnogo interesentov,
ki bi se morali povezati v projektno skupino, ki bi uresničila želje Občine. Najpomembnejše
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pa je bilo, da dobijo nekoga, ki bi v Brda pritegnil nove goste, pri tem pa bi lahko šlo le za
enega investitorja, lahko pa tudi za več. Mužič je povedal, da so imeli potencialne vlagatelje
tako za hotel s termami kot za vrtino, a imen še ni želel deliti. O vrtini so se nedavno
pogovarjali tudi z državno sekretarko v službi vlade za razvoj in evropske zadeve Andrejo
Jerina, ki je povedala, da bi lahko s tem projektom nastopili na razpisih, namenjenih
energetiki, saj bi toplo vodo poleg za terme v Brdih izkoriščali tudi kot vir daljinskega
ogrevanja stavb na Dobrovem in za potrebe Vinske kleti Goriška Brda. Dodala je še, da lahko
ustrezen razpis za denar iz Evropske unije za gradnjo hotela dočakajo do leta 2013. 845 V
sredo, 13. 4. 2011, so Brda obiskali predstavniki podjetja Porr Solutions, ki je leta 2009
odstopilo od projekta term, čeprav je z Občino Brda že ustanovilo podjetje, ki bi gradnjo
nadzorovalo. Eden od razlogov za njihov odmik je bil tudi, da je sprememba namembnosti
zemljišč za gradnjo trajala preveč časa. A v torek pred obiskom so občinski svetniki potrdili
občinski prostorski načrt, ki je zagotavljal dovolj zazidljivih površin za termalni kompleks. A
je direktor občinske uprave Andrej Markočič povedal, da je šlo zgolj za sestanek informativne
narave, kjer so podjetju Porr povedali, da so imeli tudi druge potencialne investitorje, ki so
med drugim že sklenili predpogodbe za nakup zemljišč za hotel. Je pa še dodal, da ne bodo
zapirali vrat nobenemu in bodo ohranjali pogovore z vsemi potencialnimi vlagatelji.846
Kljub tem pogovorom do januarja 2016 ni bilo več članka o termah. Takrat pa je župan Mužič
povedal, da so imeli dve, tri skupine, ki so bile pripravljene projekt peljati naprej, med njimi
je bila tudi ena, ki je sodelovala že od samega začetka in iskala primerne investitorje v
Avstriji. Pojasnil je tudi, da je želel s projektom zaključiti v svojem šestem mandatu, se pravi
v naslednjih treh letih. Takrat so bili v iskanju najprimernejšega in prvega vlagatelja, ki term
ne bi le gradil, ampak bi bil nosilec dejavnosti in bi že na samem začetku projekt jasno
zastavil. Pri tem je omenil dva dokaj resna vlagatelja oziroma skupini vlagateljev, med
katerimi je bil ena slovenska z avstrijskimi in nemškimi vezami. Tako bi denar zagotovili
zasebniki ali bi ga pa dobili iz nekaterih svetovih skladov. Več Mužič ni želel povedati, je pa
dodal, da ne bi šlo za zdravilišče, kot je Čatež, ampak za takega na višji ravni, in sicer je bilo
govora o hotelih s petimi zvezdicami. Splošno mnenje v Brdih je sicer bilo za terme, saj so
menili, da je taka ponudba tam primanjkovala, da bi privabljala ljudi, pomenila pa bi tudi
impulz za prodajo briških pridelkov, a mnogi niso več verjeli v realizacijo tega projekta.847 V
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novembru je spet prevladalo negativno mnenje, saj so v občinskem svetu potrdili likvidacijo
podjetja Eko – Energija za kmetijstvo in turizem, s katerim naj bi kandidirali za razvojna
sredstva za izvedbo projekta Terme Brda in preko katerega bi projekt izpeljali, a to že šest ali
sedem let ni delovalo, zato niso več videli potrebe, da bi ga imeli. Župan Mužič pa je
poudaril, da to ni pomenilo konca za briške toplice, ki ne bi bile množične, in da so imeli več
možnih vlagateljev.848
V juliju 2017 smo izvedeli, da je že pred tem v tistem letu župan Mužič govoril o razvoju
projekta term, in sicer so se švicarski investitorji z lastniki dogovarjali o odkupu zemljišč, a o
tem takrat niso pisali. Tokrat pa je povedal, da naj bi v tem primeru lahko zgradili kompleks
turističnih vil s skupno infrastrukturo, na primer centrom dobrega počutja in bazeni. Tedaj pa
tudi temu ni kazalo dobro, saj so se takrat že pogovarjali o ceni zemljišč, tako da bi moralo
biti tedaj že urejeno, a ni bilo. Vendar je Mužič povedal, da bodo s projektom nadaljevali, tudi
če se ta ideja ne bi izšla, in sicer bi lahko ponovno sodelovali z Avstrijci in njihovo idejo
večjega hotela.849 V decembru pa je župan Mužič občinskim svetnikom predstavil novo idejo
t. i. briških term, in sicer jo je pripravil skupaj z arhitektom Alessiom Princicem iz Vidma.
Kljub temu da je imel projekt naslov Terme Brda, tokrat ne bi šlo za toplice, ampak si je
arhitekt zamislil velik hotel, ki bi še vedno stal med Medano in Fojano. Čeprav vrtine za
iskanje tople vode niso omenjali več, so v projektu ohranili bazene, savne in ostalo, kar
pripomore k dobremu počutju. Tedaj še niso govorili o realizaciji tega projekta, ampak je
ostajal kot ideja na papirju, naložba pa je bila ocenjena na ducate milijonov evrov. Kdo bi v
tak projekt vlagal, Mužič ni povedal, je pa omenil, da so obstajali novi možni vlagatelji, sam
kompleks pa bi vključili v evropsko verigo podobnih letovišč. Arhitekt je pojasnil, da si je
hotel zamislil kot sodoben, čudovit kompleks, ki bi se stapljal z briško pokrajino. Šlo naj bi za
napol vkopan objekt s tremi etažami. V najvišji bi bila wellness ponudba od bazenov do
klinik, spodaj pa bi bil hotel z 250 do 260 ležišči. Najbolj opazen del letovišča pa bi stal na
strehi in se dvigal 45 m visoko. Šlo bi za steklen stolp v obliki stožca, namenjen
razgledovanju. V pritličju te konstrukcije bi bila restavracija, na vrhu pa razgledna ploščad, do
katere bi vodila dvigalo in pohodna rampa, stopnic pa ne bi bilo.850 Arhitekt Princic je
pojasnil še, da naj bi konstrukcijo oblikovali terasasto v etažah po bregu navzdol, na površju
pa bi bila izdelana iz opeke in stekla. Na eni polovici terase so si pod arkadami zamislili
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različne prodajalne in lokale, na primer tržnico za briške pridelke in izdelke, na drugi polovici
pa bi uredili zunanje bazene. Poleg stolpa bi bila posebnost tega letovišča tudi ta, da bi bila
glavna ponudba središča v notranjosti, zamislili pa so si jo kot naselje ali 46. briško vas. V
dveh nadstropjih bi tako tam bili hotel s 64 sobami, mnogi lepotilni in zdravstveni centri,
notranji in zunanji bazeni, savne, masažne sobe ipd., pokrito parkirišče, konferenčna dvorana,
27 apartmajev za prodajo na trgu, dom za starejše oziroma 26 varovanih stanovanj. Vsi ti
prebivalci bi bili center življenja, turisti pa bi tja prihajali le občasno. Mužič je po predstavitvi
novega projekta povedal, da je od začetka ideje o briških termah tudi tehnologija toliko
napredovala, da bi tedaj lahko termalno vodo črpali le na globini 200 do 300 m, dobljeno
vodo pa bi dodatno ogrevali. To bi naredili v bližini objekta, kjer bi nato nastala nekakšna
različica toplic. Celotna naložba naj bi stala okoli 50 milijonov evrov, zanjo pa naj bi se že
zanimali investitorji iz Maribora v navezi z ruskim kapitalom. Kot je pojasnil Mužič, so iskali
le še povezavo, da bi terme vključili v verigo podobnih kompleksov, kar naj bi bilo urejeno v
mesecu ali dveh, nato bi se lahko lotili konkretnih projektov.851 Od takrat pa se v časopisu
projekta term ni več omenjalo.
12.2 Muzej
12.2.1 Etnološki muzej
V januarju 1998 so v Gornjem Cerovem v vaškem domu ponovno odprli obnovljeno trgovino.
Ob tem sta v pritličju ostala dva prostora, ki naj bi ju Cerovci preuredili za svoje potrebe, v
prvem nadstropju pa je še vedno ostajalo 330 m² neizkoriščenih površin, kjer so nameravali
urediti etnografski muzej.852
Ponovno so omenjali etnografski muzej maja 2007, ko si je briška mladina želela, da bi jim
briška občina pomagala pri ureditvi alternativnega kluba Strelišče, a jim je župan Mužič
povedal, da so se tam odločili urediti etnografski muzej. Zaradi lokacije pod gradom prostor
ni bil primeren za klub, ki je tam sicer deloval od leta 1982, zato so se odločili, da skupaj z
Zavodom za varstvo kulturne dediščine tam uredijo muzej, za katerega so pripravljali idejne
zasnove.853
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Zgodba se je ponovila junija 2014, ko so imeli v mladini podobne prošnje za Občino, kjer so
ponovno odgovarjali, da bi tam lahko uredili etnološki muzej, vendar tako kot za ureditev
kluba bi tudi za ureditev muzeja potrebovali denar, ki ga takrat niso imeli.854
O tem v časopisu niso več pisali, v Brdih pa še vedno ni pravega etnološkega muzeja, je pa v
Šmartnem v Briški hiši urejena etnološka zbirka.
12.2.2 Razpršeni muzej kulturne dediščine Brda, harmonija kultur
V januarju 2014 so v Brdih prišli do novega projekta Brda, harmonija kultur, s katerim bi
razvijali kulturni turizem, povečali obisk slovenskih in tujih turistov, podaljšali bivaje vsaj za
eno noč, dobili nove skupine obiskovalcev (družine z otroki), povečali aktivnost domačih
kulturnih društev, valorizirali kulturno dediščino, povečali prodajo pridelkov ipd., je povedala
direktorica ZTKMŠ-ja Ariana Suhadolnik. Šlo je za nov produkt na področju kulturnega
turizma, pri katerem bi bila ključna ponudba v treh središčih, Šmartnem, gradu Dobrovo in
vili Vipolže, od tam pa bi oblikovali pot s turističnimi postojankami, ki bi vodila po celotnih
Brdih, zajemala pa bi naravno dediščino, kulturno krajino, barve in okuse. Šlo je za zgodbo,
ki bi povezovala vinarje, sadjarje, oljkarje, gostince, ponudnike nastanitev ipd., skupni
koncept pa je bil razpršeni muzej na petih mestih z vstopno točko v Hiši kulture v Šmartnem,
kjer bi gostje kupili več dni veljavno vstopnico za muzej, ki bi gosta za raznoliko ponudbo
Brd in okolice navduševal s pomočjo sodobne tehnologije. Poleg tega bi gost med bivanjem
nabiral točke z vseh področij, na primer ogledov, degustacij, aktivnosti, in če bi zbral vse, bi
prejel nagrado. Dediščino Brd bi tako opremili s pomočjo tehnologije, 3D filmi,
informacijskimi zasloni ipd., ki bi jo naredila privlačnejšo za spoznavanje. Celoten paket pa bi
vključeval tudi degustacije, nočitve, gostinsko ponudbo in prireditve v vseh treh glavnih
krajih. Za ta namen so imeli namen obnoviti in urediti tudi grad Dobrovo in v Šmartnem Hišo
kulture in Briško hišo. Projekt je bil ocenjen na 2,1 milijona evrov, od tega pa naj bi Evropska
unija prispevala 1,5 milijona, ki so ga prejeli na razpisu za sofinanciranje razvojnih naložb v
javno kulturno infrastrukturo. Preostali denar bi morala financirati Občina. Polovico zneska so
namenjali gradbenim in inštalacijskim delom v muzejih, polovico pa restavratorskim delom,
vsebinam in tehnološkim pripomočkom. Z deli bi morali zaključiti do maja 2015.855 V juniju
pa se je občinski svet projektu odrekel, saj bi morali za prispevek 600.000 evrov vzeti kredit,
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poleg tega niso bili prepričani v donosnost projekta oziroma v to, koliko časa bi bilo
potrebnega, da bi se vloženi denar obrnil. Župan Mužič je bil nad tem razočaran, saj je menil,
da bi se vložek obrnil v nekaj letih, s projektom bi v Brda pritegnili več gostov, ki bi dvignili
tudi prodajo vina, število nočitev, obisk gostišč, poleg tega bo od tedaj težje dobiti denar od
Unije za gradbene naložbe. Kot je povedala direktorica ZTKMŠ-ja Ariana Suhadolni, bodo
morali denar Evropske unije vračati, z zavrnitvijo projekta pa je bila storjena velika škoda za
Brda kot turistični cilj.856 V juliju pa se je pokazala nova priložnost za projekt, in sicer bi
Občina svoj vložek dodala s pomočjo zasebnega vlagatelja. Kot je pojasnil župan Mužič, je
šlo za dovoljeno obliko financiranja projekta, pri čemer bi namesto vložka Občine in kasneje
posledično njenega pobiranja denarja to storil nekdo drug, ki bi kasneje tudi dobil izkupiček
od prodaje kart muzeja, o deležu z Občino pa bi se še dogovarjali. So se pa o usodi projekta še
dogovarjali z ministrstvom, saj je bilo takrat najpomembnejše to, da ne bi prišlo do
prerazporeditve obljubljenega denarja, saj se Občina projektu ni želela odpovedati. V ta
namen so tudi zbrali ponudbe možnih zasebnih vlagateljev. Odzval se je eden, ki ga na Občini
še niso želeli imenovati.857 Do realizacije projekta ni prišlo, o tem in o vzrokih za to pa v
novicah niso pisali.
13. ZAKLJUČEK
V svoji magistrski nalogi sem raziskovala razvoj turizma v Goriških brdih skozi časopis
Primorske novice od leta osamosvojitve naprej. Raziskala sem vse novice od januarja 1991 do
začetka marca 2018, pri čemer je bil zadnji članek objavljen 15. 1. 2018. Novice so najprej
izhajale dvakrat na teden, ob torkih in petkih, od oktobra 2004 naprej pa šestkrat tedensko.
Skupno sem dobila okoli 915 člankov, vendar na koncu v analizo nisem vključila vseh, saj
sem zaradi obsega nekatere teme, ki so se bolj posredno dotikale turizma, iz naloge izločila.
Tako sem vse dobljene članke razdelila v smiselne enote oziroma teme in nato začela z
analizo. Najprej sem predstavila razvoj turizma v Goriških brdih, in sicer razvoj celotne
pokrajine in posameznih vasi, predstavljenih v člankih. Nadaljevala sem s turizmom v
občinskem proračunu, pregledala, kdo skrbi za turizem in turiste, s kakšnimi oblikami
promocije se predstavljajo, kje lahko turist prenoči, kakšne vrste turizma in turistične ponudbe
imajo, katere so turistične znamenitosti in turistične prireditve, s katerimi povezovanji doma
856
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in v tujini so skušali dvigniti turizem in katere nagrade in pohvale je pokrajina dobila. Na
koncu sem predstavila še dva neuresničena potenciala. Že med samim besedilom sem
popravljala nekatere napake in izpostavljala pomanjkljive podate, vse skupaj pa se strnila tu v
zaključku.
O turističnem razvoju po celotnih Goriških brdih so v Primorskih novicah pisali v 37 člankih.
Postopno od leta 1991 naprej smo izvedeli, kako se je razvijal turizem v Brdih, s kakšnimi
težavami in izzivi so se spopadali, s čim so pripomogli k njegovemu razvoju. Sledili smo
prvim turistom, okroglim mizam in posvetom, skrbi za promocijo, razvoju nočitvenih
zmogljivosti, številu, sestavi in željam obiskovalcev ipd. Teh podatkov je bilo predvsem po
letu 2010 več, pred tem pa je bilo več člankov o tem, kako sploh razvijati turizem v Brdih.
Kljub temu pa vseh podatkov nismo dobili, nekaj je bilo tudi napak. Tako so leta 1993 pisali,
da so turisti spali v zaselku Dolnjega Cerovega, imenovan Vrščevi, a tega zaselka v Cerovem
ni. Istega leta so pisali tudi o turistično-zabaviščnem centru v Brdih, verjetno na Dobrovem, ki
ga kasneje niso več omenjali. Morda je šlo za prve ideje turističnega centra Neblo, saj je bila
ena od idejnih lokacij tudi ob mejnem prehodu Neblo, a gre zgolj za moje domneve. V letu
1992 so pisali o posvetu na temo turizma na Goriškem, kjer so predstavili tudi načrte za
turistični razvoj po posameznih območjih regije, a Brd ni bilo med njimi, pri tem pa ne vemo,
ali samega načrta za Brda ni bilo ali samo o njem niso pisali. V letu 1996 je briška občina
določene projekte prijavila na natečaj CRPOV, a kasneje nismo izvedeli, če so bili za denar v
natečaju izbrani, lahko le domnevamo, da ne, saj je bila med projekti tudi obnova gradu
Kojsko, ki še vedno ni obnovljen. Večkrat so pisali tudi o željah Občine po ustanovitvi
konzorcija, ki bi skrbel za turizem in promocijo, leta 2009 pa smo brali, da v Brdih tak
konzorcij že imajo, o sami ustanovitvi pa niso pisali. Vseeno pa dobimo dober pregled, kako
se je v Brdih razvil turizem.
O Kožbanskem kotu in bližnji vasi Krasno so pisali v devetih člankih. V letu 1994 so
predstavili, da so na novogoriški občini pripravili inicialne razvojne programe za
demografsko ogrožena naselja. Kot prvo tako območje so izbrali Kožbanski kot in vas
Krasno, kjer so videli velik potencial v razvoju turizma v povezavi s kmetijstvom. A nismo
izvedeli, če so program uresničili, le to, da so asfaltirali cesto v Krasno, kjer so začeli z
razvojem turističnih kmetij – urejanje infrastrukture je bilo del programa. Kasneje se v
novicah posvetijo le še Golemu Brdu, ki ga je v razvoju turizma oviral zaprt mejni prehod, po
odprtju slab urnik in kasneje zaprtje ceste. Razen o delovanju Turistične kmetije Breg nismo
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dobili veliko podatkov o turizmu na tistem koncu. Kozani so namenili štiri članke, dodala sem
še dva, ki sta opisovala kozanska hotela, o katerih so drugače pisali v več člankih. V teh štirih
člankih sta bila na kratko opisana želja in trud za razvoj vasi, poglobljenega vpogleda pa
nismo dobili, prav tako pa nismo izvedeli, če so postavili usmerjevalno tablo, o čemer so
pisali leta 2003, delno pa smo izvedeli, kako so rešili težavo razpadajočih hiš v središču.
Razvoj gradnje hotela Kozana je bil podrobno predstavljen. O Neblem so pisali v dveh
člankih, dodala sem še enega o odprtju hotela Venko. V novicah so predstavili zapuščeni
Petrolov servis kot turistično bodečo nežo vasi in Brd, niso pa predstavili, če in kako so
težavo rešili. 2017 je težavo v vasi predstavljala slaba cesta, ki je bil posledica povečanega
obiska turistov, a do konca pregledanih člankov še ni bilo odgovora na samo težavo. Razen o
odprtju hotela Venko in obisku gostinskih lokalov nismo izvedeli nič o samem turističnem
razvoju. O Višnjeviku so pisali v treh člankih, in sicer v vseh treh o vaškem domu, ki ga so ga
urejali za potrebe turistične prireditve Praznik rebule in oljčnega olja in druge dejavnosti, tudi
turistične. Drugega nismo izvedeli, niti, če so tam res prirejali turistične dejavnosti, pisali pa
so o samem prazniku, ki sem ga vključila v svoje poglavje.
O proračunu in zastopanosti turizma v proračun so v Primorskih novicah pisali zelo različno.
Če so nekaterim letnim proračunom namenili več člankov, so večini le enega, pa še ta je lahko
vključeval zelo malo podatkov. Tudi zastopanost turizma je bila zelo raznolika, pri čemer
nikoli nismo vedeli, ali tega v proračunu ni bilo ali samo o njem v člankih niso pisali. O njem
so pisali v 44 člankih, največkrat v enem na leto, pa tudi v petih. Večjih napak v člankih ni
bilo, le v letu 2000 so pisali o obnovi gradu Šmartno, že v naslednjem članku pa o kulturnih
objektih. Kot sem že omenila, pa v nekaterih člankih manjkajo podatki o denarju za turizem.
O TIC-u so pisali v šestih člankih. Ob otvoritvi so opisali, kakšne bodo naloge centra, kasneje
pa so se posvečali njegovi selitvi, na koncu pa so predstavili še odprtje trgovine s spominki.
Kljub opisu nalog nismo izvedeli dosti o samem delovanju TIC-a. V enem od člankov so
poročali, o turistih, ki so jih obiskovali, in urniku delovanja, več pa ne. Prav tako niso pisali o
tem, da so ob odprtju obnovljene vile Vipolže tam odprli še en TIC. Briški turistični vodniki
so bili v novicah dobro predstavljeni. V devetih člankih smo izvedeli, kolikokrat so pripravili
izobraževanje za turistične vodnike, kaj so se tam učili in koliko tečajnikov je tečaj
obiskovalo in opravilo izpit. Prav tako smo dobili podatek, koliko od teh je vodniško službo
kasneje izvajalo. Vmes smo brali članek o potrebi po odloku o vodniški turistični službi, ki so
ga kasneje tudi sprejeli, kar so v novicah tudi predstavili.
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O Zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport smo brali od ustanovitve naprej, skupno v 16
člankih. Večkrat smo dobili informacije, katere so bile naloge zavoda, kakšna dela so
opravljali, finančni okvir delovanja, na katerih projektih so delovali ipd. Na začetku smo
izvedeli tudi o imenovanju v. d. direktorja, Vanji Peršolja, že v naslednjem članku pa so pisali
o direktorici Ariani Suhadolnik, a nič o tem, kdaj so jo imenovali na ta položaj. Največ
podatkov je bilo namenjenih neimenovanju Suhadolnikove za nov mandat in o problemih, ki
jih je to prineslo. V letih 2013, 2014 in 2016 so objavili tudi razpis zavoda za financiranje
turistično naravnanih prireditev. Zanimivo je, da v letih 2015 in 2017 tega niso objavili,
čeprav je razpis v Brdih bil, še dodatno je zanimivo, da leta 2016 niso vključili financiranja
Praznika češenj, pri tem pa nismo vedeli, ali ga ni bilo v razpisu ali ga samo v članku niso
omenjali.
O spletni strani smo brali šestkrat od prve omembe 2003 do končne različice 2014. Spoznali
smo počasen razvoj spletne strani in njeno končno vsebino. Izvedeli smo tudi, da je uspešno
pripomogla k dvigu turizma. Leta 2011 smo ob začetku snovanja turističnega portala dobili
podatek, da bi ZTKMŠ potreboval urejevalca portala, s čimer se na Občini niso strinjali,
kasneje pa nismo izvedli, ali so ga dejansko zaposlili ali ne.
Mejnim prehodom so namenili osem člankov. O njih smo brali že vse od občinske želje, da bi
jih prevzeli in jih namenili turizmu. Ko so jih prevzeli, ni bilo več govora o turizmu, ampak so
jih želeli nameniti lokalni skupnosti. Ko so jih oddali, so jih ponovno preurejali za turizem,
pri tem pa ni bilo znano, zakaj so se na Občini premislili. Zanimivo je tudi, da so najprej
pisali, da objekt v Vipolžah že urejajo, kasneje bodo enako naredili s tistim v Neblem, ko pa
so v Vipolžah objekt odprli, je bilo napisano, da so ga v Neblem odprli že pred časom, članka
o tem pa ni bilo. Zadnji članek je govoril o turistični ponudbi, ki bi jo dodali objektu v
Neblem, a nismo več izvedeli, če je do tega prišlo.
Promociji v Brdih smo sledili že od prvih let raziskovanja naprej v 19 člankih. Ta se je
razvijala postopno, članki pa so prikazali, katere oblike promocije so v Brdih vpeljali. Zanjo
so skrbeli z različnimi dogodki in prireditvami po Sloveniji in v Brdih, knjigami, filmi, vinsko
kraljico, ustanovitvijo Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport, posveti na temo, kako
izboljšati promocijo … Morda v svoje članke niso vključili vsega dogajanja v povezavi s
promocijo, vseeno pa smo dobili dober vpogled v to, kako so se v Brdih z njo spopadli in
kako se je razvijala. Za namene promocije so predstavili tudi skupno blagovno znamko Brda,
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dežela opojnih trenutkov, o kateri smo iz treh člankov izvedeli, kdaj so jo ustanovili in kako je
delovala. Kasneje so pisali o tem, da bi bilo potrebno pripraviti pogoje in kriterije, kdo
znamko lahko uporablja, a o tem kasneje niso več pisali. Tako nismo izvedeli, ali je do teh
pogojev prišlo in ali so se jih držali. Za namene promocije so odpri tudi Vinoteko Brda,
vendar so v novicah malo pozornosti namenjali predstavitvi promocijskih dejavnosti. Ko so
kasneje nastopile težave s poslovanjem in iskanjem novih prostorov za vinoteko, smo sicer
izvedeli, da je v preteklosti veliko storila na tem področju, a je kljub temu večina člankov
govorila o drugih temah. Predstavljena je bila v šestih člankih.
Nastanitvene zmogljivosti in prenočevanja v celotni pokrajini so bila v prvih letih v časopisu
manj zastopana, kasneje pa smo dobivali vse več podatkov, skupno iz 17 člankov. To je bil
tudi odraz samega razvoja turizma v Brdih, saj smo iz prvih člankov izvedeli, da tam še ni
bilo veliko nastanitvenih zmogljivosti. K njihovemu razvoju in razvoju turizma je težila tudi
Občina, ki je pripravljala razpise za subvencionirane obresti za posojila, pri katerih so imeli
prednost prosilci, ki so vlagali v nastanitvene in gostinske zmogljivosti. Čeprav je razpis
potekal od leta 1995, so o njem v novicah pisali le v letih 2000, 2001 in 2002. Kasnejša leta
so prinašala podatke o številu nastanitvenih zmogljivosti. Zanimiv je podatek, da je bilo v
januarju 2014 na voljo 453 postelj, v avgustu pa že skoraj 550, ki je bila tudi zadnja številka,
ki smo jo dobili. Težko je verjeti, da je v osmih mesecih ponudba zrasla za skoraj 100 postelj,
pri čemer so vmes pisali le o odprtju novega garni hotela Dvor v Kozani s petimi sobami in
štirimi apartmaji. Po mojem mnenju je šlo za podatek, ki so ga ali v časopisu ali v Brdih po
svoje zaokrožili, saj smo le nekajkrat dobili točno število postelj, večinoma pa približke z
besedami »skoraj«, »nekaj več«, »nekaj manj«, »okoli«. Po letu 2009 smo dobivali vedno več
statističnih podatkov o prenočitvah in gostih, pred tem pa le v letu 2004, ko smo izvedeli, kdaj
so gostje prihajali v Brda. Predstavljen je bil tudi problem neplačevanja turistične takse. Ali
so problem rešili in kako, nismo izvedeli, saj v novicah o tej temi niso več pisali. Zanimivo je
tudi, da so večkrat pisali o načrtovanem hotelu v Plešivem, ki ga kasneje niso zgradili, v
novicah pa ni bilo članka, v katerem bi pojasnili, da do gradnje ni prišlo in zakaj ne.
V svoje članke so Primorske novice vključile le nekatere turistične kmetije in tudi njihove
predstavitve so se zelo razlikovale. O gostilni 25. maj so pisali v sedmih člankih, in sicer o
njenem konstantnem odpiranju in zapiranju, pri čemer večkrat enega ali drugega podatka
nismo dobili. Štekarjevi kmetiji iz Snežatnega so namenili štiri članke, skozi katere smo
izvedeli celoten razvoj kmetije in kaj so na njej nudili. Tudi Turistična kmetija Breg je bila z
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dvema člankoma dobro predstavljena, še posebej zaradi velikega časovnega razmika med
obema člankoma, ki je še dodatno prikazal spremembe v času. Tudi Grediču v Ceglem so
namenili štiri članke, a so ti v večini govorili le o stečajnem postopku, turistično ponudbo so
le bežno omenili. V zadnjem članku, ki je govoril o ponovni prodaji objekta, so napovedali,
da bo novi lastnik čez nekaj mesecev razkril načrte za Gredič, a teh nato nismo izvedeli, ne
vemo pa, ali jih lastnik še ni predstavil ali jih samo niso vključili med svoje članke. O Hiši
Iaquin so izrecno pisali v enem članku ob odprtju, ko so predstavili ponudbo in ceno naložbe,
dve leti pred tem pa so objavili članek o neimenovani kmetiji, ki ji je Občina zavračala načrte
za gradnjo turističnega poslopja. Po opisih in slikah sodeč je šlo najverjetneje za isto kmetijo,
a iz časopisa tega podatka nismo dobili. Ostale kmetije so bile predstavljene v enem članku, ki
je bil navadno objavljen ob posameznih otvoritvah. V njih so bili podatki o kmetijah različno
zastopani, v vseh pa smo izvedeli podatke o prenočitveni ponudbi. Te kmetije so bile
Domačija Valentinčič, Domačija Kabaj-Morel, Alma Vista in Hiša Danica, o Hiši Marica pa
smo brali v dveh člankih, pred in po otvoritvi. Vključili so tudi dva članka o dveh kmetijah
oziroma stavbah, ki naj bi uvedli prenočitvene ponudbe, vendar je bilo takrat govora le o
načrtih, kasneje pa o njih niso več pisali, tako da ne vemo, ali sta načrte uresničili. Šlo je za
kmetijo Čarga in stavbo stare šole v Brdicah pri Kožbani. V Brdih pa je še veliko drugih
turističnih kmetij in drugih, ki nudijo nastanitve, a o njih niso pisali. Kakšen je bil način izbire
turističnih kmetij za opise, ni jasno. Prav tako ni jasno, zakaj so nekaterim namenili več
člankov kot drugim.
Tudi predstavitev hotelov je bila različno zastopana. Hotel Kozana in turistični center Venko
sta bila oba dobro predstavljena, in sicer smo izvedeli o ponudbi in poteku same gradnje, pri
Venkoju pa tudi o kasnejših željah. Kozanskemu hotelu so namenili šest člankov, Venkoju pa
15, vendar je bilo v teh veliko ponavljanja istih podatkov. Zanimivo je, da so se nekateri
podatki, velikost zemljišča, število sob, iz članka v članek razlikovali, pri tem pa niso podali
razlage zakaj. Pri njegovem opisu so večkrat omenjali tudi načrte za prihodnost, kasneje pa
niso pojasnili, če je prišlo do njihove realizacije. Podobno je bilo pri hotelu v Šmartnem, kjer
so bili v treh člankih nekateri podatki vsakič drugačni. Kljub temu smo izvedeli o poteku
razvoja in ponudbi hotela. Najmanj je bil predstavljen garni hotel Dvor v Kozani, ki so mu
namenili le del članka pri neki drugi tematiki, pri tem pa smo izvedeli le, kdo ga je odprl in
koliko ležišč je nudil. Predstavljena je bila tudi ideja razpuščenega hotela, ki jo je kasneje v
svoji zaključni nalogi realiziral študent arhitekture, in sicer za vas Slapnik. Ideja je bila v
celoti predstavljena, v drugem članku smo izvedeli tudi, da so o njej govorili na posebnem
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srečanju, nismo pa izvedeli, kakšne odločitve so na srečanju sprejeli in zakaj ideje niso
realizirali, čeprav so bile že prej nakazane težave, zakaj bi bila taka investicija otežena. So pa
bili v novicah za razliko od turističnih kmetij in drugih nastanitvenih zmožnosti predstavljeni
vsi briški hoteli.
O povezavi umetnosti in turizma so pisali v petih člankih, in sicer smo izvedeli, kako so sprva
gostili le nekaj umetnikov in jim razkazovali Brda, kasneje pa se je to razvilo v posebno
ponudbo povezanosti vina, umetnosti in obiskovalcev, nismo pa izvedeli, kako se je povezava
vinskega turizma in umetnosti nadaljevala. Izvedeli pa so, da so se v letu 2012 odločili, da
bodo v Brdih odpirali umetniške ambasade pri posameznih vinarjih, pri tem pa so pisali le o
poljski ambasadi pri Nejki in Urošu Klincu, o ostalih, ki naj bi jih kasneje odprli, pa ne.
Motorističnemu turizmu so namenili le en članek, kjer so opisovali, da bi radi še bolj razvijali
motoristični turizem z moto zbori, a o tej temi niso več pisali, tako da ne vemo, ali se je razvil
ali ne. Turistični ponudbi trekinga z osli so namenili en celoten članek leta 2010, ko so opisali
celotno ponudbo, kasneje pa dobesedno o njej niso več pisali, ampak so v dveh člankih iz let
2014 in 2015 sam treking omenili, kar pomeni, da so to turistično ponudbo v tistih letih še
vedno ponujali. O kolesarskem turizmu smo brali v štirih člankih. Prvega so objavili leta 2012
ob otvoritvi novo asfaltirane ceste v Cerovem v sklopu projekta Interbike za urejanje
kolesarskih poti. V istem članku smo izvedeli več o samem razvoju kolesarskega turizma v
Brdih. V letu 2015 je potekal posvet o kolesarskem turizmu, kjer so predstavili idejo projekta
Bika Alpe Adria, poti, ki bi vodila tudi skozi Brda, a nismo izvedeli, ali so jo začeli
uresničevati ali je ostalo le pri ideji. Tudi o ureditvi ceste ob mejnem prehodu Vipolže s potjo
za kolesarje, o kateri so pisali leta 2017, nismo izvedeli več, ampak zato, ker naj bi jo začeli
urejati šele v roku dveh let. Pohodniškemu turizmu so namenili tri članke, tudi temu prvega
leta 2012, ko smo brali, da se je ta oblika turizma zelo razvijala tudi zaradi pohodniške poti
Alpe Adria trail. Poti takrat niso opisali, smo pa vse o njej izvedeli čez dve leti. V letu 2015
so prvič organizirali Pomladi festival pohodništva, a o njem niso več pisali, tako da ne vemo,
ali so organizacijo ponovili in kako je potekal. Izvedeli pa smo, da je Alpe Adria trail
povečala tudi število nočitev in turistični razvoj. Družina Marinič je v poletju 2015
organizirala žetev sivke za turiste, kar so v članku na hitro opisali, saj so več pozornosti
namenjali sivkinim izdelkom. Žetev še vedno organizirajo, a v novicah o njej ne pišejo več.
Tako kot pri kmečkih turizmih tudi pri znamenitostih niso vključili vseh. Šmartno je
naselbinski spomenik, za katerega so se v Brdih trudili, da postane kulturno-turistično
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središče Brd. V novicah so o njegovi revitalizaciji in turističnem razvoju pisali od leta 1991
naprej, namenili so mu 62 člankov. Izvedeli smo o njegovem postopnem razvoju in težavah,
ki so na tej poti nastajale. V člankih ni bilo veliko napak, tudi večina zgodb je bila
zaključenih, le nekaterih podatkov nismo dobili, in sicer, kdaj so Gotsko hišo preimenovali
oziroma preuredili v Briško in v njej uredili etnološko zbirko, ali je Salonit Anhovo v turnu
uredil predstavitev dokumentov o beneških vojnah, ali je vaška skupnost dobila Slikarsko hišo
in v njej uredila spalnice ter ali je Občina zagotovila parkirišča vaščanom, kar pa je verjetno
posledica tega, da odgovora na to vprašanje sploh še ni bilo in ne da o njem niso pisali.
Večkrat so se v člankih tudi ponavljali, a smo na splošno dobili dober vpogled v to, kako se je
stari del vasi razvijal in postal turistična znamenitost, ki jo obiskuje vse več turistov, izvedeli
pa smo tudi nekaj o sami zgodovini vasi.
Vila Vipolže je renesančna vila, ki je dolga leta razpadala, nato pa so se odločili, da jo
obnovijo. Ob obnovi se je namembnost vile skozi leta spreminjala, od univerzitetnega
središča, turističnega objekta do kulturno-izobraževalnega centra. O njej so pisali v 57 člankih
oziroma nekaj več, a tistih nisem vključila, ker so govorili le o meduniverzitetnem središču. V
člankih smo najprej izvedeli o tem meduniverzitetnem središču, zatem pa so se posvetili
obnovi, o kateri so pisali res podrobno in večkrat tudi ponavljali podatke. Nekaj smo izvedeli
tudi o sami zgodovini vile. Do sprememb v podatkih je prihajalo pri znesku denarja, ki ga je
obnovi namenila Evropska unija, pri tem pa razloga za to nismo izvedeli. Prav tako se je iz
enega v drugi članek spremenil datum, do katerega so morali izbrati izvajalca del obnove.
Nejasnosti so bile tudi pri opisu, kdaj so zaprosili za gradbeno dovoljenje. Čeprav je bilo prvo
govora, da bodo v vili svoj prostor imele tudi različne univerze, nismo izvedeli, zakaj do tega
ni prišlo, prav tako nismo izvedeli, kdaj je prišlo do spremembe zavoda, ki naj bi z vilo
upravljal – najprej Študijsko središče grad Vipolže nato ZTKMŠ – in zakaj v vili niso odprli
spominskega centra za izseljence. Čeprav je bilo veliko govora o turističnem potencialu vile
in se tudi v Brdih o tem veliko govori, iz samih člankov nismo dobili veliko podatkov o tem,
kako so vilo razvijali v tej smeri. Izvedeli smo o številu obiskovalcev in da se je turistični
obisk dvignil po odprtju bistroja Kruh in vino Tomaža Kavčiča, kaj drugega v povezavi s
turizmom pa ne, na primer niti tega, da so tam odprli še eno pisarno TIC-a.
O vasi Dobrovo so v časopisu pisali v 40 člankih. Osrednja turistična znamenitost je grad
Dobrovo, ki so ga obnovljenega ponovno odprli leta 1991. S povezavo kulturne in gostinskoturistične ponudbe so skušali privabiti turiste, a v začetnih letih niso bili uspešni, kasneje pa
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nismo izvedeli, kako je s turističnim obiskom gradu, so pa v prvih letih zelo podrobno opisali
samo obnovo, odprtje razstav, pri problemu lastništva pa je bilo nekaj nejasnosti o datumu
pogodb, o pogodbi o ugotovitvi solastninskega deleža iz leta 1992 pa niso pisali ob podpisu,
ampak šele naslednje leto. Dvakrat so opisali tudi zgodovino gradu, pri čemer so v članku leta
2006 zapisali napačno letnico gradnje gradu. V letu 1996 so pisali o turistični ponudbi,
odprtju fontane na vinski cesti, ki je bila sprva opisana kot interna, v naslednjem članku pa
mednarodna, kasneje pa je niso več omenjali. Prav tako niso več pisali o turističnih objektih,
ki naj bi jih gradili okoli kleti na Dobrovem. Več člankov je bilo namenjenih odprtju in
zaprtju Gostilne 25. maj, a smo leta 1999 brali, da so jo po dveh mesecih ponovno odpirali,
kdaj so jo zaprli, pa ne. Ponovno so jo zaprli naslednje leto, 2005 pa so pisali, da so v njej
spali otroci glasbene šole, kdo in kdaj jo je ponovno odprl, spet nismo izvedeli. O samem
turističnem razvoju vasi so pisali v člankih o določenih investicijah, a smo pri tem dobili le
podatke, da so bile te naložbe namenjene tudi turistom, več podatkov o njih in njihovem
obisku pa nismo izvedeli.
Čeprav so o vasi Medana pisali le v 22 člankih od leta 1992 naprej, smo dobili dober vpogled
v to, kako se je vas turistično razvijala. In sicer smo velikokrat brali, da je število turistov
naraščalo, posledično sta se širili tudi gostinska in nočitvena ponudba. Dodatno so k razvoju
pripomogle tudi številne nagrade, ki so bile posledica tudi dobre skrbi za promocijo in
razvitega turizma. Da je bilo število turistov v vasi veliko, smo izvedeli tudi iz člankov o
težavah s parkirišči. Nejasni podatki v člankih so bili v začetnih letih, ko so najprej napisali,
da je bila Gradnikova spominska soba urejena v Gradnikovi domačiji, nato pa v Gradnikovi
rojstni hiši. O nagradi Moja dežela – lepa in gostoljubna smo brali, ko jo je prejela tretjič, a so
v tem članku pisali tudi o preteklih nagradah. Dodatno je ostala odprta zgodba o obnovi
Gradnikove domačije, saj so nazadnje pisali o njej leta 2012, in sicer, da so bili v dogovorih z
dediči, kasneje pa nismo izvedeli, kaj so se dogovorili. Edini podatek je bil leta 2016, ko smo
brali, da dediči niso dali dovoljenja, da ob domačiji uredijo parkirana mesta.
V devetih člankih smo izvedeli, da je razgledni stolp v Gonjačah osrednja razgledna in
najpomembnejša turistična točka Brd, opisali pa so tudi njegov nastanek. O obnovi okolice
stolpa in samega stolpa smo izvedeli, niso pa pisali, če so dodali parkirišča, o čemer smo brali
v letu 2003, in če so razširili cesto, kar so pisali v letu 2008. 2011 se je sicer končala obnova
ceste pod stolpom, a ni bilo izraženo, da se je to navezovalo tudi na cesto do samega stolpa.
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Leta 2010 so učenci OŠ Dobrovo pripravili Gradnikovo učno pot od Dobrovega do Medane.
Da je šlo tudi za turistično pot je bilo jasno iz tega, da je zraven sodeloval tudi TIC in so
pripravili zloženke tudi v italijanskem in angleškem jeziku, a iz dveh člankov ni bilo
razvidno, če je bila pot tudi turistično obiskana.
O Sabotinu kot turistični točki smo izvedeli iz 11 člankov. Začel se je zavijati že konec
devetdesetih let, najbolj pa po projektu Sabotin – park miru, pri tem pa nismo izvedeli, kdaj so
ga odprli in kdo ga bo tržil, o čemer so pisali v letu 2005. Nekaj nejasnosti je bilo tudi o
obnovi ceste Vrhovlje–Sabotin, ko je župan dejal, da bo končana v mesecu dni, a je bila šele
naslednje leto, tako da je verjetno šlo za napako. V člankih iz let 2016 in 2017 smo izvedeli
tudi o številu obiskovalcev in od kod so prihajali ter da so jih najbolj zanimale kaverne iz prve
svetovne vojne, kar nam je dobro prikazalo, kako je Sabotin turistično zanimiva točka,
predvsem s strani zgodovinskega turizma.
V novicah smo brali tudi o dveh znamenitostih, o katerih pa nismo našli nobenega podatka na
spletni strani Goriških brd. Prva je Gradenska turistična pot, ki so jo odprli leta 2009, ko so v
novicah tudi podrobno opisali celotno pot, kasneje pa o njej niso več pisali. Pri opisanih
pohodniških poteh na spletni strani pa te poti ni. Leta 2012 so pisali o približno 400 let starem
hrastu, ki se je podrl in so ga želeli spremenili v turistično znamenitost. Ker o njem niso več
pisali, ne vemo, če je do tega prišlo. Na spletni strani ni podatkov o njem, v brošuri o Brdih pa
je omenjen najstarejši hrast v Drnovku, a ker ne vemo letnice izida brošure, ne vemo, ali je bil
hrast že podrt ali ne.
Praznika češenj v Primorskih novicah niso predstavili le leta 1991, v vseh ostalih leta pa so
mu namenili vsaj en članek, v povprečju pa pet na leto, skupno 132 člankov. Praznik je bil v
novicah dobro predstavljen, izvedeli smo veliko podatkov tako o programu kot obiskovalcih.
Vsako leto znova so opisali program, vsak del programa so predstavili, tudi če je šlo za že
poznane prireditve. O številu obiskovalcev so največkrat podali točno številko pri udeležencih
kolesarskega maratona, o obiskovalcih celotnega praznika pa največkrat v zaokroženih
številkah, na primer več tisoč. V določenih člankih so pozabili kakšen podatek, a je bilo tega
malo, nekajkrat se je tudi zgodilo, da se je določen podatek, na primer številka vozov,
spremenil, na kar niso opozorili. Zanimivo je tudi, da so del enega članka kopirali v članek
naslednjega leta in mu dodali le par novih besed. V splošnem pa smo dobili zelo podroben
opis poteka in razvoja tega praznika, ki je v Brdih najpomembnejša turistična prireditev.
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Prireditev Brda in vino je namenjena promociji briške pokrajine, vina in pridelkov ter temu,
da v svoje kraje pripelje čimveč gostov. Po začetni prireditvi leta 2004 se je vrnila leta 2006
in poteka vsa leta od tedaj. O njej so v novicah pisali v 25 člankih, povprečno dva članka na
leto, le v letu 2017 o njej niso poročali. Iz člankov smo dobili dober vpogled v to, kaj
prireditev nudi in kako se je iz manjše razvijala v večjo in bolj prepoznano, ki vabi vse več
tudi tujih gostov. V člankih sem našla eno napako, pomanjkljivi pa so bili opisi števila
obiskovalcev, le za leto 2015 smo izvedeli, koliko turistov je prišlo na prireditev.
Praznik rebule in oljčnega olja so v Višnjeviku prvič organizirali leta 2000 in nato vsa leta od
takrat, a v letih 2001, 2003 in 2004 o njem v časopisu niso pisali. Skupno mu je bilo
namenjenih 23 člankov, en ali dva na prireditev. V člankih so dobro predstavili ozadje
praznika, njegov program in razvoj, slabo pa je bil predstavljen obisk. V nekaj člankih so
pisali o zadovoljivem, preseženem obisku ali veliki množici obiskovalcev, enkrat o več
tisočglavem obisku, nikoli pa o točni številki. V določenih letih so članke objavljali pred
samim praznikom, kot napovednik, po njem pa ne več, zato tudi opisa obiskovalcev ni bilo.
Napako so naredili v letu 2006, ko so napisali, da je avtor fresk v cerkvi v Gradnem Jože
Spacal, leta 2009 pa so napisali pravilno ime, Lojze Spacal. Leta 2016 so prireditev prestavili
s prvega vikenda v maju na prvega v aprilu, a o tem premiku smo izvedeli le iz datuma izida
časopisa, obrazložitve pa v članek niso vključili. Kot pri Prazniku češenj so tudi pri tem
kopirali besedilo članka iz prejšnjega leta.
S kulturnim festivalom Dnevi poezije in vina so v Medani začeli leta 1996 in jo razen v letu
2000 organizirali vsako leto do 2010. V novicah so o njej veliko poročali, sama sem uporabila
27 člankov, a jih je bilo več, vendar so vsebovali le kulturne podatke, zato jih v analizo nisem
vključila. Tako sem pri posameznih letih analizirala en do tri članke, v letu 2005 pa štiri. V
njih so bili dobro opisani razvoj festivala, potek dogodkov in program, večkrat pa je bilo tudi
omenjeno, da je imel festival velik vpliv na promocijo Brd in turistični potencial. V člankih so
večkrat naredili napako pri številu avtorjev, za isto leto drugačne številke, ki se niso skladale s
tisto na uradni spletni strani, kar ni bila nujno napaka novinarjev, ampak je lahko šlo za
spremembe med samo organizacijo. Napaka je bil tudi zapis imena Anton Gradnik, a so že v
naslednjem članku ponovno napisali Alojz. Ko so festival preselili na Ptuj, je župan Mužič
rekel, da bodo zaščitili ime, potem pa o tej temi niso več pisali, tako da odgovora nismo
dobili.
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Praznovanje martinovega v Brdih je poleg pokušine vin promocija briškega vina in briške
pokrajine. O njem v novicah niso pisali v letih 1992, 1993, 2002, o vseh ostalih letih pa so
pisali v 40 člankih, o posameznih letih v enem do štirih člankov. O praznovanju so poročali
zelo različno, nekaj let martinovanja v Vipolžah v novice niso vključili, le kasneje so omenili,
koliko let so ga že organizirali. O medanskem praznovanju so sprva veliko pisali, dokler je
bilo edino praznovanje, kasneje pa vse manj. Obisk dogodka v letu 1999 so opisali v članku o
martinovanju 2000, pred tem pa ne. Kasneje tudi nismo izvedeli, zakaj praznovanja tam in
tudi v Vipolžah niso več organizirali. Največ podatkov smo dobili o praznovanju v Šmartnem.
Leta 2011 so o martinovanjih objavili le njihov program, v letu 2012 pa so objavili le sliko s
praznovanja v Šmartnem. Podobno je bilo tudi naslednje leto, a so pred samim dogodkom
objavili celoten članek in opis programa. O obiskovalcih smo izvedeli dokaj malo, število
obiska je bilo le nekajkrat zapisano, nekajkrat pa z besednimi zvezami »veliko število«,
»obisk je presegel pričakovanja« ali »manj obiskovalcev kot leta prej«. Zanimiv je bil tudi
podatek o vstopnini za martinovanje v Šmartnem 2016, kjer so pisali, da so morali
obiskovalci za pokušino vin odšteti 10 evrov vstopnine. A temu ni tako, saj vstopnine na
prireditvi ni, cena pa velja za kozarec, ki si ga obiskovalec lahko kupi ali prinese s seboj in
kupuje le vzorčke vina. Naslednje leto o vstopnini niso več pisali.
Povezovanja znotraj Slovenije so bila precej malo zastopana, pri tem pa ne moremo vedeti, ali
več pogovorov in dogovorov o povezovanju ni bilo ali samo o njih niso pisali. O idejah in
razmišljanjih o povezovanjih smo imeli na voljo sedem člankov, od tega sta dva govorila o
isti temi. Zanimivo je, da so vsi članki temo načeli, a je nato niso dokončali. Ne vemo, ali je
do povezovanj res prišlo, oziroma dobimo občutek, da so o njih le razmišljali, niso pa jih
uresničili. O zadnji temi, turističnem zavodu goriških občin, so pisali dvakrat, vmes je prišlo
do sprememb prvotnega načrta, ko pa naj bi sprejeli odlok o ustanovitvi, članka o tem ni bilo.
Ostajalo je vprašanje, ali do ustanovitve ni prišlo ali je bila prestavljena v leto 2018, ko
člankov nisem več pregledovala.
O povezovanju s tujino smo dobili več podatkov, in sicer v 41 člankih. Veliko pozornosti je
bilo namenjene promocijskim prireditvam, ki so jih Brici največ pripravljali v Avstriji.
Čeprav o teh dogodkih niso poročali vsako leto, smo v kasnejših člankih izvedeli o teh
prireditvah v preteklosti. Dobivali smo tudi informacije o pobratenjih z različnimi občinami,
ki pa jim niso namenjali svojih člankov, ampak so to omenili v člankih o drugih temah.
Veliko pogovorov in projektov so sklepali z Avstrijci in Italijani, pri čemer je šlo največkrat
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za čezmejna sodelovanja z briško stranjo Brd, Colliom. Tudi tukaj določenih zgodb niso
zaključili, a je bilo tega manj. Pri nekaterih sama razumem, da je šlo le za informativne
pogovore in jih zato niso izpeljali ter posledično o njih niso več pisali, imeli pa smo tudi nekaj
projektov, ki so se kazali kot potencialni za uresničitev, a nismo izvedeli, ali je do tega prišlo
ali le niso pisali o tem. O projektu vpisa na seznam Unesco v letu 2017 niso več pisali, v letu
2018 pa člankov nisem več pregledovala.
O petih nagradah in pohvalah so pisali v šestih člankih. Ne moremo vedeti, če so to vse
nagrade, ki so jih prejela Goriška brda – nekatera pa so prejele tudi posamezne vasi. Pri vseh
petih so opisali, kdo jo je podelil in zakaj, izvedeli smo tudi, da so bile nagrade brezplačna
promocija Brd.
Projektu briških term so namenili 39 člankov od prve omembe do konca leta 2017. Prvič smo
o njih brali leta 2005 in nato vsako leto do 2011, ponovno pa so jih omenjali 2016 in 2017. V
vseh teh člankih so podrobno opisali potek projekta, ki ga v Brdih še niso uresničili, vendar je
bilo v člankih veliko ponavljanja in istih podatkov, nekaterih novih pa niso vključili. Tako so
se skozi leta večkrat spreminjali števila delovnih mest, ki bi jih terme prinesle, imena podjetij,
ki naj bi vlagala, cene vrtanja, in sicer se stroški v nekaj mesecih dvigajo za več 100.000
evrov, spreminjata se delež Občine Brda v skupnem podjetju in globina vrtanja, pri vsem tem
pa avtorji niso pojasnili, zakaj je do sprememb prišlo oziroma sploh niso napisali, da je šlo za
spremembo, ampak so samo zapisali nov podatek. Julija 2017 so omenili, da so se že pred tem
v tistem letu pogovarjali z investitorji, a tega v časopisu niso pisali, ne vemo pa, ali tega samo
niso vključili ali je šlo za pogovore Občine, ki jih niso delili z javnostjo. So pa v julijskem
članku te pogovore opisali, tako da smo podatke dobili. Ker do realizacije projekta (še) ni
prišlo, ne moremo vedeti, kateri podatki so končni.
V novicah so pisali o dveh muzejih, etnografskem in razpršenem muzeju kulturne dediščine
Brda, harmonija kultur. Obema so namenili tri članke. Etnografski muzej so prvič omenili leta
1998, in sicer so ga želeli urediti v vaškem domu v Gornjem Cerovem. Ponovno so ga omenili
v letih 2007 in 2014, ko so ga želeli urediti v alternativnem klubu Strelišče, a ga niso. V letu
2014 so zapisali, da zanj ni bilo denarja, kar je bil tudi edini razlog, ki smo ga dobili. O
razpršenem muzeju so pisali v 2014. Projekt je oblikoval ZTKMŠ, zanj je dobil 1,5 milijona
evrov od Evropske unije, 600.000 evrov pa bi morala dati Občina, ki pa je predlog zavrnila.
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Imeli so še potencialnega zasebnega vlagatelja, nato pa o tej temi nismo več brali, tako da ne
vemo, zakaj do uresničitve ni prišlo.
Vidimo, da se v časopisu zelo raznoliko posvečajo posameznim temam. Največ člankov so
namenili Prazniku češenj, 132 člankov, sledita Šmartno z 62 članki in vila Vipolže s 57
članki. To nam dobro slika, kaj je v Brdih največji turistični potencial, namreč tako praznik
kot obe znamenitosti so med turistično najbolj obiskanimi in jim v Brdih posvečajo največ
pozornosti. Čeprav so enim temam namenili več člankov kot drugim, pa kot celota dobro
prikažejo briški turizem.
Po analizi vseh člankov sem prišla do ugotovitve, da so v Primorskih novicah veliko
pozornosti namenili Goriškim brdom in razvoju turizma. V prvih letih malo manj, po prelomu
stoletja pa vedno več. V člankih so opisovali različne teme s tega področja, ki nam naslikajo,
kako se je turizem v Brdih razvijal. Kljub temu pa ob poglobljeni analizi opazimo, da nam
nekateri podatki zmanjkajo, pri nekaterih pa so bili površni. Tako so večkrat zamenjevali že
zapisane podatke in niso obrazložili, zakaj je do spremembe prišlo, zapisali so napačna imena,
tudi znanih osebnosti kot sta Alojz Gradnik in Lojze Spacal, velikokrat pa so vsebino člankov
ponavljali, dvakrat so celo kopirali besedilo članka, izdanega pred tem. Bolj kot to pa je
moteče, da nekaterih podatkov nismo dobili oziroma določenih zgodb niso dokončali. Zgodbo
so začeli, jo lahko nadaljevali v več člankih, tudi v več letih, nato pa pravega odgovora na
samo zgodbo ni bilo. Verjetno kot kupec časopisa tega ne opaziš, saj bereš vsak dan posebej,
medtem ko pri takšni poglobljeni analizi take pomanjkljive podatke hitro odkriješ, saj članke
posameznih tem združuješ v celoto. Poleg tega je zanimivo tudi to, da so nekaterim temam
namenili občutno več člankov kot drugim, na primer, o Prazniku češenj so pisali v 132
člankih, o vseh ostalih prireditvah pa v krepko manj – na drugem mestu je martinovanje s 40
članki – pri čemer članka o določenih prireditev v nekaterih letih sploh ni bilo. Enako je tudi
pri turističnih kmetijah in znamenitostih, ko so nekatere zelo dobro opisali, drugih pa v novice
sploh niso vključili. Nekateri članki so bili tudi precej daljši kot drugi, vendar je šlo pri takih
velikokrat za ponavljanja že poznanih vsebin. Tako smo o določenih temah dobili veliko več
podatkov kot o nekaterih drugih.
Tako lahko rečem, da je časopis Primorske novice dobro prikazal razvoj turizma v Goriških
brdih, a za zgodovinarja vseeno primanjkujejo podatki. Da bi prišli do prave predstavitve
razvoja turizma v Goriških brdih, bi bili potrebni dodatno raziskovanje, dodatna literatura in,
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še najbolje, intervjuji s posamezniki, ki so vpeti v dogajanje v Brdih, s čimer bi pomanjkljive
in napačne informacije dopolnili, nezaključenim zgodbam pa dodali konec. Kjer sem lahko na
hitro raziskala, sem nekatere podatke dopolnila, na primer zgrešeno ime, napačni datumi ipd.,
v bolj poglobljeno raziskovanje dodatnih informacija pa se nisem podala, saj je moja
magistrska naloga že brez tega presegla pričakovani obseg – sem pa te napačne in
pomanjkljive podatke izpostavila s komentarjem. Kljub tem pomanjkljivostim pa so lahko
Primorske novice dobro izhodišče in dodatna literatura za zgodovinarje pri raziskovanjih
določene sodobne teme s primorskega področja.
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14. POVZETEK
O razvoju turizma so v Primorskih novicah pisali v 58 člankih, in sicer se je 37 člankov
navezovalo na celotno pokrajino, 21 pa na posamezne vasi – devet na Kožbanski kot in vas
Krasno, šest na Kozano, po tri na Neblo in Višnjevik. Razvoj turizma v Goriških brdih je
potekal postopno in kontinuirano od leta 1991 naprej, kar so tudi v člankih dobro prikazali, in
sicer, s kakšnimi težavami so se srečevali in kako so razvijali svojo turistično ponudbo.
Vasem so posvetili manj člankov in se v njih večinoma posvečali samo določeni tematiki in
ne celotnemu turističnemu razvoju vasi.
Proračunu so namenili 44 člankov. Prvič smo o njem brali v letu 1996, ko so denar namenili
tudi turizmu in promociji. V naslednjih letih je proračun različno zastopan v člankih,
velikokrat ne dobimo podatkov o denarju za turizem, po letu 2010 pa je ta podatek vedno
vključen.
O tem kdo in kako skrbi za turiste in turizem so pisali v 45 člankih, od tega so namenjali
celotni temi o TIC-u šest člankov, znotraj te teme pa še devet turističnim vodnikom, 16
ZTKMŠ-ju, šest spletni strani in osem mejnim prehodom. O TIC-u smo izvedeli o njegovem
odprtju, nekaj malega o delu, nato pa še o selitvi in odprtju trgovine s spominki. V slopu TICa so pisali tudi o tečajih za turističen informatorje. Konec leta 2009 so ustanovili še zavod za
turizem, kulturo, mladino in šport. Članki o njem so opisovali njegovo delo, največ pozornosti
pa so posvečali neimenovanju direktorice Ariane Suhadolnik za nov mandat in izbiri novega
direktorja. O spletni strani smo brali od začetnega truda do končne realizacije turističnega
spletnega portala. Opisali so tudi spremembo bivših mejnih prehodov v trgovino s turistično
ponudbo.
Skupno so v Primorskih novicah o promociji pisali v 28 člankih, na splošno o promociji v 19,
o blagovni znamki Brda, dežela opojnih trenutkov v treh in o vinoteki v šestih. S promocijo so
začeli že v prvih letih raziskanih člankov in ji pozornost postopno namenjali vsa leta zatem.
Znamko so namenili za predstavitev celotne turistične ponudbe in krajinskih posebnosti Brd
ter označevanju vseh promocijskih aktivnosti. Dodatno so novembra 2000 v prostorih gradu
Dobrovo odprli Vinoteko Brda, da bi skrbela za turistično promocijo, a so v novicah več kot o
tem pisali o njenih težavah.
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O nastanitvah in prenočitvah v Goriških brdih so pisali v 64 člankih, od tega so jih 17
namenjali nočitvenim zmogljivostim in prenočevanjem v celotnih Brdih, 19 kmečkim
turizmom, sobam in apartmajem ter 28 hotelom. V novicah smo od prvih let naprej brali o
postopnem razvoju prenočitvenih zmogljivosti. Predstavili so tudi nekatere turistične kmetije,
nekaterim so namenili več člankov, drugim pa le enega ob otvoritvi. Te kmetije so Štekarjeva
kmetija, turistična kmetija Breg, Gostilna 25. maj, domačija Valentinčič, Kabaj Morel, Hiša
Iaquin, Alma Vista, Hiša Marica in Hiša Danica. Predstavljen je bil tudi Gredič, vendar so pri
njem več kot o ponudbi pisali o njegovem stečajnem postopku in prodaji. Za staro šolo v
Brdicah pri Kožbani in kmetijo Čarga so tudi imeli načrte o ponudi nočitev, a nismo izvedeli,
če so jih uresničili. O hotelih Kozana, Venko in San Martin so pisali od začetnih načrtov do
odprtja, pri tem največ o Venkoju in najmanj o San Martinu. V en članek so vključili tudi
podatek o odprtju Garni hotela Dvor. O zapuščeni vasi Slapnik so razmišljali, da bi jo uredili
v razpuščeni hotel, a do realizacije te ideje ni prišlo.
O vrstah turizma in turistične ponudbe so pisali v 17 člankih, o umetniškem turizmu v petih,
kolesarskem v štirih, pohodniškem v treh, motorističnemu turizmu, trekingu z osli in žetvi
sivke za turiste pa so namenili po en članek. Najbolj sta bili opisani ponudbi kolesarjenja in
pohodništva.
Turističnim znamenitostim so v novicah namenili 205 člankov, in sicer so pisali o Šmartnem
v 62 člankih, vili Vipolže v 57 člankih, Dobrovem v 40 člankih, Medani 22 člankih,
razglednem stolpu devetih, Gradnikovi učni poti dveh, Sabotinu 22, Gradenski turistični poti
in briškem hrastu pa so namenili po en članek. Največ smo izvedeli o razvoju Šmartnega in
vile Vipolže, tudi Medana in Sabotin sta bila dobro predstavljena.
O prireditvah pišejo v 247 člankih, od tega jih 132 namenjajo Prazniku češenj, 25 prireditvi
Brda in vino, 23 Prazniku rebule in oljčnega olja, 27 Dnevom poezije in vina ter 40
martinovanju. V večini so v člankih predstavili sam praznik, njegov pomen, program in
realizacijo, izvedeli smo tudi o obiskovalcih in uspešnosti po samem dogodku.
Povezovanja so bila opisana v 48 člankih, v sedmih povezovanja znotraj Slovenije, v 41 s
tujimi državami. Veliko je bilo idej o povezovanjih znotraj Slovenije, največ znotraj
Primorske in Goriške, a nobena ideja ni bila realizirana oziroma tega nismo izvedeli. Pri
povezovanjih z drugimi državami je največkrat šlo za povezave z Avstrijo, nekajkrat z Italijo,
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enkrat tudi s Hrvaško. Veliko projektov so izpeljali, so pa bili v pogovorih tudi za projekte, za
katere nismo izvedeli, če so jih uresničili.
O nagradah in pohvalah so pisali v šestih člankih. Prvo nagrado je prejel gostinec Dejan
Ambrožič za pomoč pri razvoju turizma. Ostale nagrade so bile naziv slovenska destinacija
odličnosti v sklopu projekta European Destination od Excelence, znamka kakovosti Zelena
destinacija, Kristalni Triglav in uvrstitev na CNN-ov seznam 11 izjemnih vinskih krajev.
Pri neuresničenem turističnem potencialu so termam novice namenjale 39 člankov, muzeju pa
šest. O briških termah so pisali od prve ideje leta 2005 do konca leta 2017. V tem času smo
spoznali vse načrte, ki pa se še niso uresničili. V novicah so pisali o dveh muzejih,
etnografskem in razpršenem muzeju kulturne dediščine Brda, harmonija kultur, ki oba nista
bila realizirana.
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»CNN med skrite vinske zaklade uvrstil tudi Goriška brda«, Primorske novice 71, št. 35
(2017).
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»Praznik rebule in oljčnega olja v Višnjeviku tudi v znamenju spomina na vojno med
češnjami«, Primorske novice 69, št. 106 (2015).
»Praznik rebule in oljčnega olja«, Primorske novice 67, št. 105 (2013).
»Prihodnji konec tedna Brda in vino v Šmartnem«, Primorske novice 69, št. 91 (2015).
»Prijavnica BRIŠKA POROKA«, Primorske novice 68, št. 37 (2014).
»PROGRAM PRAZNIKA ČEŠENJ 2001«, Primorske novice 55, št. 45 (2001).
»PROGRAM PRAZNIKA ČEŠENJ 2003«, Primorske novice 57, št. 44 (2003).
»Program prireditve«, Primorske novice 54, št. 45 (2000).
»Tisoči na dvori kraljice sadežev«, Primorske novice 58, št. 48 (2004).
»Turista na kolesu ne gre podcenjevati«, Primorske novice 69, št. 75 (2015).
»Veliko ljudi in zabave«, Primorske novice 66, št. 261 (2012).
»Veselo Martinovo«, Primorske novice 45, št. 89 (1991).
»Vinoljubi imajo danes praznik«, Primorske novice 67, št. 260 (2013).
»Z deželo do države«, Primorske novice 49, št. 6 (1995).
»Za poživitev vasi«, Primorske novice 59, št. 259 (2005).
»Začetek 11. festivala Dnevi poezije in vina«, Primorske novice 61, št. 193 (2007).
»ZMAGOVALNI PAR Briške poroke 2014«, Primorske novice 68, št. 92 (2014).
AC, »Ko se Brika odloči, je ”za gvišno”«, Primorske novice 66, št. 133 (2012).
AC, »Lepote Brd očarale svate«, Primorske novice 70, št. 143 (2016).
AC, »Po briško se bosta poročila Sežančana«, Primorske novice 67, št. 93 (2013).
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AO, »Nov direktor uprave«, Primorske novice 61, št. 31 (2007).
AO, »Nove sobe za turiste«, Primorske novice 60, št. 121 (2006).
AO, »Precej več za ceste«, Primorske novice 61, št. 29 (2007).
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AS, »Denar morali vrniti državi«, Primorske novice 57, št. 10 (2003).
AS, »Denar naj ostane v vasi«, Primorske novice 55, št. 79 (2001).
AS, »Denar za prireditve«, Primorske novice 70, št. 38 (2016).
AS, »Dežela opojnih trenutkov«, Primorske novice 53, št. 41 (1999).
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AS, »Dodaten denar za ceste«, Primorske novice 55, št. 105 (2001).
AS, »Dokument preveč luknjast«, Primorske novice 55, št. 57 (2001).
AS, »Država dala manj«, Primorske novice 56, št. 31 (2002).
AS, »Dve leti za nekaj sto metrov«, Primorske novice 64, št. 266 (2010).
AS, »Gorenjce zanima vino«, Primorske novice 52, št. 2 (1998).
AS, »Grad bodo morda obnavljali letos«, Primorske novice 63, št. 171 (2009).
AS, »Imajo zagotovilo države«, Primorske novice 64, št. 64 (2010).
AS, »In širi se glas v avstrijsko vas …«, Primorske novice 71, št. 166 (2017).
AS, »Iz mošta v vino«, Primorske novice 69, št. 258 (2015).
AS, »Iz Pariza v Brda«, Primorske novice 53, št. 37 (1999).
AS, »Izbirajo zidarje«, Primorske novice 66, št. 57 (2012).
AS, »Kar sami si lahko naredijo katalog«, Primorske novice 67, št. 1 (2013).
AS, »Kavčič bo vabil z zanimivim menijem«, Primorske novice 70, št. 196 (2016).
AS, »Kleti so odprla vrata«, Primorske novice 53, št. 42 (1999).
AS, »Kleti vselej pritegnejo«, Primorske novice 67, št. 120 (2013).
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AS, »Sedem češnjevih tednov«, Primorske novice 53, št. 45 (1999).
AS, »Semaforji se vrstijo«, Primorske novice 65, št. 127 (2011).
AS, »Simbol brez sonca«, Primorske novice 55, št. 100 (2001).
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