
 

 
 

 

Vila Vipolže v Brdih prizorišče velikih dogodkov  
V najlepši renesančni vili v Sloveniji slavnostno odpirajo prvo sezono    

 
V najlepši renesančni vili v Sloveniji se je po prvih uspešnih kongresnih in družabnih dogodkih začel 

veliki teden odprtih vrat. Potem ko je ministrstvo za kulturo Republike Slovenije vilo kot spomenik 

državnega pomena, obnovljen z evropskimi sredstvi, predal v upravljanje občini Brda, ki si je na 

čelu z županom Francem Mužičem več kot 20 let prizadevala za obnovo, so se na Zavodu za 

turizem, kulturo, mladino in šport Brda takoj lotili uresničevanja velikopoteznih načrtov. Vila 

Vipolže je spet vseslovenski center druženja, saj je bil eden prvih velikih dogodkov praznovanje 20. 

obletnice Slovenske turistične organizacije. V četrtek, 22. oktobra ob 13. uri, je bilo na sporedu 

slavnostno odprtje prve turistične sezone Vile Vipolže, ki je eno najsodobnejših središč za kulturni, 

poslovni in izobraževalni turizem v Sloveniji. Častna govornica je bila ministrica za kulturo RS mag. 

Julijana Bizjak Mlakar.  V večernem delu pa je občina Brda domačinom, ki so nekdaj prirejali zabave 

prav na dvorišču in v kleti te vile, podarili veliki Koncert za prijatelje z big bandom Nova, Aniko 

Horvat, Tinkaro Kovač in Zalo ter Guštom iz nanizanke Ena žlahtna štorija, ki se odvija med 

romantičnimi briškimi griči.  

Župan občine Brda Franc Mužič izpostavlja izjemen pomen, ki ga ima Vila Vipolže za Brda, širšo 

goriško regijo in Slovenijo. »Zdaj sta dve desetletji dela in truda poplačani, saj smo si res intenzivno 

prizadevali, da bi temu žlahtnemu spomeniku slovenske kulturne dediščine, povrnili sijaj. Najlepša 

renesančna vila v Sloveniji je ustvarjena za regijske, nacionalne in mednarodne dogodke. Odločeni 

smo, da je njena živahna zgodovina na križišču treh kultur in svetov dobra popotnica v prihodnost. 

Največ pa bodo naredili naše današnje zavedanje, odgovornost in ponos, kaj imamo. Pripeljali so nas 

do drznih načrtov o mednarodnem središču kulturnih, poslovnih in izobraževalnih izmenjav, s 

katerimi smo prepričali Evropo za tako veliko obnovo.«  

Direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Tina Novak Samec je ponosna na prve 

uspešno izpeljane dogodke: »Odzivi gostov po prvih organiziranih dogodkih so izjemni. Ne le zaradi 

najsodobnejše opreme, ampak zaradi duše in atmosfere, ki jo ustvarjata lokacija sredi romantičnih 

Brd in arhitektura. Ko smo prejšnji teden tukaj gostili 20. obletnico slovenskega turizma in Slovenske 

turistične organizacije, nihče ni mogel skrivati navdušenja nad lepoto in eleganco Vile Vipolže. 

Domačine na našo hišo vežeta velika nostalgija in ljubezen. To se čuti, že ko vstopiš. Prav zato smo 



 

 
 

razobesili veliko stensko sliko Vezi med svetovi in ljudmi, ki je živo platno za popisane spomine in 

načrte. Te smo začeli dobro uresničevati, zato optimistično gledamo naprej.«  

 

Po druženju ob verzih poezije Alojza Gradnika, pesnika Brd, ki mu je posvečena tudi spominska soba, 

in kulturnem programu z vokalnima zasedbama Vinika in Briški nonet ter instrumentalistkami iz 

godalnega kvarteta Nova, organizatorji niso počivali. Že Ob 20. uri se je v beneški dvorani Piano 

Nobile odvil veliki Koncert za prijatelje z Big bandom NOVA, Aniko Horvat in Tinkaro Kovač. Z 

žlahtnimi zgodbami med briškimi griči sta ga začinila odlična igralca Ajda Smrekar in Primož Forte.  

Teden odprtih vrat Vile Vipolže je namenjen tudi obujanju nostalgičnih spominov, saj je bilo prav 

tukaj prizorišče najbolj priljubljenih plesov in dogodkov v Brdih v prejšnjem stoletju. Domačini se radi 

spominjajo velikih zborovanj in koncertov. Med drugim se je bil tukaj odvil Prvi slovenski kmečki 

tabor ali slovenska pomlad, ki je združila na tisoče slovenskih kmetov. Ko so tu organizirali Pop 

delavnico, je zmagala zdaj že ponarodela pesem Martina Krpana Še je čas. O najlepši renesančni vili v 

Sloveniji, ki je bila v 11. st. ob rojstvu dvorec za poletne užitke goriških grofov,  krožijo mnoge zgodbe 

in legende, saj so si jo kasneje podajali lastniki slovanskih, germanskih in romanskih korenin. Za 

njen današnji poznorenesančni videz, ki mu je ostala zvesta tudi obnova, je poskrbela italijanska 

plemiška rodbina.  

Direktorica ZTKMŠ Brda Tina Novak Samec dodaja: »Vsak dogodek tukaj oplemeniti velika 

zgodovinska teža, ki jo ima ta prostor. O njej priča tudi ravnokar postavljena razstava Goriškega 

muzeja o Vili Vipolže. Prepričana sem, da si Brda naziv Evropska destinacija odličnosti, ki so nam ga 

slavnostno podelili na Dnevih slovenskega turizma, zaslužijo tudi zaradi ohranjanja kulturne 

dediščine. Ta gre z roko v roki z izjemno gastronomsko in vinsko ponudbo, ki je bila v letošnjem 

izboru zmagovalca odločujoča in ki v Brda privabi toliko obiskovalcev.«  

Dobrodošli v deželi opojnih trenutkov in Evropski destinaciji odličnosti v Sloveniji! 

_________________________ 
Dodatne informacije:  
Aljaž Filej, Vila Vipolže  
e: info@vilavipolze.eu 
t.: +386 31 699 458  
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