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PREDSTAVITEV PROJEKTA »SPA RESORT TERME BRDA« 

 
1. ORIS OBČINE BRDA 
 
 Občina Brda je pravi  dragulj v osrčju Evrope. Objeta je med  Furlansko nižino in 
smaragdno reko Sočo. Reko, ki si je postlala dom v čudoviti deželi, ki na plano priteče izpod 
Triglava, gore, ki simbolizira Slovenijo, in ki v Jadransko morje pridrvi med Tržičem in 
Gradežem. Tukaj v Brdih sta mediteranski vroči in alpski vztrajni, trmasti in redosledni 
temperament ustvarila zmagovito kombinacijo vztrajnih ljudi globoko predanih domači 
zemlji in produktov.  Občina Brda je že od prvih korakov v začetku 90. let v kmetijstvu in 
predvsem turizmu prepoznala panogi, ki bosta žaromete usmerila v to deželico, kjer se 
rojevajo vrhunski produkti.  
 Brda so gričevnata dežela, kjer se obline gričev v vsej njihovi mehkobi nadaljujejo in 
nadaljujejo podobno valovom in kjer ima vinogradništvo več kot 2000 letno tradicijo. Briško 
vino je poezija, katere stihe piše 140 vinskih kleti ter največja slovenska zadružna klet in ki si 
je že uspešno utrlo pot na najbolj prestižne mednarodne vinske parkete. Vinski kleti Movia in 
Kabaj sta se že večkrat uvrstili v seznam 100 najboljših na svetu, rebula vinarja Marjana 
Simčiča pa je bila po izboru priznanega sommeliera Luce Gardinija prepoznana kot najboljše 
vino na svetu leta 2018. Torej ne čudi, da je CNN destinacijo Brda uvrstil med 11 še 
neodkritih, a izjemnih vinorodnih dežel. Obenem velja poudariti tudi preostale produkte, kot 
recimo briško sadje in med, predvsem pa oljčno olje, ki visoke uspehe žanje tudi na 
ocenjevanjih v Tokiu in New Yorku. Vsled slednjih so bila Brda leta 2015 imenovana za 
evropsko destinacijo odličnosti (EDEN) v Sloveniji prav na področju eno- gastronomije. 
 Občina Brda uspešno črpa evropski kohezijski denar že od prvih danih priložnosti. Na 
tem mestu naj omenimo tri velikopotezne projekte: obnovo vodooskrbnega omrežja, ki je 
zajemala ne samo Brda ampak širši Goriški prostor in ki je s pomočjo skoraj 40 milijonov 
evrov v Brda pripeljala povsem čisto neoporečno pitno vodo, v sodobni družbi zelo 
pomembno dobrino. Drugi zelo pomemben projekt je bila obnova srednjeveške vasice 
Šmartno, ki je danes obvezna prva postojanka obiskovalcev Brd. Nenazadnje pa smo z 
evropskim denarjem obnovili renesančni dvorec Vilo Vipolže, ki je danes stičišče na križišču 
treh kultur in kot taka zato prepoznana kot državni protokolarni objekt. Za obnovi slednjih 
dveh briških biserov smo s strani italijanskega združenja Unesco klubov prejeli dve priznanji 
Foglia d'oro.  
 Ključne pri razvoju Občine Brda so trajnostne smernice. V Brdih razvijamo okolju 
prijazno infrastrukturo in osveščamo prebivalstvo, ponudnike ter obiskovalce o pomenu 
dediščine, ki jo bomo predali zanamcem: tako naravne kot kulturne. Naša prizadevanja so v 
letošnjem letu pridobila pomembne potrditve: pridobili smo zlati znak zelene destinacije 
(Slovenia Green Destination Gold), pohvalimo pa se lahko tudi s tem, da so kar trije naši 
ponudniki pridobili potrditve k trajnostni usmeritvi. Tako imamo v destinaciji tudi en 



certifikat ECO LABEL in dva znaka GREEN KEY. Naj poudarimo, da je zadružna Klet Brda, ki 
polni vina celo za nekdanjega vrhunskega dirkača F1 Ralfa Schumacherja, kot prva klet na 
svetu pridobila  trajnostni znak GREEN KEY in je prva zelena atrakcija v Sloveniji in v svetu.  
 Veliko je torej predpostavk, ki dokazujejo izjemnost tega prostora. Med drugim pa bo 
čezmejna destinacija Brda/Collio še večji prepoznavni veter pridobila, ko bo uspešno 
zaključila najprej proces vpisa na Unescov poskusni seznam, kasneje pa tudi kandidature za 
vpis na Unescov seznam svetovne dediščine. Skupna čezmejna ekipa skrbno pripravlja 
dokumentacijo, ki jo bo v kratkem tudi predala pristojnim inštitucijam. 
 
2. ORIS PROJEKTA »SPA RESORT TERME BRDA« 
 
 V kontekstu vsega naštetega ima projekt »Spa Resort Terme Brda« posebno vlogo, 
katerega z velikim zanosom kujemo že nekaj let. Gre za tisto piko na I butični ponudbi v 
destinaciji, ki nudi izjemna doživetja, od aktivnih počitnic, odklopa od stresnih službenih 
obveznosti in odkrivanja posebne eno-gastronomije.  
 Projekt, ki ga je izoblikoval priznani videmski arhitekt Alessio Prinčič, sicer tudi 
profesor na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo, je zasnovan kot mesto v malem, ki bi se 
popolnoma zlilo z briško pokrajino, nase pa bi opozarjalo s 45 metrov visokim steklenim 
stolpom v obliki jadra, z vrha katerega bi obiskovalci uživali ob izjemnem pogledu na briško 
gričevnato pokrajino, Furlansko nižino vse do lesketajočega Jadranskega morja. Projekt 
vključuje od 100 do 140 hotelskih sob, 30 apartmajev za zasebni trg, kompleks plavalnih 
bazenov z olimpijskim 50-metrskim bazenom, medicinski center - center zdravja in lepote, 
zdraviliške in sprostitvene storitve. Tukaj bodo umeščene tudi butične trgovine, restavracije, 
konferenčna dvorana za 250 ljudi in razgledna ploščad, ki bo dejansko prevzela središčno 
vlogo spa resorta. Projekt vključuje tudi parkirna mesta za 300 avtomobilov, pa tudi 
helioport.  
 Pravo osrčje celotnega sistema resorta bo gotovo center zdravja in lepote z 
možnostmi za preventivne storitve za zdravje človeka kot takega. V centru bodo obiskovalci 
našli tehnološko najbolj sodobno opremljene: center za estetiko, center za razstrupljanje, 
center za analizo in diagnoze, zobozdravstveni center, okulistični center, center za 
rehabilitacijo športnikov na tekmovalnem nivoju in center za športno medicino. Sodelovanje 
v resortu so že potrdili center estetske medicine iz Ljubljane, zobozdravstveni center iz Kopra 
in okulistični center iz Vidma. Gre tudi spomniti, da so najbolj pomembni okoliški podjetniki 
že izrazili željo konkretno sodelovati pri projektu »Spa Resort Terme Brda«.  
 Celotna površina gradbene parcele znaša 55.938 m2. Vse parcele so po namembnosti 
stavbna zemljišča, na katerih je že v občinskih prostorskih načrtih predvidena gradnja »Spa 
Resort Terme Brda«. Potrebno je izpostaviti, da bi kompleks zablestel na pomembnem 
stičišču med večjimi urbanimi središči: Benetkami (146 km), Ljubljano (120 km), Celovcem 
(200 km), Vidmom (30 km), Trstom (60 km) in Zagrebom (260 km).  
 Lokacija nudi odlične povezave do različnih doživetij, kot recimo golf igrišča (Golf Club 
Castello di Spessa, Golf Club Udine Fagagna; golf igrišča na Bledu, Benetkah in Cortini pa so s 
pomočjo helikopterskih povezav tako rekoč na dosegu roke). Ravno tako so na razdalji slabih 
50 km morske plaže Gradež, Lignano, Piran, Portorož, Umag. Velja pa tudi omeniti smučišče 
Kanin, ki je v neposredni povezavi s Sello Nevea in ki predstavlja ene izmed najbolj zanimivih 
območij v alpskem prostoru, povezan z območji v Trbižu, Kranjski Gori in Beljaku. Na dosegu 
roke pa so tudi doživetja v dolini Soče, kjer sta ribolov in rafting posebni izkušnji tudi zaradi 
sape jemljajoče lepote pokrajine doline reke Soče, ki se blešči v barvah neba. 



 Pri tem naj omenimo, da je arhitekt Alessio Prinčič tudi idejni vodja obnove in 
revitalizacije izjemnega arhitekturnega bisera v Brdih: vasice Slapnik. Zanimanje za snemanje 
njene obnove je izrazila tudi medijska hiša BBC, ki je ravno v tem naselju predvidela 
snemanje resničnostnega šova, ki bo briški pokrajini vlil dodatne prepoznavnosti na svetovni 
ravni. Prinčič je zelo cenjen arhitekt, ki briško pokrajino in arhitekturo čuti globoko v srcu, 
zato bo pri občinskih projektih sodeloval tudi pri prihodnjih projektih.  
 
3. ZAKLJUČNA MISEL 
 
 Občina Brda globoko verjame v realizacijo projekta »Spa Resort Terme Brda«, 
uresničitev tega pa je v interesu ne samo v ožjem regionalnem smislu, temveč na nacionalni 
ravni. Kot smo že omenili, interes za sodelovanje v projektu so izrazile ustanove tako iz 
Ljubljane in Kopra na slovenski strani, kot tudi Vidma na italijanski strani. Koristi tovrstnega 
resorta v Brdih bi torej bil deležen širši prostor. 
 Ključen vidik tovrstnega resorta pa je gotovo mednarodna prepoznavnost in dodaten 
razvojni napredek v širši regiji. Resort bi nudil številne nove zaposlitve za široko paleto 
kadrov, od gastronomije do zdravstvenih storitev. Dodaten veter pa bi vlil lokalni ekonomiji. 
Nenazadnje v projekt verjame in pričakuje njegovo realizacijo celotno prebivalstvo Občine 
Brda.   
 Zato bo Občina Brda igrala vlogo dobrega podpornika bodočim investitorjem pri 
realizaciji spa resorta v Brdih.  
 
 
 


