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Pitna voda 
zagotovljena 

vsem gospodinjstvom
...

Vodni vir Mrzlek zagotavlja pitno vodo več kot 
99 % prebivalcem občine Brda oziroma vseh, 

ki so priključeni na javno vodovodno omrežje. 
37,3 milijona Evrov za obnovo 

vodovodnega omrežja v 4 občinah!

prebivalcev občine 
Brda nudi vodo 
vodni vir Mrzlek.

Več kot

99 % Subvencioniranje 
nakupa in vgradnje 
malih komunalnih
čistilnih naprav.

... ravno 
tako skrb za 
odpadne vode.
Od leta 2005 je bilo v Brdih zgrajen
kanalizacijski sistem v 7 vaseh. 

V treh 
letih za 

desetino več 
ločenih trdnih 

odpadkov
Urejenih 62 popolnih ekoloških otokov, torej v vsaki 

posamezni briški vasi najmanj po en. Lokalna 
skupnost organizira več čistilnih 

akcij letno.

50 % 
ločene plastične 

embalaže

Občina z 
obnovo skrbi 
za ohranjanje 
znamenitosti.

Skrbno 
ravnanje 

z naravnimi 
viri

Občina Brda spodbuja razvoj 
trajnostnega kmetijstva, 
obnavlja vodovodni in 
kanalizacijske sisteme, spodbuja 
občane k recikliranju odpadkov 
in ponovni uporabi materialov, 
skrbi ohranjanje briških 
naravnih znamenitosti.kjer je vse

mogoče
Spodbuja 
ekološko 
in okolju 
prijazno 
kmetijstvo. 

Kmetijstvo 
v znamenju 
trajnosti

Briški kmetje se že vrsto let 
s pomočjo Kmetijsko gozdarskega 

zavoda Nova Gorica vključujejo 
v več ukrepov okolju prijaznega 

kmetijstva, s čimer se je v Brda 
vneslo odgovorno in trajnostno 

kmetovanje.  

Skrb za dediščino 
preko vpisa 
čezmejne pokrajine 
Brda/Collio 
v UNESCOVO 
dediščino.  

Prihodnost 
Brd je v trajnosti

Brda prihodnost vidijo v povezovanju znotraj skupnosti, znotraj regije in čezmejno. Cilji so 
spodbujanje prebivalcev k vključevanju v organizacijo in razvoj podeželja, ustvarjanje skupnih 
produktov in krožnega gospodarstva znotraj regije ter skrb za dediščino. 

Bodoči cilji

Turistično
najbolj 
prodorna
občina.    

Dolgoročna vizija, 
skrb za dediščino 

in spodbujanje zelenih 
delovnih mest

Območje Brd je v zadnjih štirih desetletjih prešlo iz degradiranega in pozabljenega 
območja onkraj Soče, v turistično najbolj prodorno občino. Velike napredke se je 

storilo tako na področju infrastrukture kot tudi odnosa do dediščine in 
turistične ponudbe. Danes mladi lahko priložnosti iščejo v lokalnem okolju. 

Bistveno za uspeh in razvoj je tudi sodelovanje in povezovanje. 

Kaj je ključno za uspeh Občine Brda 

Turistični obisk 
prijazen 
lokalni 
skupnosti
Usmerjen in nadziran obisk, razpršitev 
prireditev in ponudbe, javni prevoz 
do prireditev in železniške postaje... 

To je recept za uspeh Brd.

Med prireditvami 
so zagotovljeni 
avtobusni prevozi.

Brda, 
pohodniški 

in kolesarski raj
Na voljo več kot 100 km pohodniških poti 
in 280 km kolesarskih radosti, najem 
električnih koles, polnilnica za električne 
avtomobile, v sezoni tudi krožni avtobus, 
ki povezuje Brda s kraji Kanal, 
Nova Gorica, Čedad in Krmin. 
Občina subvencionira šolske 
in dijaške vozovnice. 

Za vsebino je odgovorna Občina Brda. Organ 
upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja 
podeželja 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.



Združeni 
v čezmejni

viziji
Meja ni predstavljala ovire, temveč le še večjo vznesenost 

ohranjati čezmejne stike. Brda predstavljajo 1/3 briške 
pokrajine v Italiji in 2/3 v Sloveniji.

 

Tradicija 
in sodobnost 

v soju nasmeha 
dedkov in 
vnukov...

Skrb za terroir je Bricem postavljena že 
v zibelko. Brda tkejo družinske kmetije, 
kjer lahko v vinogradih, sadovnjakih, 
oljčnikih ali kleteh med opravili 
srečamo tri in več generacij hkrati. 

Avtentična 
dežela zavezana

tradiciji in kmetijstvu
Le močan objem smaragdne Soče in Furlanske nižine je lahko 
rodil to pravljično vinorodno terasirano deželo, kjer iskrivo plešeta 

mediteranski in alpski piš.

46 %
površine občine 
je kmetijske
(vinogradi, 
sadovnjaki,
oljčniki).

Dežela, kjer izzive 
zrcalijo v priložnosti

S kreativnostjo, obnovo in ohranjanjem 
avtentičnosti so Brda postala lesketajoč butični 

enogastronomski turistični biser z izjemno 
naravno in kulturno dediščino.

Brda = Collio =
gričevnata pokrajina

Masterclass Brda 
Home of Rebula in 

kandidatura za vpis briških 
teras na Unescov seznam. 12,8 %

celotne državne 
meje z Italijo 

obkoži Brda.

792
kmetij 
v Brdih

V povezovanju 
je moč 
in uspeh

Brda v nacionalnem in mednarodnem 
povezovanju krepijo razvojne 

priložnosti.

9
Tako so Brda 
vključena 
v kar 

regionalnih, 
nacionalnih in 
mednarodnih 
združenj.

Plod 
dolgoletne 

vztrajnosti.
 

Skrb za 
kulturno in 

naravno dediščino
Veliki projekti obnovitve kulturne dediščine: Grad Dobrovo 
(tukaj od leta 1991 domuje 134 grafik Zorana Mušiča), 
srednjeveška vasica Šmartno (danes obvezna 
postojanka obiskovalcev) in Vila Vipolže (danes 
protokolarni objekt nacionalnega pomena). 
V Brdih pod posebnim varstvom 
168 kulturnih enot in vplivnih 
območij ter 45 naravnih enot 
(oziroma ¼ Brd).

javnih 
pitnikov
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Posodabljanje 
infrastrukture 

v službi prebivalstva 
in obiskovalcev

Prebivalci Brd imajo danes na voljo sodobno infrastrukturo: 
od področja zdravstva, mladine, športa do komunalne 

in cestne infrastrukture

Dežela opojnih trenutkov

Alpsko 
Jadranski center 
za čezmejno 
sodelovanje.

Povezovanje 
v luči iskanja novih 

vezi in priložnosti
Občina Brda je pobratena z več občinami 

v zamejstvu in širše. Posebno prijateljstvo Brda 
veže s koroškim Alpsko Jadranskim centrom 

za čezmejno sodelovanje (AACC).

številne 
nagrade

Zgodba o 
uspehu 
na 360°
Brda so na svoji poti zakoličila 
veliko izjemnih uspehov: 
Evropska destinacija odličnosti 
na področju enogastronomije leta 
2015, 3 priznanja Foglia d'oro 
Združenja Unesco klubov iz Italije, 
najvišje priznanje na področju 
turizma Kristalni Triglav leta 2016, 
Slovenia Green Gold in Sustainable 
Global TOP 100 destination, Najbolj 

energetsko učinkovita občina leta 
2015, priznanje Mladim prijazne 

občine 2017, Kugyjeva nagrada 
(AACC)...

 

Spodbujamo 
razvoj 
zelenega 
podjetništva.

1
  podjetje 

12
prebivalcev

na

Za vsebino je odgovorna Občina Brda. Organ 
upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja 
podeželja 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.


