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Vipavska dolina leži na zahodu Slovenije, na prehodu iz osrednje 
Slovenije v Furlansko nižina. Od vzhoda proti zahodu se nad 
dolino dvigujejo planote Nanos, Hrušica in rob Trnovskega 
gozda. Na jugu Vipavsko dolino od Krasa ločijo Vipavski griči, 
na zahodu pa se dolina končuje z Goriško ravnjo. 

Med Trnovskim gozdom in Krasom se razteza dolina, ki se 
ponaša z vinorodnimi griči in številnimi dvorci in gradovi. V 
spremstvu izkušenega vodiča lahko obiskovalci raziskujejo 
sledi Rimskega imperija in dobijo vpogled v bitke, ki so jih na 
tem območju bile številne vojske. Obiskovalci lahko občudujejo 
naravne znamenitosti, stare ljudske običaje tega območja ali 
pa enostavno uživajo v gostoljubnosti lokalnega prebivalstva. 

Kulturna dediščina Vipavske doline in Goriške regije je zelo 
bogata. Ponaša se s posebno kulturno krajino, primerno za 
pridelavo sadja in vina. Dolina je bila vedno poznana kot »vrt« 
in je s svojo ponudbo lokalno pridelane hrane in pijače vplivala 
na tradicionalni način življenja. Tu ne smemo pozabiti omeniti 
znane vipavske burje. Ta severovzhodni veter se z gorskih vrhov 
zaganja v dolino z visokimi hitrostmi in s tem pomembno kroji 
življenje prebivalcev, vplival pa je celo na razplet nekaterih 
zgodovinskih dejstev. Sicer pa je bogata kulturna dediščina še 
ena od značilnosti Vipavske doline. V prvi vrsti lahko omenimo 
številne ohranjene cerkve, ki so nastajale od gotike naprej. 
V Vipavsko dolino so radi prihajali tudi drugi mogočneži in 
bogataši. Prav po številnih gradovih, ki so si jih tu zgradili, je 
dolina dobila svoj vzdevek Dolina dvorcev in gradov. 

I.
Ohranjanje in izboljšanje dostopnosti in gibanja v 
dolini brez spodkopavanja dediščinskega značaja 
pokrajine

II.
Zagotavljanje samozadostnosti območja, brez 
ogrožanja njegove nosilnosti

III.
Prepoznavanje, priznavanje in ohranjanje kulturne in 
naravne dediščine za sedanje in prihodnje generacije 
s podpiranjem tradicionalnih obrti in ohranjanjem

IV.
Ustvarjanje zavedanja in proaktivne drže lokalnih 
skupnosti do kulturne dediščine in kulturne krajine 
s pomočjo izobraževalnih in komunikacijskih 
dejavnostih

V.
Ohranjanje zgodovinske in kulturne dediščine 
območja in zagotavljanje dolgoročnega vzdrževanja 
in oskrbe le-tega

VI.
Spoštovanje tradicionalnega duhovnega pomena 
krajev

VII.Nadziranje dejavnosti izkoriščanja naravnih virov



VIZIJA

Z upoštevanjem edinstvenega pomena in značilnosti  
izjemne naravne in kulturne dediščine območja bosta 
Vipavska dolina in Goriška regija s promocijo trajnostnega  
upravljanja le-to ohranjali in krepili. 
Institucije in prebivalci Vipavske doline in Goriške bodo 
vlagali v izboljšanje na način, ki bo podpiral družbeno 
razumevanje in sodelovanje. V tej luči  bosta javni in 
zasebni sektor  tako v sami dolini kot tudi na nacionalni 
ravni vlagala v izgradnjo zmogljivosti in krepitev 
človeških virov ter komunikacije na področju ohranjanja 
in vrednotenja dediščine v širšem teritorialnem smislu. 
To bo izboljšalo fizičen dostop in interpretacijo ter 
vzpodbujalo vse ljudi, da uživajo in razumejo dolino 
in njene pomembne potenciale za nacionalne in 
mednarodne obiskovalce. 
Vipavska dolina in Goriška regija bosta dostopni  in na 
voljo vsem; bosta točka in območje, ki razume in slavi 
svoje izjemne vrednote in vzdušje.

NAčRT UPRAVLJANJA

Načrt upravljanja za Vipavsko dolino in Goriško regijo 
namerava upravljati 19 točk na projektnem območju: 

•	 Kromberk - Grad - # 913
•	 Solkan - Železniški most - # 673
•	 Solkan - Vila Bartolomej - # 9602
•	 Frančiškanski samostan na Kostanjevici -  # 4799
•	 Zemono - Dvorec - # 870 (privatno lastništvo)
•	 Vipavski Križ - mesto - # 819
•	 Šempeter pri Gorici - Corroninijeva vila - # 4879
•	 Vipava - Lanthierijeva graščina - # 818
•	 Dobrovo - Grad Dobrovo - # 99
•	 Vipolže - Vila Vipolže - # 820 (izvajajo se restavracijska dela)
•	 Miren - arheološko območje Grad in cerkev Žalostne 

Matere božje - # 3847
•	 Vogrsko - Bozicijeva vila - # 834 (v najemu jo ima župan)
•	 Kanal - Trško jedro - # 218, (vključuje Galerijo Rika 

Debenjaka, Gotsko hišo, Fiščevo hišo, spominsko sobo 
Rika Debenjaka in spominsko sobo Marija Kogoja)

Institucije, ki so odgovorne za upravljanje kulturne dediščine območja:PRITISKI IN IZZIVI

•	 Eden največjih pritikov na območje je obvladovanje 
sprememb

•	 Pri procesu upravljanja in monitoriranja bo ključna 
vloga partnerstva lokalnih in nacionalnih deležnikov

•	 Pomembno bo večstransko partnersko financiranje

•	 Primarno metodo fizičnega varovanja območja je 
potrebno doseči s sistemom načrtovanja. Ker obstaja 
veliko različnih načrtov in strategij, pripravljenih s 
strani različnih institucij, ki vplivajo na upravljanje 
območja, je pomembno, da so ti načrti izdelani 
skladno in ne v nasprotju s cilji tega Načrta.

•	 Za uspeh Načrta upravljanja kot tudi za optimizacijo 
koristi statusa območja je izredno pomembno 
vključevanje skupnosti. 

•	 Ohranjanje zgodovinskih stavb in okolja prispeva k 
trajnostnemu razvoju s tem, da povečuje uporabo 
obstoječih materialov in infrastrukture, je energetsko 
učinkovito in zmanjšuje odpadke. 

RAZVOJNI POTENCIALI

•	 Lokalna ekonomija in turizem

•	 Gospodarska regeneracija

•	 Prispevek k razvoju regionalnega turizma

•	 Dopolnjevanje druge turistične produkte

•	 Prenosljivost

•	 Trajnostni turizem
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AKCIJSKI NAčRT

Mestna občina Nova Gorica

Občina Ajdovščina 

Občina Vipava

Občina Brda

Občina  Kanal ob Soči

Občina Miren-Kostanjevica

Občina Šempeter-Vrtojba

Občina Renče-Vogrsko


