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Cenjene Brike in Brici,  

spoštovani gospod Franc Mužič, župan občine Brda,  

spoštovani gospod Anton Peršak, državni sekretar na Ministrstvu za kulturo! 

Pozdravljeni vi, ki ste danes napolnili to dvorano Vile Vipolže – vezi med 

svetovi in ljudmi – kot ste jo sami poimenovali! 

Zahvaljujem se županu občine Brda Francu Mužiču za povabilo, da sem 

danes skupaj z vami na interdisciplinarnem znanstvenem simpoziju.  

Zahvala vsem, ki prispevate, da dogodek ob častiti 500-letnici oltarja pri Sv. 
Križu dobi svoj velik pomen pri prepoznavnosti krščanske tradicije 
slovenskega naroda in veličine evropske kulturne dediščine naroda, ki ste jo 
ohranjali prek stoletij. Ohranjanje gotskega krilnega oltarja pred »ujmami 
stoletij« je odraz zavedanja njegove edinstvenosti in prevzemanja velike 
odgovornost za varovanje narodove zakladnice.   
 
Tridnevno praznovanje 500. obletnice oltarja v cerkvi Sv. Križa odseva 

kmetijsko pokrajino – deželo vinogradov in sadovnjakov na zahodnem robu 

Slovenije. Odseva milo podnebje, rodnost briških češenj, breskev, marelic, 

oljčnikov, vinske trte in dobrih vin. Odseva tisočletno slovensko narodno mejo, 

arhitekturne posebnosti naselij, zaselkov in starih cerkva. Odseva klenega 

narodno zavednega človeka, ki ljubi svojo zemljo, ki je navdahnila številne 

velikane slovenskega naroda. Odseva umetniški opus Alojza Gradnika, ki je s 

srčnostjo in domoljubjem na sebi lasten način v večnost zabeležil geosocialno 

okolje svojih rodnih Brd, življenje domačega življa na vsem razumljiv način – 

tudi s tkanjem elementov ljudske poezije v svoja dela. Praznovanje odseva 

identiteto Brik in Bricev.  

Znanstveni simpozij, kot ga vidim,  bo razjasnil pomen gotskega krilnega 

oltarja iz leta 1515. Iz umetnostnozgodovinskega vidika bo osvetljen pomen 

cerkve Sv. Križa skozi stoletja. Predstavljeno bo  družbeno in versko življenje v 

Goriških Brdih skozi prizmo etnološkega principa od 16. stoletja do današnjih 

dni, ko je Slovenija polnopravna članica Evropske unije. Predstavili boste 

knjigo in znamko, izdani ob tej priložnosti. Obudili boste tradicijo velikih romanj 

k cerkvi, in sicer z romanjem iz različnih vasi in krajev k cerkvi Sv. Križa. 
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Praznovali boste s križevim potom s posvetitvijo kapelic, ki vodijo k cerkvi, ter 

sveto mašo, ki jo bo vodil škof Metod Pirih. Vse čestitke organizatorjem! 

Praznovanje 500. obletnice oltarja v cerkvi Sv. Križa vidim kot potencial 

Goriških Brd pri njeni promociji tako doma kot v Evropi. Priložnosti, ki jih 

Sloveniji nudi investicijski program Evropske komisije pod vodstvom Jeana 

Clauda Junckerja slovenskim podjetjem, občinam, regijam in drugim javnim 

agencijam, je priložnost tudi za občino Brda. Objekt Vile Vipolže, v katerem 

danes gostujemo, kot vseslovensko pomemben kulturni objekt, je izziv za 

spletanje uspešne, trdne, neprekinjene »vezi med svetovi in ljudmi«, s celovito 

predstavitvijo identitete Brik in Bricev, Slovencev, Evropejcev.   

Izkušnje, pridobljene  z obnovo Vile Vipolže, ki je bila v celoti omogočena in 

izvršena z evropskimi sredstvi, so vam pomagale seznaniti se z načinom 

pridobivanja in črpanja sredstev. Zagotovo veste, da princip solidarnosti temelji 

na ocenah, da države, ki so v razvojnem zaostanku, kot neto prejemnice 

prejemajo evropska sredstva od razvitejših držav. Pot, ki je pred vami, pomeni 

celovito izdelavo delovanja, zagotavljanje ponudbe vse leto. Pomeni možnost 

pripeljati nove investicije, možnost oblikovanja inovativnih projektov in 

nenazadnje – ustvarjanje novih delovnih mest. Brici – Slovenci – Evropejci 

smo torej pred velikimi izzivi! 

Zgodovina na območju Brd govori, da ste - smo to zmogli.  

 

Spoštovani,  

znanstveni simpozij je kamenček v mozaiku promocije te podeželske pokrajine 

skozi dediščino, ki jo sestavljajo arhitekturni ostanki rimskih oporišč, vplivi 

germanskih in romanskih »srednjeveških gospodov«, obrambni zidovi pred 

turškimi vpadi ...  

Oblikovale so vas ume vojn, naravnih nesreč, izgubili ste del ozemlja, da so 

Slovenci ostali na italijanski strani slovenskih meja. Gospodarsko, kulturno in 

duhovno ste vedno želeli prednjačiti. Vse to in še več je oblikovalo vašo 

identiteto.  

Brici čutite, da je slovenski narod tudi evropski narod. S svojo, več kot 

tisočletno, zgodovinsko dediščino smo z evropsko celino povezani tako 

geografsko, družbeno, pravno, kot tudi kulturno in duhovno.  
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Pomembno vlogo ste odigrali v procesu demokratizacije Slovenije. Bruno 

Podveršič kot narodnozaveden Bric je prinesel identiteto Brd v hram 

demokracije kot poslanec Zbora občin takratne Skupščine, izvoljen na 

Demosu s strani Slovenske kmečke zveze. Bruna Podveršiča velja omeniti 

tudi v uvodu v ta častiti simpozij kot domoljuba, ki se je zavedal pomena 

slovenskega jezika, narodne in kulturne identitete ter dobrega čezmejnega 

sodelovanja. Njegova pomembna vloga kot podžupana Brd je bila tudi v 

pobudi Gradnikovih večerov, s čimer je želel še posebej opozoriti na identiteto 

Brd.  

Pomembno vlogo imate danes, ko ste prevzeli najlepšo renesančno vilo v 

Sloveniji. Občina Brda ima s petletnim upravljanjem Vile Vipolže veliko 

obveznosti, a tudi priložnosti, da uspe zagotoviti čimprejšnjo finančno 

osamosvojitev objekta.  

V Evropskem parlamentu kot slovenski poslanec Evropske ljudske stranke iz 

vrst Slovenske ljudske stranke delujem v Odboru za kmetijstvo in razvoj 

podeželja (AGRI) in Odboru za regionalni razvoj (REGI). Oba odbora sta tesno 

povezana z gospodarskim družbenim razvojem podeželja na temeljih 

trajnostnega razvoja. Prav tako verjamem, da bo za vas zanimivo delovanje 

medskupine Evropskega parlamenta za podeželska, gorska in odmaknjena 

območja, kjer kot podpredsednik delujem v območju RURBAN, kjer sem 

odgovoren za tesnejše povezovanje med mesti in podeželjem. Prepričan sem, 

da je pomembno, da se vsem prebivalcem, tako v Sloveniji kot drugod v EU, 

zagotavlja enake pogoje za življenje in enakovreden dostop do storitev, ne 

glede na to, ali živijo na deželi ali v mestu. 

Tukaj sem pripravljen z vami stopati z ramo ob rami.  

Verjamem, da bodo številni dogodki, ki se bodo zvrstili v počastitev 500- 
letnice oltarja cerkve Sv. Križa, nudili možnosti za dober medsebojni dialog, 
izmenjavo znanj o veličini dežele Brik in Bricev, snovanja načrtov, kako čim 
uspešnejše pripeljati možnosti razvoja in rasti prav sem, v deželo vinogradov 
in sadovnjakov.  
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Spoštovani, 
 
identiteta Brik in Bricev temelji tudi na temeljih evropske identitete – 
spoštovanja soljudi, solidarnosti in miru med narodi. Želim vam dobro tkanje 
»vezi med svetovi in ljudmi«.  Želim uspešno delo cenjenemu  
znanstvenem simpoziju in še enkrat: čestitke ob praznovanju 500-letnice 

oltarja v cerkvi Svetega Križa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vipolže, 18. september 2015 

Franc Bogovič 

evropski poslanec (SLS/EPP) 
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