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ZGODOVINSKI IN PROSTORSKI RAZVOJ NOVE GORICE
Izvleček:
Diplomsko delo obravnava razvoj Nove Gorice, mesta, ki je začelo nastajati šele leta 1947, ko je
po Pariški mirovni pogodbi Gorica pripadla Italiji. Ker je zaledje ostalo brez svojega centra,
industrije, trga za kmetijske pridelke, bolnišnice, šol,… je bilo potrebno zgraditi novo središče.
Gradnja se je začela na Solkanskem polju po načrtu Eda Ravnikarja, ki je želel ustvariti moderno
in zračno mesto z veliko parki. Že po nekaj letih, pa je prišlo do odstopanj od prvotne zamisli in
gradnja mesta je potekala po novih načrtih. Prebivalci Nove Gorice so se počasi navadili na
mestno življenje in na mejo, ki je v prihodnjih desetletjih postala generator razvoja tega območja.
V drugem delu naloge so podane fizično-geografske in družbeno-geografske značilnosti ter
njihova medsebojna soodvisnost in součinkovanje, s posebnim poudarkom na razmerju med
pozidanimi in zelenimi površinami. Sintezno so ovrednotene prednosti, slabosti, priložnosti in
nevarnosti prostorskega razvoja Nove Gorice. Podane so tudi nekatere smernice in možne rešitve
za prihodnost.
KLJUČNE BESEDE: prostorsko planiranje, politična geografija, obmejna območja, državna
meja, Nova Gorica

HISTORY AND SPATIAL DEVELOPMENT OF NOVA GORICA
Abstract:
The diploma work deals with the growth of Nova Gorica, town which has its origin in year 1947,
when after The peace treaty in Paris the old town of Gorica belong to Italy. As the hinterland
remained without its centre, industry, market for agriculture products, hospital, schools,… it was
necessary to built a new centre. The construction began on Solkan’s field by Edo Ravnikar’s
plan. He wanted to create modern and aerial town with lots of gardens. Just after few years came
to deviation of prime conception and the constructions went on by new plans. The inhabitants of
Nova Gorica slowly got used to city-way of life and to the border, which become a generator of
development in next decades.
Second part of this paper discusses natural-geographic and social-geographic characteristics and
processes of the area of Nova Gorica as well as their mutual dependence and influence with main
stress on relation between build areas and green areas. Represented and evaluated are the
advantages, weakness, opportunities and dangers of the spatial development of Nova Gorica.
Included are also some possible situations and directions for the future.
KEY WORDS: spatial planning, political geography, border regions, state border, Nova Gorica
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1. UVOD
1.1 NAMEN DIPLOMSKEGA DELA IN CILJI
Nova Gorica ni nastala kot posledica industrijske revolucije ali kot satelitsko mesto, ki bi
razbremenjevalo urbano eksplozijo obstoječega mesta. Nastala je z rezom, z mejo, kot
nadomestek za nekaj izgubljenega. Že res, da je to umetno mesto, a funkcija je ista kot pri starih
mestih – središče neke regije.
Namen naloge je prikazati in ovrednotiti zgodovinski in prostorski razvoj Nove Gorice. V okviru
naloge smo si zastavili nekatere cilje:
- analizirati dogodke, ki so privedli do postavitve meje
- ugotoviti percepcijo meje z vidika obmejnega prebivalstva in spremembe, ki jih je
prinesla v njihovo življenje
- analizirati družbeni in gospodarski razvoj v prvih letih po priključitvi
- opisati začetke sodelovanja in odpiranja državne meje
- umestitev območja v širši prostor in analiza naravnogeografskih in družbenogeografskih
značilnosti
- analiza prostorskega razvoja Nove Gorice in razmestitev funkcij
- opredelitev prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti razvoja Nove Gorice
Pri oblikovanju diplomskega dela, smo si zastavili tri hipoteze:
- da je meja že od samega začetka generirala in usmerjala življenje na Goriškem ter
pozitivno vplivala na razvoj območja
- da se je Nova Gorica razvila v pravo mesto z oblikovanimi funkcijami in svojim
gravitacijskim območjem
- z analizo pozidanih in zelenih površin ter prometa pokazati, da je odnos lokalnih oblasti
do okoljskih vprašanj neustrezen
V prvem delu je podan zgodovinski okvir izbranega območja, do postavitve državne meje leta
1947. Opisani so razlogi za nastanek Nove Gorice in začetki gradnje ter gospodarski in družbeni
razvoj v prvih desetih letih po priključitvi. Prikazan je odnos ljudi do meje, sožitje ter njeno
postopno odpiranje.
V drugem delu so analizirane naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti območja.
Prikazane so značilnosti mestnega tlorisa in prostorska širitev mesta. Podrobneje je opisana
prostorska razmestitev funkcij v mestu in odnos med njimi.
Analizirani so rezultati ankete ter podana SWOT analiza z razvojnimi scenariji.

9

1.2 METODOLOGIJA
Pri izdelavi diplomskega dela smo se najprej lotili kabinetnega dela. S pomočjo literature o tej
problematiki smo si pridobili osnovna znanja. Drugi del je obsegal pridobitev podatkov v
Pokrajinskem arhivu Nova Gorica in pregledom dnevnega časopisja ter analizo statističnih
podatkov.
Terensko delo je obsegalo anket in intervju. Potem, ko smo se seznanili z rezultati Mlinarjeve
študije Humanizacija mesta, smo se odločili nekatera njegova vprašanja vključiti v našo anketo, s
katero smo anketirali 100 oseb. S pomočjo intervjuja in kontaktov preko elektronske pošte, smo
pridobili dodatne informacije na Oddelku za okolje in prostor MONG, Goriškem muzeju, Zavodu
za socialno medicino in higieno,…
Za boljšo predstavitev problematike so bile izdelane tabele, grafi in karte.
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2. GORICA IN GORIŠKA POKRAJINA DO LETA 1945
Nastanek mesta Gorice in njegov razvoj je povezan z naravnimi značilnostmi goriške ravnine in
ugodnimi prometnimi razmerami.
Najstarejši sledovi človekove prisotnosti na območju današnje Goriške segajo v srednji paleolitik
(ok. 80.000 do 40.000 pr.n.š.). V železni dobi je bilo pomembno naselje na SV. Katarini nad
današnjo Novo Gorico, samo območje pa križišče dveh trgovskih poti. Prva je potekala iz vzhoda
čez Vipavsko dolino v Italijo in druga t.i. jantarna pot iz severnih dežel (Poljska) čez Predel k
Jadranskemu morju.
Malo pred začetkom našega štetja je bila pokrajina vključena v rimsko državo. Tudi za imperij
je bila Goriška izjemnega pomena, saj sta se tu križali dve pomembni cesti: Emona – Akvileja in
Trsat – Ziljska dolina. Za njeno obrambo Je bil že okrog 2. stoletja organiziran obrambni sistem,
nekakšna vojna krajina, imenovana »claustra Alpium Iuliarum«, ki naj bi preprečevala vpade z
vzhoda v Italijo.
Po propadu Zahodno-rimskega imperija so se leta 568 prek Vipavske doline v
severovzhodnih predelih Apeninskega polotoka naselili Langobardi. Novo ljudstvo ni
uničilo staroselskega prebivalstva, o čemer pričajo najdbe (Ledine v Novi Gorici, Sv.
Katarina nad njo). Ustalili so se v Furlaniji in že od vsega začetka državo zavarovali z
utrjeno mejo (limes). Verjetno je bil eden izmed členov tega obrambnega sistema tudi
solkanski grad, ki nadzira izstop Soče iz ozke doline v Furlansko nižino. Začetke Solkana je
iskati prav v langobardski dobi in langobardski obrambni organizaciji. Gorica, kot tudi
Solkan, se sicer v pisnih virih prvič omenjata leta 1001. Takrat, 28. aprila, je podelil cesar
Oton III. v Raveni patriarhu Johannesu in oglejski cerkvi v last polovico »kastela, ki se
imenuje Solkan in polovico vasi, ki se v jeziku Slovanov imenuje Gorica«.1
Slovani so se začeli tu naseljevati konec 6. in v začetku 7. stoletja. Širše območje današnje
Nove Gorice je bilo za naselitev Slovanov privlačno iz dveh razlogov. Prvi je strateški
pomen in dobre prometne zveze (križišče poti), drugi pa dejstvo, da so bili Slovani
poljedelci. Na to, da je bilo kmetijstvo takrat res temeljna dejavnost, kaže lega naselij. Prvi
pas poselitve je nastal na stiku ravnine z gričevnatim svetom in koristil ravnico za
poljedelstvo. Drugi pas pa je potekal po pobočjih gričev, kjer so bili med hišami vinogradi
in sadovnjaki.
Prvi zaris Goriške dežele je obsegal ozemlja okoli Gorice, to je kraje, ki so jih naseljevali
Slovenci. Tudi kasnejši teritorialni razvoj dežele je zajemal slovenska območja.2
Gorica je imela svojski razvoj, ki ni šel po razvojni poti mediteranskih mest, zlasti ne tistih z
antično tradicijo, pač pa je bila fevdalno mesto, rezidenca nemške grofovske družine in njenih
ministerialov ter obrtnikov, trgovcev ter drugih meščanov različnega jezikovnega in
narodnostnega porekla.3
1

Štih, P., 2002. Srednjeveške goriške študije: prispevki za zgodovino Gorice, Goriške in goriških grofov. Nova
Gorica, Goriški muzej, str. 15.
2
Marušič B., 1998. Petdesetletna Nova Gorica. V: Primorska srečanja. Let. 22, št. 208/209, str. 572-574
3
Marušič, B., 2001. Ob rob tisočletnici. V: Primorska srečanja. Let. 25, št. 240, str. 255.
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Poleg tega, da je bila središče Posočja, je namreč Gorica kmalu postala tudi središče dinastičnega
teritorija, ki je bil vezan na rodbino Goriških grofov. Goriški so začeli kot odvetniki oglejskega
patriarha, ki je imel od leta 1077 javno oblast na ozemlju Furlanije, kasneje so se rešili
odvisnosti, krepili svojo moč in si pridobivali ozemlja. Ta so daleč presegla Posočje, saj so segala
na Tirolsko, severno Italijo, Istro in Kranjsko.4
Rast Gorice v prestolnico Goriških grofov je ustvarjala narodnostno raznoliko podobo. To je
potrdila tudi anketa beneške države (1459), ki je ugotavljala slovansko, romansko in germansko
sestavino mestnega prebivalstva (»lingua sclavonica, alemana et italica«).5
Ko je leta 1500 Goriška grofovska družina izumrla je začel njen dedič, habsburška vladarska
hiša, zaradi pritiska beneške države, utrjevati razmejitev goriške grofije. Šele takrat lahko
govorimo o goriški deželi, ki se ni povsem skladala z zemljepisnim obsegom Posočja, saj so
izven Goriške ostajali vzhodni del Vipavske doline, predeli Krasa in deli Beneške Slovenije.6
Kasneje se Goriški pridruži bovško in tolminsko glavarstvo ter vključi Gradiščansko grofijo, tako
da je združeno ozemlje od srede 18. stoletja dalje nosilo ime Goriško-Gradiščanska.
V štiristo in več letih se je ustvarila upravno-politična celota z gospodarstvom, ki je slonelo na
naravnih danostih ter prehodni legi dežele. Ravninski (poseljen predvsem z romanskim
prebivalstvom) in gorati (naseljen izključno s Slovenci) svet dežele sta se gospodarsko
dopolnjevala. Med goratim svetom in ravnino pa je ležalo mesto Gorica.7
Gorata okolica Gorice (Brda, Tolminska, Vipavska dolina in Kras) je bila že v srednjem veku
izključno slovenska in je taka ostala. To je pomenilo, da je bila med vsemi slovenskimi deželami
narodnostna meja na Goriškem najbolj jasno izražena in je bila le Gorica narodnostno mešana. V
mestu se je zlasti v 19. stoletju večalo število Italijanov, v znatni meri na račun asimilacije
Slovencev. Ko pa se je ta sredi druge polovice 19. stoletja ustavila, se je, sodeč po podatkih iz
ljudskih štetij, povečal delež Slovencev (še leta 1880 so predstavljali 16,3% mestnega
prebivalstva, leta 1910 pa že dobrih 35%).8
Zlasti od druge polovice 19. stoletja je goriško mednarodno sožitje obremenjevala nacionalna
ideja. Politično gibanje Slovencev na Goriškem se ni v ničemer razlikovalo od podobnega
dogajanja pri Slovencih v drugih avstrijskih deželah. Podobno velja tudi za goriško romansko
prebivalstvo, ki je v duhu liberalnega italijanskega nacionalizma verjelo v italijansko državno
združevanje. Ta različnost pogledov je pogojevala nastanek razprave, komu zaradi narodnostne
sestave pripada Gorica in komu ozemlje, ki mu je bilo to mesto upravno, cerkveno, gospodarsko
in kulturno središče. Italijani so se postavljali na stališča, da so Slovenci v Gorici prišleki, ne
oziraje se na to, da so v deželi Goriško-Gradiščanski vse do njegovega prenehanja (1918)
predstavljali dvotretjinsko večino. Različnost stališč je zlasti v desetletjih pred prvo svetovno
vojno porajala tudi na Goriškem in v Gorici narodnostna nasprotja, krajevni odmev na
mednarodno-politična soočanja med italijansko kraljevino in avstro-ogrskim cesarstvom. Ta
meddržavna srečanja, ki so vodila do vojaških spopadov in še večjega števila diplomatskih
4

Marušič, B., 2000. Stalnica ali novost? V: Goriška pokrajina. Nova Gorica, Forum za Goriško, str. 172
Marušič, B., 2001. Ob rob tisočletnici. V: Primorska srečanja. Let. 25, št. 240, str. 255-256.
6
Marušič, B., 2000. Stalnica ali novost? V: Goriška pokrajina. Nova Gorica, Forum za Goriško, str. 172
7
Prav tam.
8
Marušič, B., 2001. Ob rob tisočletnici. V: Primorska srečanja. Let. 25, št. 240, str. 255-256
5
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srečanj, so leta 1867 pripeljala na zahodno mejo Goriške italijansko državo in nato v letih 19151917 spremenila deželo v veliko vojno polje; od maja leta 1915 do oktobra 1917 je Goriška tudi
prvič spoznala italijansko vojaško okupacijsko oblast. Sledilo je obdobje zamenjave države,
Avstro-Ogrske z Italijo, ki je povezano s fašističnim zatiranjem in diktaturo in je trajalo do
kapitulacije Italije, septembra 1943. Zatem je prišla nemška zasedba. Pokrajina je bila septembra
1947 razdeljena z državno mejo, kar je še danes.9

9

Marušič, B., 2001. Ob rob tisočletnici. V: Primorska srečanja. Let. 25, št. 240, str. 256.
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3. DRUGA SVETOVNA VOJNA IN OSVOBODITEV GORICE
Italijanski agresiji proti Jugoslaviji je sledil protifašistični odpor, ki je bil na Goriškem tesno
povezan z rešitvijo narodnega vprašanja. Primorci so se z vključitvijo v narodnoosvobodilno
gibanje izrekli za združitev z rojaki v federativni skupnosti jugoslovanskih narodov. V
osvobodilnem boju so namreč videli jamstvo za svetlo prihodnost, enakopravno življenje narodov
v novi Jugoslaviji, odpravo socialnih pravic in enakost med ljudmi.
Po razmahu odporniškega gibanja na Slovenskem je prišel iz Moskve signal, da je problem
slovenske zahodne meje še vedno odprt. Spomladi 1942 je dal Georgij Dimitrov, v imenu Tretje
internacionale, dovoljenje, da Osvobodilna fronta razširi svoje delovanje tudi na Julijsko krajino,
torej na območje, ki je bilo v pristojnosti Komunistične partije Italije. Problematika zahodne meje
je postala od tega trenutka dalje eden izmed temeljev slovenske državnosti in kot taka zabeležena
v odločitvah Vrhovnega plenuma OF, 16. septembra 1943 in kočevskega zbora odposlancev
slovenskega naroda naslednjega oktobra.10
Že poleti 1944 je Kardelj zahteval, da v Znanstvenem inštitutu pripravijo gradivo o mejah tudi za
mednarodno javnost. Skoraj sočasno, ko je Tito na Visu izjavil, da je treba govoriti tudi o mejah,
so na seji Znanstvenega inštituta v Kočevskem rogu sklenili, da bo Zwitter napisal elaborat
»Meje Jugoslavije, A. Meje slovenskega ozemlja«. Oktobra 1944 so elaborat v slovenskem
izvirniku ter angleškem in ruskem prevodu poslali vodstvu jugoslovanskega osvobodilnega
gibanja. Besedilo o mejnih zahtevah se začenja z načelnimi dognanji o odnosu med mesti in
podeželjem ter s poudarjanjem temeljnega etničnega principa, pri tem pa ugotavlja, da so zaradi
gospodarskih in prometnih razlogov potrebni manjši popravki. Tako avtor pri razmejitvi z Italijo
zahteva priključitev dela doline Bele ter dolin Dunje in Reklanice, in sicer zaradi povezave Rezije
s Kanalsko dolino, priključitev Tarčenta, Nem, Ahtna, Fojde, Torjana in Čedada zaradi dolinske
povezave beneških Slovencev s preostalo Slovenijo, priključitev Dolenj, Praprotnega in železnice
Krmin – Gorica zaradi povezave z Gorico, potem pa naj bi meja potekala po strugi Soče do
njenega izliva.11
Tik pred koncem vojne je Churchill v brzojavki Trumanu z besedami »Kdor prvi pride, prvi
melje«, razkril svoje politične naklepe glede tega ozemlja. Poskušal je doseči, da bi angloameriške enote prve prodrle v Trst. Toda, ko so 2. maja enote novozelandske divizije generala
Freyberga prispele tja, je bil nemški odpor, razen v nekaterih izoliranih oporiščih, že zlomljen.
Enote IX. Korpusa in IV. Armade JA so namreč s sodelovanjem enot komande mesta Trst in
bataljonov Delavske enotnosti pred tem po hudih bojih zasedle Trst, Gorico, Čedad in Trbiž. S
tem so bile dosežene slovenske etnične meje, znotraj katerih pa so, predvsem v mestih, živeli tudi
Italijani.12
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Josip Broz-Tito je s tem naglim prodorom svojih čet proti zahodu Julijske krajine skušal ustvariti
položaj, ki naj bi na prihodnjih mirovnih pogajanjih omogočil Jugoslaviji uveljavitev njenih
zahtev v zvezi s spremembo meje.13 Z bližajočim se koncem vojne je namreč postajalo vse bolj
očitno, da za utrditev in uresničitev vseh ciljev narodnoosvobodilnega boja in ljudske revolucije
ne bo dovolj samo vojaška zmaga, ampak da bo potreben še dolgotrajen politični boj za
mednarodno priznanje njenih pravičnih zahodnih meja.
Primorski Slovenci so osvoboditev navdušeno pozdravili. Štrukelj se spominja: »Prebivalstvo iz
vse Goriške se je zgrinjalo v mesto, na desettisoče jih je bilo; pijani od veselja so dajali duška
svojemu zadovoljstvu nad zmago, svobodo in prepričanjem, da je in bo Gorica naša; prepevali so
partizanske in narodne pesmi na Travniku in po vseh mestnih ulicah.« 14
Že 12. maja 1945 je bila odpravljena medvojna organizacija ljudske oblasti, namesto prejšnjih
petih sta bili ustanovljeni dve novi okrožji, goriško in tržaško. 5. junija 1945 je bil na novo
izvoljen tudi najvišji upravi organ – Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor Slovensko primorje
(PNOO).
Šlo je za drzno gesto, saj so imeli zahodni zavezniki kot podpisniki italijanske kapitulacije (8.
septembra 1943) formalno pravico, da zasedejo celotno ozemlje Julijske krajine, in to toliko bolj,
ker so pogovori o demarkacijski črti v tem prostoru, ki so tekli od julija 1944 med njimi in Titom,
ostali nedorečeni. Britanci in Američani so sicer računali s spremembo meje v korist Jugoslavije,
iz ideoloških a tudi strateško-političnih razlogov pa niso bili pripravljeni dovoliti JA, da se polasti
ključnih točk, predvsem Trsta in Gorice. Bili so namreč prepričani, da bi to slabo vplivalo na
prozahodne sile v Italiji. Feldmaršal H. Alexander je že v začetku maja 1945 zahteval od maršala
Tita, naj umakne svoje enote, in s tem povzročil dramatičen diplomatski spor, ki se je zavlekel do
konca meseca. Za zahodne zaveznike je tržaško vprašanje postalo zgled, ki naj dokaže, bolj
Stalinu kot Titu, da so trdno namenjeni preprečiti samovoljno širitev komunističnega vpliva na
svoje območje. »Problem ni toliko italijansko-jugoslovanski spor,« je 9. maja 1945 pisal Charles
W. Thayer, sodelavec ameriške tajne službe OSS v spomenici predsedniku Trumanu, »kolikor
jasen spopad med ZDA in Sovjeti, ki zadeva vprašanje, do kod se bodo lahko razširile v zahodno
Evropo področja pod sovjetskim vplivom.«15
Velika Britanija in ZDA sta namreč takrat politično vrednotili Jugoslavijo kot državo pod
sovjetskim vplivom. Njuna politika je temeljila med drugim na domnevi, da bi Trst v
jugoslovanskih rokah pomenil oporišče SZ na Sredozemlju, kar bi negativno vplivalo na njune
interese v srednji Evropi in seveda še posebej v Italiji.
Krizo, do katere je prišlo maja in junija 1945 zavoljo Trsta, bi lahko označili kot enega izmed
prvih vidnih neuspehov politike Teherana in Jalte, o možnost povojnega sožitja v bolj ali manj
natančno določenih vplivnostnih območij.
Kriza ni trajala dolgo. Ker Stalin zaradi tržaškega vprašanja ni bil pripravljen poslabšati svojih
odnosov z Britanci in Američani, je proti koncu maja 1945 nehal podpirati Tita in ga s tem
13
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prisilil, da se je z zavezniki sporazumel. 9. junija 1945 je general William D. Morgan poveljnik
zavezniškega generalnega štaba, podpisal v Beogradu dokument, ki je razdelil sporno ozemlje od
Trbiža do Pulja na cono A in cono B Julijske krajine (Morganova črta). Beograjskemu
sporazumu je 20. junija sledil še devinski. Določala sta, da do dokončne razmejitve med Italijo
in Jugoslavijo, cono A upravljajo zahodni zavezniki – ob sodelovanju že obstoječih struktur – če
bi te »delale na zadovoljiv način« drugo pa Jugoslovani. V skladu s tem dogovorom je feldmaršal
Alexander razglasil, da prevzema oblast v coni A, v katero sta spadala tudi Trst in Gorica. Tako
so bili primorski Slovenci komaj mesec dni po koncu vojne na novo razdeljeni, saj so prišli tisti,
ki so živeli med Morganovo črto in rapalsko mejo, pod vojaško upravo JA (VUJA), medtem ko
so se drugi morali sprijazniti z novo, zaradi porajajoče se hladne vojne, nenaklonjeno zavezniško
upravo (ZVU). Beneška Slovenija in Kanalska dolina, od koder se je jugoslovanska vojska
umaknila 12. maja, sta bili hkrati vključeni v cono C s sedežem v Vidmu, ki pa jo je ZVU konec
leta v glavnem prepustil italijanski upravi.16
Umik naših vojaških enot iz Trsta in iz dela Julijske krajine pomeni konec »vojaškega razdobja«
v prvi fazi reševanja vprašanja zahodne meje po drugi svetovni vojni. Morganova črta sicer ni
pomenila kitajskega zidu ali z bodečo žico opletenega demarkacijskega jarka, vendar pa je Trst in
Gorico odrezala, izolirala od njunega neposrednega zaledja.
Medtem ko je uveljavljala VUJA na svojem področju, vzporedno z revolucionarnimi
spremembami, v Jugoslaviji v naslednjih tednih in mesecih, sistem »ljudske oblasti«, pa je prišlo
v coni A do nesporazumov in konfliktov med predstavniki ljudskih odborov in ZVU.17
Anglo-ameriški vojaški organi so tod že našli organe civilne oblasti (narodnoosvobodilne
odbore), ki so ob popolni podpori prebivalstva že povsem normalno delovali. S splošnim ukazom
o krajevni upravi (11. 8. 1945) so odvzeli narodnoosvobodilnim odborom vso oblast in funkcije
ter postavil na njihovo mesto okrožne in občinske predsednike ter okrožne in občinske svete, ki
jih je imenovala zavezniška vojaška uprava. Ker je bila tako praktično ukinjena »ljudska oblast«,
je ukaz sprožil med njenimi predstavniki odločen odpor, čeprav so bili povabljeni k sodelovanju
v obnovljenih upravnih strukturah.18
Zavezniki so izročili pomembna mesta italijanskim poverjenikom ter Slovence v Trstu in Gorici
popolnoma izločili iz oblasti. Domače prebivalstvo v okoliških vaseh ni hotelo sodelovati z
Britanci in Američani in je še nekaj mesecev ohranjalo narodnoosvobodilne odbore. Posledice
začetnega bojkota ZVU so bile porazne: medtem ko se je v naslednjih letih italijansko
meščanstvo, kljub sodelovanju s fašizmom in nacizmom pod okriljem zaveznikov znova
okrepilo, so ostali Slovenci povsem odrinjeni, saj niso bili vključeni v nobeno od številnih
agencij, komisij ali posvetovalnih teles, oblikovanih v coni A. Svojega predstavnika niso imeli
niti v inšpektoratu za poljedelstvo, čeprav so sestavljali kar 90% vsega kmečkega prebivalstva.19
Avtohtono slovensko prebivalstvo je pričakovalo, da bodo nove oblasti odpravile diskriminacije
in posledice grobe italijanske raznarodovalne politike v razdobju med dvema vojnama. Toda
ZVU je, razen nekaterih izjem, pustila nespremenjene vse protislovenske diskriminacijske
16
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zakone. Z ukazom št. 11 z dne 11. avgusta 1945, je ZVU ponovno uvedla italijanski upravni
sistem, s pokrajinami in občinami, ki naj bi jih vodili brez poprejšnjih volitev od oblasti
imenovani ljudje.20
Majska kriza l. 1945, je nazorno pokazala, da naša država ob določitvi nove jugoslovanskoitalijanske meje pri vodilnih zahodnih velesilah ne more pričakovati razumevanja.
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4. PARIŠKA MIROVNA KONFERENCA
Jugoslavija je bila po končani vojni na strani zmagovalcev. Ne glede na to, da je med vojno
izvedla revolucijo in vzpostavila totalitarni družbeni sistem, je upravičeno terjala pravico, da
sodeluje pri povojnem urejanju meja, zlasti tistih, ki so ostale sporne od njihovega nastanka po
prvi svetovni vojni. Ugodno rešitev je lahko pričakovala, ker so bile narodnostno sporne meje na
strani premaganih in še posebej, ker so enote jugoslovanske vojske (slovenska je bila ob koncu
vojne ukinjena) zasedle ozemlja, ki naj bi pripadla Jugoslaviji.21
Že na prvem sestanku sveta zunanjih ministrov v Londonu, od 11. 9. do 2. 10. 1945, se je jasno
pokazalo, da se ob vprašanju jugoslovansko italijanske razmejitve s Trstom križajo interesi
velesil.22
Vlada Demokratične federativne Jugoslavije je 15. septembra 1945 konferenci sveta zunanjih
ministrov predložila memorandum o Julijski krajini in Trstu z obširno zemljepisno, zgodovinsko,
etnografsko in gospodarsko argumentacijo. Vodja delegacije Edvard Kardelj je 18. septembra v
svojem govoru zahteval nekdanjo avstro-ogrsko-italijansko mejo z nekaterimi popravki in za
mesto Trst predlagal položaj ene od jugoslovanskih federativnih enot oz. poznejše republike,
tržaško pristanišče pa bi dobilo status svobodnega pristanišča in olajšave v železniškem
tranzitu.23
Jugoslovansko oziroma italijansko stališče glede razmejitve sta bili, med londonsko konferenco
septembra 1945, prvič uradno formulirani. Jugoslovanska stran se je sklicevala na princip, da
pripadajo mesta podeželju in pristanišča zaledju, njen razmejitveni predlog pa je slonel na etnični
meji med agrarnim prebivalstvom z nekaterimi korekturami proti zahodu zaradi prometnih in
gospodarskih razlogov. Italijanska zahteva pa je temeljila na Wilsonovi črti. Konferenca se je
zaključila s sprejetjem dveh stališč: prvo je bilo to načelo, naj politična meja sledi etnični, drugo
pa princip, naj pušča taka meja čim manj prebivalcev enega naroda pod oblastjo sosednje države,
oziroma naj to naredi v smislu nekakšnega etničnega ravnotežja.24
»Štirje veliki« so zato ustanovili posebno mednarodno študijsko komisijo, ki naj bi, tudi z
neposrednim obiskom terena in zaslišanjem prebivalstva, ugotovila etnično pripadnost ozemlja in
gospodarske povezave ter vplive.25
Njen prihod (9. marec – 5. april 1946) je med prebivalstvom spodbudil vrsto manifestacij, ki naj
bi prepričale njene člane o proitalijanski oziroma projugoslovanski usmerjenosti prebivalstva.26
Vaščani so kot zunanji izraz slovenske pripadnosti uporabili tradicionalne elemente ljudske
kulture na tem območju: mlaje in portone. Ti veličastni zeleni slavoloki so, skupaj z napisi in
21

Mlakar, G., 1996. Meje: posestne in državne. Nazarje, EPSI, str. 97.
Zgodovina Slovencev. 1979. Ljubljana, Cankarjeva založba, str. 927-928
23
Slovenska novejša zgodovina : od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije:
1848-1992. 2005. Ljubljana, Mladinska knjiga, Inštitut za novejšo zgodovino, str. 910.
24
Bufon, M., 1995. Prostor, meje, ljudje: razvoj prekomejnih odnosov, struktura obmejnega območja in vrednotenje
dejavnosti na Goriškem. Trst, Slovenski raziskovalni inštitut, str. 39-40.
25
Šušmelj, J., 2000. Gorica na pariških mirovnih pogajanjih 1946. V: Primorska srečanja, 24, 225, str. 10.
26
Kacin Wohinz M., Pirjevec J., 2000. Zgodovina Slovencev v Italiji 1866-2000. Ljubljana, Nova revija, str. 117119
22

18

simboli Triglava, še poudarjali željo po uradnem priznanju identitete teh krajev. Nov element
izražanja ljudske volje so bili napisi na hišah – grafiti tedanjega časa. Še danes je moč na zidovih
neobnovljenih hiš v krajih vzdolž zahodne slovenske meje prebrati kakšno parolo (npr. »Tu je
Jugoslavija.«).27
Stavke in demonstracije so se nadaljevale do konca aprila. Vsa organizacijska prizadevanja
nasprotujočih si taborov, da bi prepričala zavezniško komisijo o italijanski oziroma slovenski
naravi spornih ozemelj, pa so bila v bistvu brez smisla. Člani komisije so videli le tisto, kar so
hoteli, in so sodili v skladu s političnimi napotki svojih držav.28
»Obveščeni smo bili, da bo prišla komisija tudi v Gorico in da bo zaslišala Slovence in Italijane,
kaj in kako oni in mi mislimo o teritorialni razmejitvi. Razumljivo je, da smo tudi mi izbrali
komisijo, ki naj bi zastopala slovensko ljudstvo pred zavezniško komisijo. V tej komisiji smo bili:
Julij Beltram, Milo Vižintin, jaz in še nekateri drugi. Predsednik komisije neki Francoz je
vprašal, če vem, koliko je Slovencev in koliko Italijanov v Gorici, ali so vsi goriški Italijani pravi
Italijani ali so slovenskega rodu. Niso mi dovolili, da bi jim razložil naše stališče, ampak so želeli
le odgovore na svoja vprašanja. Vse to je trajalo le kake pičle pol ure, nakar so sestanek
zaključili.«29
Sodelavec britanske delagacije je na primer trdil, da se je s svojimi kolegi povsem prepričal o
italijanstvu Slovanov v Nadiških dolinah. Pri tem je spregledal peticijo, ki so jo zastopniki
Beneških Slovencev na pobudo msgr. Ivana Trinka, marca 1946 predložili mednarodni komisiji
in v njej poudarili svojo narodno pripadnost. 30
Svetu zunanjih ministrov je bilo potem predloženo poročilo s štirimi različnimi mejnimi predlogi.
Med temi je bil Jugoslaviji najbolj naklonjen sovjetski, saj se je po večini ujemal z
jugoslovanskim, najmanj pa predlog ZDA, saj je bil tako kot novi predlog Italije le nekoliko
spremenjena različica Wilsonove črte.31 Francoska črta pa je ubrala nekakšno srednjo pot med
angleškim in sovjetskim predlogom, vendar je prisodila Italiji razen Beneške Slovenije in
Kanalske doline tudi Gorico in Trst, v Istri pa koprski in bujski okraj, tako da bi bila južna meja
reka Mirna. Vsi ti predlogi so prisodili Gorico Italiji. Francoski predlog razmejitve je temeljil na
načelu tako imenovanega etničnega ravnovesja, po katerem naj bi ostalo na obeh straneh
približno enako število pripadnikov druge narodnosti. Ameriški in britanski predlog sta bila v
očitnem nasprotju z navodili namestnikov zunanjih ministrov, da naj bo meja v glavnem etnična
črta, ki bo puščala kar se da malo prebivalstva pod tujo oblastjo.
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Slika 1: Karta štirih predlogov razmejitve med Italijo in Jugoslavijo

Vir: Zbornik Primorske – 50 let, 1997, str. 33

Glavna diplomatska bitka pri določanju nove državne meje je na jugoslovanski, oziroma sovjetski
strani veljala Trstu kot strateškemu pristanišču. Sovjetska in z njo tudi jugoslovanska diplomacija
v začetnem obdobju pogajanj nista namenjali posebne pozornosti poteku severnega dela meje na
goriškem območju, temveč sta se usmerili na Trst.32
Začenjajoče se hladne vojne med velikimi silami je vprašanju razmejitve med Italijo in
Jugoslavijo dala ideološke razsežnosti. Obe državi sta postali nekakšni predstraži nasprotnih
blokov. Jugoslovanska delegacije, ki jo je vodil podpredsednik vlade Edvard Kardelj, je v svojih
zahtevah lahko pričakovala podporo Sovjetske zveze. Izhajali so iz prepričanja, da mora ozemlje
vzhodno od Soče pripasti FLRJ, v kateri naj bi Trst postal sedma republika, v resnici pa so bili
pripravljeni tudi na popuščanje in so upali, da bo dovolj, če bodo priznali internacionalizacijo
tržaškega pristanišča in mesta. Vse bolj pa je postajalo jasno, da skuša Sovjetska zveza v okviru
32
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mirovnih pogovorov, v prvi vrsti varovati predvsem svoje globalne koristi. Zaradi tega so
slovenski diplomati pod vodstvom V. M. Molotova sprejeli v Parizu, poleti 1946, predlog
francoskega zunanjega ministra G. Bidaulta o meji, ki naj bi bila izraz »etničnega ravnovesja« in
o oblikovanju vmesne državice tam, kjer so etnične razmere posebej zapletene. Dne, 3. julija
1946 je svet zunanjih ministrov štirih velikih sil sklenil ustanoviti Svobodno tržaško ozemlje
(STO), ki naj bi segalo od Devina do Novigrada in prišlo pod zaščito Združenih narodov.33
Slovenske predstavnike je pri vsem tem posebno presenetil nagel pristanek Molotova na
zavezniški predlog glede severnega sektorja, saj je bilo iz neformalnih razgovorov s francoskimi
in angleškimi predstavniki mogoče sklepati, da so bili ti ravno glede goriškega sektorja
pripravljeni na določena popuščanja.34
Aleš Bebler, ki je na mirovni konferenci tudi utemeljeval naš predlog glede Gorice, se v svojem
delu »Čez drn in strn« spominja, da mu je kako leto pozneje član francoske delegacije na pariških
mirovnih pogajanjih Couve de Muerville v pogovoru dejal, da je zahodna stran želela sporazum z
Rusi: »in ker je bil spor omejen na majhno stvar, na mesto Gorico, smo med seboj sklenili, da
bomo skušali Sovjetom ponuditi Gorico, da bi v zameno dobili njihovo soglasje za mednarodni
status za Trst. Tako zamenjavo smo nameravali predlagati prav tiste dni, ko nas je Molotov
prehitel in se odrekel Gorici. … Gorico smo tako »izrezali« zato, da bi vam jo lahko dali zadnji
trenutek ter da bi zanjo dobili soglasje Sovjetske zveze za internacionalizacijo Trsta«35
Tudi Kardelj je dejal, da jih je Molotov na briefingu ob zajtrku, dan po sprejemu francoskega
predloga, globoko presenetil z obvestilom, da so prejšnji dan pristali na francoski predlog z
določenimi kompromisi. Kardelj je baje vprašal: Kaj pa Gorica, saj je bilo dogovorjeno, da bomo
vztrajali glede Gorice do konca? Molotov naj bi mirno odgovoril, da je Jugoslavija dobila dovolj
ozemlja in da zaradi Gorice ne bomo še bolj zaostrovali odnosov z zahodnjaki. Kardelj se
spominja, da mu je namestnik angleškega zunanjega ministra Neal, ko mu je omenil Gorico,
smeje se rekel, da so oni pravzaprav imeli isti predlog kot mi, to se pravi, da se ustanovi
Svobodno tržaško ozemlje, Gorica pa se prepusti Jugoslaviji, toda Molotov ni vztrajal pri tem in
tako je Gorica ostala Italiji«.36
Seveda ne moremo trditi, ali je bilo to, kar je Beblerju povedal de Muerville oz. Kardelju Neal,
resnica ali intriga, vendar lahko ocenjujemo, da bi Gorico dobili, če bi Molotov vsaj nekaj dni še
vztrajal pri takšni rešitvi. V slovenski javnosti namreč vlada prepričanje, da je bila Gorica
izgubljena zaradi »ruske izdaje«, pa tudi prevelike navezanosti Jugoslavije na SZ v tem obdobju.
Po drugi strani pa bi lahko trdili, da so v zameno za pretežno italijanska mesta v zahodni Istri, ki
so bila priključena k Jugoslaviji, na severnem delu meje Gorico in slovensko okolico prepustili
Italiji, skladno z »uravnoteženim etničnim pristopom«, ki naj bi bil vodilo za razmejitev.
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Francoski predlog je namreč izhajal iz predpostavke, da približno enako število Slovencev pusti v
Italiji, kot Italijanov v Jugoslaviji.37
Kljub odločnim protestom se je jugoslovanska vlada morala podrediti mednarodnemu pritisku in
10. februarja 1947 podpisati v Parizu mirovno pogodbo z Italijo. Nič manj odklonilen odnos do
pogodbe ni imela rimska vlada, ki je morala sprejeti ozemeljsko preureditev na svoji vzhodni
meji, za katero so se dogovorile štiri velike sile.38
V primeru, da Jugoslavija ne bi podpisala mirovnega sporazuma, bi angloameriška vojaška
uprava ostala v Julijski krajini in Pulju na Morganovi razmejitveni črti. Gledano iz današnjega
zornega kota bi najbrž ta meja, z določenimi korekcijami, kasneje postala jugoslovanskoitalijanska meja, podobno kot se je to zgodilo z razdelitvijo STO, ko je cona B pripadla
Jugoslaviji, cona A, ki je bila pod anglo-ameriško upravo, pa Italiji.39
Najpomembnejši del Pariške mirovne pogodbe z Italijo, ki je bila podpisana 10. februarja 1947 v
Parizu, veljati pa je začela 15. septembra istega leta, so za Slovenijo nedvomno določbe o mejah.
Z njimi je bil odpravljen rapalski režim iz l. 1920, po katerem je znaten del popolnoma
slovenskega avtohtonega ozemlja pripadel Italiji. Vendar pa Mirovna pogodba ni v celoti začrtala
sedanje slovensko-italijanske meje. Na območju mesta Trst, v Slovenskem primorju in severnem
delu Istre je po 21. členu Mirovne pogodbe z začetkom njene veljavnosti prenehala italijanska
suverenost, na vsem tem območju pa so zavezniške in pridružene sile načrtovale ustanovitev
Svobodnega tržaškega ozemlja (STO) kot posebnega mednarodnega tamponskega subjekta med
Italijo in nekdanjo Jugoslavijo pod neposrednim nadzorom in jamstvom Varnostnega Sveta
Združenih narodov.40
Drugi sklop določb Mirovne pogodbe z Italijo so politične klavzule, s katerimi se je Italija, kot
država premaganka v drugi svetovni vojni, odrekla fašistični ideologiji in zavezala, da bo
razpustila obstoječe fašistične organizacije in da ne bo na svojem ozemlju dopustila ustanovitve
novih organizacij. Med politične klavzule sodijo tudi zaveza Italije za spoštovanje temeljnih
človekovih pravic, odrek Italije njenim kolonijam, določbe o državljanstvu in državljanskih ter
političnih pravicah. Slednje so še prav posebej pomembne, saj Mirovna pogodba z Italijo nima
določb o zaščiti slovenske manjšine.41
Posebej velja opozoriti še na odločbe o omejitvi italijanske oborožitve in pripadnikov oboroženih
sil, o reparaciji italijanskih vojnih ujetnikov, o odpovedi vojaškim oporiščem, pa na reparacijske
klavzule in na določbe o nasledstvu držav in o varstvu pridobljenih pravic. Naj omenimo, da je
znesek reparacij, ki jih je bila po Delu B 74. člena Mirovne pogodbe Italija dolžna plačati
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Jugoslaviji znašal 125 mio ameriških dolarjev. Italija vojnih reparacij nekdanji Jugoslaviji ni
izplačala v celoti.42
Trditev, da je bila slovenska zahodna meja na samem začetku prizorišče merjenja sil med
vzhodnim in zahodnim blokom, je verjetno pretirana, ne more pa biti dvoma, da je bila ena od
prvih kazalcev napetosti znotraj protihitlerjanske koalicije, saj je vprašanje, kje povleči novo
ločnico med Titovo Jugoslavijo in Italijo, ki so jo zasedle anglo-ameriške čete, postalo pereče še
pred uradnim zaključkom druge svetovne vojne. V tem velikem kontekstu so bili seveda etnični
interesi slovenskega naroda povsem drugotnega pomena. Tako se je lahko zgodilo, da smo bili
Slovenci edini zmagoviti narod v drugi svetovni vojni, ki se je moral umakniti z dela
osvobojenega teritorija in se zadovoljiti z zahodno mejo.43
Mirovna pogodba je vsekakor vsaj delno popravila krivico, ki je bila narejena slovenskemu
narodu z rapalsko mejo leta 1920, saj je priključila k njegovi glavnini velik del Posočja, Vipavsko
dolino, Kras, Pivko in Brkine ter s tem povečala obseg republike Slovenije vsaj za tretjino (več
kot 170.000 ljudi). Po drugi strani pa je nova meja močno prizadela Goričane, saj je dramatično
posegla v prostor, ki je bil stoletja politično, kulturno in gospodarsko enoten.44
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5. NOVA MEJA
Ob odhodu Jugoslovanske armade iz Trsta in Gorice je problem bodoče meje postal za slovenski
narod najpomembnejše politično vprašanje, vprašanje pravičnosti in hkrati pravice zmagovalca,
da prestavi krivično rapalsko mejo, ki je bila posledica italijanskega imperializma iz prve
svetovne vojne.45 Bil je to čas številnih narodnih demonstracij in mitingov. Agitacija za to ali ono
stran – projugoslovansko, proitalijansko, komunistično in antikomunistično, je bila sredstvo, s
katerim naj bi se vplivalo tudi na določitev same mejne črte. Posebej v času, ko so tod hodile
razne komisije in poizvedovale, kje da bi prebivalstvo rado živelo.
Za domačine meja ni bila veliko več kot le razmejitvena črta na papirju. Ni delila zgolj zemlje,
delila je ljudi, njihovo zgodovinsko, kulturno socialno, ekonomsko in narodno dediščino. Ves ta
prostor je bil življenjsko odvisen od Gorice in njenega trga.46
Čas pred priključitvijo je čas številnih ugibanj, osebnih stisk, veselja in razočaranja. Raznovrstne
vesti, samovoljne razlage ter politične agitacije so zmedo stopnjevale. Nekateri so mirili, da bo
meja zaprta samo dan ali dva in da ne bo v škodo prebivalstvu, drugi strašili, da se ji niti blizu ne
bo smelo priti. Marsikoga je prav tesnoba pred zaprto mejo pregnala na ono stran.47
Šele ko so mednarodne razmejitvene komisije postavile lesene količke, so ljudje razumeli, da gre
zares. Domačini so te količke marsikje samovoljno prestavljali, zdaj v to zdaj v drugo smer, ker
jim je meja prečkala dvorišče, zaprla pot na polje, bila kako drugače v napoto, ali pa zato, ker so
bili zavedni ter sovražni do Italije.
Bile so to drobcene spremembe, praviloma količkov za več kot deset do dvajset metrov sem ter
tja niso premikali. Tudi potem, ko je na mejo že prišel Knoj, so se takšne reči še godile.48
Zadnji dnevi pred 15. septembrom so bili za mnoge poslednji, ko so se še lahko svobodno
odločili, kje naj živijo. Bili so to dnevi odpovedi v tržiški ladjedelnici in v predilnici v Podgori,
dnevi poslednjih prepričevanj dobrih delavcev, da naj ostanejo v Italiji, ker bo bolje zanje.
Kmetje, ki jim je zemlja ostala na oni strani, so pohiteli s spravilom pridelka. Ljudje so jemali
slovo od sorodnikov, prijateljev, ljubih oseb in delodajalcev; zadnjič so šli na sprehod, v kino ali
na ples v Gorico. Premožnejši so v Gorici nakupili večje količine življenjskih potrebščin: surovin
za obrt, blaga, posodja, hrane ali pa rezervnih delov za kolesa.49
Ljudje so čistili dvorišča in pometali ulice, da so bile vasi ob prihodu Jugoslovanske armade
snažne. Gradili so slavoloke. V tistih urah, ko je bil zapovedan prihod vojske, se je na cestah in
trgih trlo ljudstva z rožami v rokah. Prihod Jugoslovanske armade je oznanil konec italijanske
okupacije. Kljub razočaranju zaradi nepravične meje je bilo veselja povsod dovolj. Ljudje so
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vojakom radi priskočili na pomoč, skupaj so vlekli žico ob meji in jim posojali razno orodje. Bila
je to vendarle njihova vojska in njihova meja.50
Osnovni kriterij razmejitve je bil, da so Jugoslaviji pustili Bohinjsko železnico, Italiji pa
železniško progo Trst-Gorica-Videm ter državno cesto 55, ki povezuje Gorico s Trstom prek
Doberdobske planote. Obenem je meja prepustila mestu še bolnišnico in pokopališče. Razmejitev
je bila tako travmatična, da so že z aneksi k mirovnemu sporazumu poskusili rešiti nekatere
nujnejše probleme. Po aneksu 5 se je Jugoslavija obvezala, da bo še naprej dovajala vodo po že
obstoječem vodovodu italijanskemu delu Gorice in njeni okolici; aneks 9, sekcija B, določa, da
morajo elektrarne ob Soči, ki so ostale na jugoslovanskem ozemlju, delovati tako, da bodo
omogočile zadosten pretok vode na italijansko stran za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč ob
spodnjem toku reke in zagotavljati po potrebi in po isti ceni električno energijo italijanskemu
delu Goriške in Svobodnemu tržaškemu ozemlju. Člen 5 mirovnega sporazuma je nadalje
določal, naj mejo na terenu podrobneje začrta posebna mešana komisija s predstavniki obeh
strani. Francoska linija je bila potegnjena na kartah 1: 50.000 in kot taka, vsebovala tudi
precejšnje aplikativne težave. Komisija se je pri tem smela od predlagane mejne črte oddaljiti do
največ 500 metrov, a le tako, da ni nobeni strani prepuščala naselja, ki bi štelo več kot 500
prebivalcev, ali kakega važnejšega infrastrukturnega objekta. Komisija je imela 6 mesecev časa,
se pravi, naj bi delo opravila do aprila 1948, v resnici pa ni tega naredila vse do svojega zadnjega
zasedanja, leta 1962.51
Nova italijansko-jugoslovanska meja na območju Goriške v bistvu ni imela nobenega
historičnega precedensa in tradicije, niti kot administrativna meja in je bila zato v mirovnem
sporazumu tudi podrobneje opisana.52
Do podpisa osimskih sporazumov je tako na 166 km dolgi mejni črti ostalo spornih kar 24 km,
med temi na Goriškem zlasti Sabotin, kjer naj bi po določilih mirovnega sporazuma meja
potekala po grebenu od vrha (610 m) do Soče pri Solkanu. Ne glede na različne interpretacije
besedila mirovnega sporazuma z opisom poteka mejne črte oziroma priloženega zemljevida (po
dicituri mirovnega sporazuma je bil v primeru neujemanja besednega opisa s kartografsko
ilustracijo merodajen prvi), je jugoslovanska stran zahtevala odmik od te linije za nekaj sto
metrov proti zahodu, da bi tu lahko zgradila cesto med Brdi in Novo Gorico; Italija pa je hotela
ohraniti ravninski del Soče, da bi na njem bolje izvajala regulacijo reke ob visokih vodostajih in
zgradila ustrezno zajetje. Podoben odmik je jugoslovanska stran zahtevala za odsek južno od
Solkana, kjer naj bi pridobili ok. 15 ha zemljišč in 20 hiš zahodno od železniške proge. Delni
odmik je bil opravljen leta 1950 pri Šempetru, ko je slovenska stran pridobila 7 hiš in 2 ha
zemljišč v bližini psihiatrične bolnišnice.53
Nedvomno je tak potek meje na Goriškem, čeprav se je od vseh sektorjev dosedanje italijanskojugoslovanske meje še najbolj približal poteku historične slovansko-romanske etnične meje,
predstavljal za oba dela sedaj razdeljene Goriške pravi »šok«, saj to območje pred tem, z izjemo
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kratkega obdobja francoske oblasti, a še tedaj le v upravnem pogledu, ni bilo nikdar ločeno ne v
mednarodno-političnem, ne v notranje-administrativnem smislu. Očitno je že sam potek take
meje od obeh strani terjal, pa naj so si to želele ali ne, da medseboj sodelujeta, saj leži v določeni
meri upravičenost take razmejitve prav v potrebi po njenem premagovanju in preseganju.
Skratka, to je meja, kakršno si lahko privoščita le dva prijateljska soseda, ker bi v nasprotnem
primeru lahko povzročila prostorski in družbeni propad celotnega obmejnega pasu20. Kasnejši
razvoj prekomejnega sodelovanja v tem obmejnem območju je potrdil, da je tudi tokrat historična
kontinuiteta v regionalni soodvisnosti preživela občasna, čeprav travmatična iskanja novih
ravnovesij v mednarodnem merilu.54
Na splošno so bile posledice nove razmejitve med vsemi obmejnimi sektorji najbolj občutene
ravno na urbanem območju Gorice, zaradi česar so mnogi tako delitev historično enotnega
ozemlja primerjali delitvi Berlina. Dejansko je tu prišlo do precej nenavadne situacije: po eni
strani je bilo tradicionalnemu centru odvzeto njegovo naravno zaledje, po drugi strani pa je bilo
temu zaledju odvzeto historično gravitacijsko jedro. Mestne urbane in ekonomske funkcije so bile
s tem močno prizadete.55
Še hujši pa je bil položaj v tistem delu dotedanje Goriške pokrajine, ki ga je z razmestitvijo
pridobila Jugoslavija. To obsežno podeželjsko ozemlje (92% obsega prejšnje upravne enote) se je
takorekoč čez noč znašlo brez svojega centra in potrebno je bilo ustvariti novo regionalno urbano
središče, ki je v znamenju kontinuitete s preteklostjo že takoj prevzelo ime Nova Gorica.56
Goriška je po razmejitvi iz leta 1947 imela podobo asimetrično razklanega jabolka: na eni strani
je ostal večji del prvotnega območja brez jedra, na drugi pa jedro z manjšim delom svojega
gravitacijskega ozemlja. Na italijanski strani je ostalo le 8% predvojne Goriške pokrajine, a kar
74% njenih prebivalcev, 38% industrijskih in obrtnih ter 52% trgovskih obratov.57
V prvih dneh ljudje meje niso vzeli zelo resno. Predvsem pa ne kot nekaj, česar ne smejo
prekoračiti. Niso bežali, le preveč je bilo še stvari, ki so vezale: sorodstvo, prijatelji, drage osebe,
delo, vsakdanje navade in potrebe – obisk najbližje gostilne na Pristavi, v Štandrežu, v Rupi ali
obisk zdravnika v Gorici, dvig izplačila – odpravnine (buona uscita) ob prenehanju delovnega
razmerja v ladjedelnici v Tržiču in v predilnici v Podgori, že naročeno in plačano blago za obleko
v Gorici in še in še. Po pričevanjih iz Mirna, je organizator proslave na Lijaku moral pretihotapiti
več naročenih steklenic vina chianti čez Vipavo v Miren.58
Pretiranega strahu domačini ob prehodu meje niso občutili, tudi skrivali se niso. Čez so šli kar
sredi belega dne, preko polj in kolovozov. Glavnim cestam in vojakom pa so se vseeno raje
ognili, čeprav jim ti večjih težav praviloma niso povzročali. V primeru, da so jih zalotili, je
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iskreno pojasnilo zaleglo. Včasih so vojake celo obvestili, da bo določena oseba ponoči prek
kolovozov na vrtojbenskem polju pretihotapila lastno premoženje iz Gorice k nam.59
A takšne domačnosti in obljube, da bo meja po meri ljudi, so iz dneva v dan hitro kopnele. Tako
je ljudi na eni strani pretresla zaprta meja, na drugi pa so se že kmalu soočili s pomanjkanjem. Če
so pod Američani dobivali veliko hrane, tako da so v trgovino odhajali s samokolnico, pa so se po
priključitvi zaloge iztrošile in kmalu ni bilo ne mesa, ne moke, ne kruha, skratka ničesar.60
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6. NAČRTOVANJE NOVE GORICE
6.1 POBUDA ZA GRADNJO
Redkokatero območje je po osvoboditvi doživelo tolikšne pretrese in bilo postavljeno pod takšne
preizkušnje kot Goriška ali severna Primorska, ki je čez noč ostala brez svojega mestnega
središča, brez dela industrije, trga za kmetijske pridelke, brez bolnišnic, šolskih zgradb in drugih
infrastrukturnih objektov in naprav, ki so nujni za normalno življenje in nadaljnji razvoj.
Pretrgane so bile pomembne prometne zveze. Ceste so se končale ob meji. Nova mejna črta je
odrezala glavni del mesta Gorice od svoje okolice in zaledja (Soško in Vipavsko dolino, del
Goriškega krasa, Brda, Trnovski gozd in Banjščice), ki je bilo z njim stoletja življenjsko
povezano, pretrgala je pomembne prometne zveze in odvzela možnosti za tisto svojevrstno
prelivanje vplivov ter vrednosti iz mesta na podeželje in nasprotno.61
Četudi je Goriška doživljala stalne spremembe svojih meja, je današnja razmejitev od vseh
najmanj ugodna. Razmejila je fizično, geografsko, ekonomsko in upravno zaokroženo goriško
regijo na dva dela.62
Nova razmejitev je pomenila za Goriško ravan pravo katastrofo. Državna meja je puščala na
italijanski strani mesto Gorico ter vse slovenske vasi zahodno od nje, na jugoslovanski pa
predmestji Solkan in Šempeter z železnico, ki je tekla v spodnjo Vipavsko dolino ter čez Kras do
Sežane. Novi kolodvor med Solkanom in staro Gorico je pripadel Jugoslaviji, toda železnica je
šla tik ob meji po zahodnem vznožju Kostanjevice.63
Nova situacija je terjala naglo rešitev. Zastavilo se je logično vprašanje središča pokrajine.
Odločiti se je bilo treba ali za premestitev središča Goriške v eno od že obstoječih naselij ali za
zidavo novega mesta.64 Brez kakršnihkoli vmešavanj bi vlogo središča prevzel Solkan ali
Šempeter, mogoče Ajdovščina. Toda ne. V Beogradu je bila sprejeta ambiciozna odločitev, da se
zgradi novo mesto.65
Nova Gorica je nastala zaradi eksistenčne nuje, ker je nova državna meja med Italijo in
Jugoslavijo odrezala zaledje od stoletnega središča – Gorice. Zato je, še preden se je nova meja
vzpostavila, na ozemlju, ki je bilo določeno Jugoslaviji, samodejno in spontano vzniknila misel o
novem mestnem središču. Nastalo naj bi kot nekakšna umetna tvorba, mesto »na zeleni trati«,
kakor označujejo take in podobne nastanke zgodovinarji mest.66
Razloga, ki sta pripomogla, da so se odločili za zidavo novega mesta v neposredni bližini stare
Gorice, sta bila v prvi vrsti izredno ugodna prometna lega (križišče dveh starih prometnih poti,
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vipavske, ki je bila del prastare zveze med Italijo in Panonsko kotlino in predilske, ki je vezala
Alpe z morjem) in tradicija (izmenjava dobrin med ekonomsko različnimi regijami).67
Ta za Gorico tako odločilni geografski položaj se je zdel prepričljiv tudi po novi razmejitvi: novi
center jugoslovanske Goriške naj bi se držal »kontinuitete«.68
Zamisel za novo središče Goriške se je rodila že kmalu potem, ko so bile znane odločitve glede
nove zahodne meje Jugoslavije. To je bila pomembna naloga za celotno jugoslovansko skupnost,
toda odgovornost za uresničevanje sta prevzeli Slovenija in goriški okraj.69
Kot je zapisal Soški tednik 15. februarja 1947, bo »po taki absurdni razmejitvi na Goriškem
nujno moralo priti do novega gospodarskega, kulturnega in političnega središča. Nastala bo
»nova Gorica« tik za staro Gorico in ta bo še večja in lepša ter bo v ponos še poznejšim
rodovom.« Idealne predstave o novem mestu so se ohranile tudi v naslednjih letih, ko je
prevladovala teza o Novi Gorici kot »mestu v cvetju in zelenju« oziroma »mestu v botaničnem
vrtu«.70
Dokument o sprejetju sklepa za gradnjo Nove Gorice ni znan. Kako je do tega prišlo, pojasnjuje
Ivan Kraigher (nekdanji referent za obnovo in gradnjo pri gospodarskem odseku goriškega
okraja) v članku objavljenem v reviji Srečanja. Dan po podpisu mirovne pogodbe z Italijo v
Parizu, je že bilo znano, da Jugoslavija ne bo dobila Gorice, je na zborovanju v Ajdovščini,
predsednik okrajnega izvršnega odbora Milo Vižintin poudaril sklep o graditvi novega okrajnega
središča Nove Gorice. Od tedaj dalje so začele teči priprave za gradnjo novega mesta.71
Po zatrjevanjih Avguština Okrogliča, načelnika oddelka za gradnjo pri PPNOO, je o teh nalogah
razpravljala že planska komisija 11. novembra 1946, ko je razvrščala investicije po pomembnosti
in nazivih. Povezava Soške doline z južnim Krasom in gradnja »novega upravnega centra za
Goriško območje« naj bi bila po njegovem uvrščena med republiške investicije, graditev tovarne
pohištva v Kromberku pa med pokrajinske. 72
Dokončno so se za gradnjo odločili na CK KPJ leta 1946. Odločbo je prenesel v Ljubljano Miha
Marinko in za gradnjo mesta zadolžil Ivana Mačka, tedanjega ministra za gradnjo pri vladi LR
Slovenije. Toda pripravljalna dela so, kljub temu, da je bil nastanek mesta »dirigiran« z vrha,
potekala prepočasi, zaradi česar je okrajni izvršni odbor za Goriško aprila 1947 ustanovil
posebno delovno skupino, ki naj bi pospešila gradnjo.73
10. maja 1947 je Slovenski poročevalec objavil, da se bo v neposredni bližini Gorice zgradila
nova Gorica. Ko bo stopila v veljavo mirovna pogodba, bodo namreč goriški Slovenci ostali brez
svojega gospodarskega, kulturnega in prometnega središča. Nova Gorica bo grajena po načrtu in
bo postala gospodarsko in kulturno središče Slovencev ob zahodni meji.
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Za izdelavo načrta novega mesta je bil pri Izvršnem odboru okraja Gorica je bil ustanovljen
poseben odbor. Ljudska oblast in gradbena podjetja so že opravila vse potrebne korake za
zgraditev nove Gorice. Načrtovane so bile velike vsote za investicije.74
Tedaj je bilo že jasno, da bodo vsa ta gradbena dela zajeta v zveznem in republiškem petletnem
planu in da bodo s tem dobila zakonsko veljavo.
V začetku julija 1947 je Ljudska skupščina LRS sprejemala prvi petletni plan. Tedanji predsednik
vlade LRS Miha Marinko je, ob tej priložnosti povedal naslednje: »Posebej je treba naglasiti, da
naš republiški kakor tudi zvezni plan vsebujeta tudi investicije za Primorsko. Konkretizacija teh
investicij bo izvedena po definitivni priključitvi Primorske.«75
Kot se spominja Ivan Maček – Matija (minister za gradnjo pri vladi LRS), so torej o gradnji
novega mesta razpravljali že na mirovni konferenci, odločitev za gradnjo pa je dal politbiro CK
KPJ. Sklep, da se prične graditi Novo Gorico, je v Ljubljano prinesel Miha Marinko. Za gradnjo
je zadolžil Ivana Mačka – Matijo. Na slovesni prireditvi na Lijaku, 21. septembra 1947 je Miha
Marinko tudi javno potrdil zamisel o gradnji Nove Gorice.76
S 15. septembrom 1947, ko je bila priključitev izvedena, so bile za obnovo podeželja
Slovenskega primorja in za gradnjo Nove Gorice v okviru prvega petletnega plana določena tudi
finančna sredstva.77
B. Gvardiančič je začetke gradnje Nove Gorice pojasnil takole: »Od zgodnje pomladi do jeseni
1947 so tekle priprave okoli planiranja Nove Gorice. Zbiralo se je analitsko gradivo, s katerim bi
bilo mogoče ugotoviti gravitacijsko območje novega mesta. Izvedla se je anketa, ki naj bi
pokazala razpoloženje in gledanje lokalnih volilnih in političnih osebnosti. Strokovno delo je
padlo name.78
Vzpodbude na jugoslovanski strani so bile osredotočene v prizadevanje, da se izguba deželnega
središča za prostrano zaledje kar najhitreje in najbolj učinkovito nadomesti. »Reševanja teh
problemov smo se lotili z velikim navdušenjem,« se spominjajo ljudje ki so tiste čase doživeli,
»toda brez pravih materialnih možnosti, kadrov in izkušenj.« to je bil tudi čas, ko je svet še zelo
neposredno čutil posledice druge svetovne vojne in je hladna vojna med velikimi silami krojila
pota mednarodnega razvoja. Jugoslavija je živela v zagonu obnove, petletnega plana in
informbirijevskih resolucij.79
Gradnja novega mestnega središča je bila težavna naloga spričo tega, da je bila Primorska ob
priključitvi k Jugoslaviji eno najbolj zaostalih območij v Sloveniji, od koder so se ljudje trumoma
odseljevali zaradi velikega presežka delovne sile in zaradi političnih razmer po nastopu fašizma v
Italiji.80
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6.2 DOLOČITEV LOKACIJE
Že zgodaj so bila zavrnjena razmišljanja, da bi okrepili katero od drugih središč v zaledju
(Ajdovščina, Vipava ali Tolmin). Delovni odbor je izpostavil kontinuiteto starega in novega
mesta in da bi se ob priključitvi stare Gorice k Jugoslaviji (niso še odstopili od Gorice) novo
mesto združilo s starim.81
Stališče skupine je bilo, da se Slovenija ne odreka Gorici. V perspektivi ponovnega združenja
obeh mest se je zavzemala, da bi bodoče regionalno središče združilo že obstoječi naselji Solkan
in Šempeter ter prevzelo ime Nova Gorica.82
Po drugi strani pa je novo središče mora zrasti na stičišču Soške in Vipavske doline, kamor se
nagibajo tudi Brda, Banjško-trnovska planota in bližnji goriški Kras.83
Kakor je bila odločitev o izgradnji novega mesta nedvoumna, pa je nekaj zapletov in razprav
sprožila njegova mikrolokacija. Maja 1947 sta se hkrati z dokončno odločitvijo, da je treba
zgraditi povsem novo mesto, pojavili dve možnosti. Prva je zagovarjala in utemeljevala gradnjo
na solkanskem polju (Blanče), druga je predvidevala vrtojbensko polje.84
Utemeljitve in ugovori za omenjeni možnosti so bili:
Za gradnjo mesta na Solkanskem polju:
- kontinuiteta starega in novega mesta ne bi bila prekinjena,
- zemljišče je primernejše za zazidavo in slabše za obdelovanje,
- razgibanost terena ob primernem načrtu omogoča bolj estetski videz mesta,
- burja, ki pa ni tako močna, je za večje naselje prej koristna kot škodljiva,
- za stanovanjsko naselje je najprimernejši predel okrog Kromberka, ki je v zavetju.
Slabe strani tega izbora:
- zaradi omejenosti terena so manjše možnosti ekspanzije in razvoja mesta,
- izpostavljenost burji predvsem v spodnjem delu polja,
- ostrejša klima v primerjavi z vrtojbensko stranjo,
- delno močvirnato zemljišče.
Za gradnjo mesta na Vrtojbenskem polju:
- zaradi ravnine je velika možnost ekspanzije in razvoja mesta,
- zelo mila in ugodna klima.
Slabe strani tega izbora:
- zaradi plodnosti polja, kjer je moč gojiti zgodnje povrtnine, je zazidava terena neekonomična,
- slabša kontinuiteta starega in novega mestnega naselja.85
Natančna določitev terena za gradbišče ni pustila ravnodušnih niti okoliških prebivalcev. V
dopisu načrtne komisije OIO za Goriško z dne 20. 3. 1947, ki je bil poslan načrtni komisiji pri
predsedstvu vlade LRS, je navedeno: »Zadnje čase se opaža med ljudstvom precej zanimanja,
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kako je z načrtom za gradnjo Gorice oziroma novogradnje Solkana ali Šempetra pri Gorici.
Pojavljajo se raznovrstna mnenja, kjer naj bi se gradilo…«86
Na pobudo Ivana Kraigherja, referenta za gradnje in obnovo, je ing. arhitekt Božidar
Gvardjančič, ki je bil takrat zaposlen pri republiškem gradbenem podjetju Primorje v Vipavi,
izdelal prvi osnutek novega mesta Gorica.87
Skico bodočega novega mesta, ki so jo tedaj
imenovali »predprojekt«, je Gvardjančič
predložil gospodarskemu odseku OIO 17. aprila
1947. Iz zapisnika seje z dne 18. aprila 1947
izhaja »… da predložena študija odgovarja
vsem zahtevam moderne urbanistike … da je
predlagano mesto (za gradnjo) dobro
utemeljeno.«88 Iz njega ni moč razbrati, kje naj
bi bilo to mesto, vendar na podlagi ugotovitve
v zapisniku, da je treba proučiti vprašanje
stroškov za sanitarne naprave, lahko sklepamo,
da je arhitekt Gvardjančič tedaj nastopil s
šempetersko varianto novega mesta (odvajanje
kanalizacijskih
voda
s
šempetrskego
vrtojbenskega polja je bilo veliko bolj zahtevno
kot pa s solkanskega ali z Blanč, na katerih so
začeli graditi novo mesto). To varianto
(originalno skico hrani pokrajinski arhiv v Novi
Gorici) je omenjeni arhitekt predložil tudi na
prvi seji delovnega odbora za gradnjo 24. 4.
1947, na kateri pa je naletel na nasprotna in
odklonilna stališča.89

Slika 2: Nova Gorica med Šempetrom in
Vrtojbo (Gvardiančič, 1947)

Vir: Torkar, 1987, str. 31.
Za pomoč pri določitvi lokacije mestnega
središča je bila naročena in izdelana študija, ki
jo danes hrani Pokrajinski arhiv v Novi Gorici (PANG). Rezultati le te so pokazali, da v prid
področju Šempetra in Vrtojbe govore le klimatski razlogi, vsi ostali pa kažejo na lokacijo v trikotniku: Blanče, Ledine in Grčna, oziroma železniška postaja – Panovec - Sv. Gabrijel. Kot
razloge za tako odločitev so navedli:
1. Politični: samo naselje v omenjenem trikotniku bo »Gorica«, povsod drugod bo ali Št. Peter ali
Vrtojba ali Solkan, vendar nikoli pa »Gorica« To pa zato, ker so Blanče in Grčna bile od nekdaj
sestavni del mesta, medtem ko bi med Vrtojbo in mestom bil zelo velik presledek.
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2. Historični: ker je terjala že v zgodovini prometna in gospodarska nujnost, da je nastalo naselje
ob izhodu Soške doline, je nastalo prvotno naselje v sedanjem Solkanu, medtem ko je Gorica
novejšega datuma, kakor so nedvomno tudi ostale okoliške vasi.
3. Geološki: zemljišče v omenjenem trikotniku je ilovnato in manj produktivno, medtem ko bi
zemljišča v Št. Petru-Vrtojbi bilo naravnost škoda zazidati, ker je izredno prikladno za poljedelstvo in zlasti za vrtnarstvo. Močvirja se začno šele za Grčno proti Panovcu in se jih v
potrebi da izsušiti.
4. Geografsko politični: naselje v omenjenem trikotniku zajame neposredno Soško dolino z vsem
njenim področjem (Baško in Idrijsko dolino, Banjško in Trnovsko planoto, Brda); zajame pa tudi
neposredno Vipavsko dolino, katere naravni izhod je Ajševica-Kromberk in spodnji tok reke
Vipave. Naselje na severnem (oziroma severovzhodnem) delu Gorice zajame 3/4 do 4/5 dežele,
medtem ko bi Vrtojba zajela samo bivši Mirenski okraj in del Krasa, ki pa itak gravitira na Trst in
deloma na Tržič.
5. Strateški: severni del je zavarovan po gričevju in tvori nekak žep, v katerega eventualni
sovražnik ne bo silil, medtem ko je vrtojbensko polje popolnoma odprto.
6. Gospodarski: severni del mesta nudi razvoju industrije boljše pogoje (Soča, elektrarne, promet,
industrijsko prebivalstvo). Mesto se bo razvilo tam, kjer je industrija.
7. Prometni: severni del mesta je prometno izhodišče za Soško dolino, Banjško in Trnovsko
planoto in (po novi razmejitvi) tudi za Brda, je pa tudi prometno izhodišče Vipavske doline, ki bo
zahtevala moderno cesto Ajševica-Solkan ne glede na to, ali se bo in kje se bo novo mesto gradilo. Naselje v Vrtojbi bo od glavnega prometa izključeno. Prometno žarišče je v severnem delu
mesta. Železnica je bila grajena po toku Vipave deloma ker je takrat obstajal samo južni kolodvor
deloma v perspektivi nove železnice čez Kras. Naselje ob severovzhodnem delu mesta bit
razpolagalo z obširnim kolodvorom, ki je že sam na sebi pred prvo svetovno vojno premaknil
center mesta precej proti severu.
8. Klimatski razlogi, ki govore v zimskem času nedvomno za Št. Peter-Vrtojbo, kjer ni burje in je
povprečna temperatura višja, govore pa iz istega razloga v poletnem času proti.90
Debata in razprava o mikrolokaciji novega mesta se je zelo poglobila in 3. maja 1947 je bila
sklicana nova seja odbora. Tedaj so odločili, da bodo mikrolokacijo izbrali po neposrednem
ogledu terena. Delovni odbor je 7. maja 1947 izvršil pregled terena, ki je prišel v poštev po
tedanjih predlogih.91 Dokončne odločitve o mikrolokaciji v arhivu ne zasledimo.
Po pričevanju ing. Gvardjančiča (zasebno pismo Cirilu Zupancu) je v tem sporu nastopil tedanji
minister za gradnje LRS Ivan Maček – Matija. Arhitekt Božidar Gvardiančič, glavni zagovornik
lokacije novega mesta na šempetrskem polju, se spominja:
»,,, Prišel sem do prepričanja, da bi Nova Gorica ob južni strani stare imela neprimerno
ugodnejšo lego in lepe pogoje za specifičen razvoj kot metropola »sončne« Vipavske doline in
Kraške planote, kakor pa ob Solkanu, kjer so klimatski pogoji občutno slabši in dolina
izpostavljena burji skozi ves zimski čas. Takratni minister za gradnje je na to reagiral in je
sklical na teren ogromno komisijo, ki naj bi odločila, kje naj stoji Nova Gorica. Minister Maček,
vsi trije njegovi pomočniki, najmanj deset arhitektov, nekaj političnih osebnosti iz Ljubljane in iz
Primorske je obhodilo (obvozilo) ves teren, predvsem v Solkanski dolini, pregledalo položaj s
Svete gore in Kostanjevice in na moje pregovarjanje ministru Mačku tudi z Markovega hriba nad
90
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Šempetrom. Ministra je motila harfa tirnih naprav šempetrske železniške postaje, neposredna
navezava Šempetra na staro Gorico, izrazito kmetijsko prebivalstvo, nasproti sicer mešanemu,
vendar socialistično zavednejšemu življu v Solkanu, in pomanjkanje dejavnosti, ki bi jih bilo
mogoče razviti v industrijo. Obrnil se je k meni, rekoč: Ali vidiš, da tu ne more stati Nova Gorica.
Jaz tega nisem uvidel, še bolj sem bil prepričan, da zamujamo priliko ustvariti mesto tam, kjer se
Vipavska dolina naravno izteče pod kraško planoto v območje Soče, koder je bil priliv v staro
Gorico najmočnejši in odločilen. Kdo bi ministru takrat ugovarjal in veljalo je več, pohvaliti
njegovo intuitivno odločitev, ki ni dopuščala ugovora.«92
Iz govora Ivana Mačka-Matije na slavnostni seji 9. septembra 1979 v Novi Gorici zvemo:
»Mnenja lokalnih faktorjev so bila, naj bi bila Nova Gorica v Šempetru. Osebno sem še tja tudi
gledat in takoj videl, da tam ne bo nikoli stala Nova Gorica. Vedel sem, da se bo Šempeter širil,
toda Nove Gorice tam ne bo nikoli. Pa še dobra kmetijska zemljišča bi uničili. Na tem mestu, kjer
danes stoji vaše mesto, je bila opekarna, pa cel kup jam z vodo, itd. Samo takrat so bile
pripombe, da tu zelo piha. Zdaj jaz ne vem, ali res tako piha? Rekel sem, dobro, kako pa potem
vzdržijo Italijani v stari Gorici, če res tako piha? Če bo tu pihalo, bo tudi v sosednji Gorici
pihalo. Hočem reči, da nikakor nismo mogli priti skupaj z mnenji, kje naj se začne graditi cesto.
Potem sem šel na Sveto goro, kot se je takrat imenovala. Danes jo kličete Skalnica. Z
daljnogledom sem pregledal ves teren, kako izgleda, in še obhodil sem ga in spoznal, da bomo
naredili najmanj škode, če pričnemo delati novo mesto prav na tem območju. Tako, vidite, je
prišlo do odločitve, da se na tem mestu zgradi Nova Gorica …«93
Ko se je bližal dan uveljavitve določil mirovne pogodbe z Italijo, je bilo vprašanje lokacije
bodočega mesta rešeno, saj je že 24. julija 1947 omenjeni delovni odbor ugotavljal, da s stališča,
da Slovenci od obstoječega mesta (Gorice) ne odstopajo, po priključitvi starega mesta ne bo
obstojalo novo naselje ločeno zase, ampak bo vedno le naravni podaljšek starega mesta. Očitno je
v tistih časih še vladalo prepričanje, da je državna meja z Italijo začasna in da bo Gorica
priključena Jugoslaviji, ali, kakor je pisatelj Bevk povedal v dneh priključitve: »Zgradili bomo
novo Gorico, toda stari se kljub temu ne bomo odpovedali.« Taka razmišljanja so krojila lokacijo,
urbanizem in razvoj mesta, a prav gotovo ne zaradi vizionarskih razmišljanj o evropskih
integracijskih in sožitvenih procesih naših dni, pač pa zaradi užaljenosti in občutka krivice, ki naj
bi jo svetovne sile s podpisom mirovne pogodbe z Italijo prizadele primorskim Slovencem. Iz teh
občutkov in z izdatno pomočjo vladajoče ideologije je zrasla zamisel, ki jo je zapisal arhitekt
Ravnikar: »Zgradili naj bi nekaj velikega, lepega in ponosnega, nekaj kar bi sijalo preko meje, je
bilo rečeno. Vsi, od kmeta do najvišjih političnih mest, smo se te misli navdušeno oprijeli.
Moderni urbanizem je tako za nas postal tudi orožje v nacionalnem in političnem boju«. Na nekaj
posebnega je mislil tudi Oton Župančič, ko je konec leta 1947 govoril o Novi Gorici, o lepem,
gospodarskem in trgovskem središču, »z močno, moderno arhitekturo, trdnjavo miru, ki naj priča
našim zakrknjenim nasprotnikom, da mislimo res na ohranitev miru v svetu«.94
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Deset let kasneje je prof. Igor Vrišer potrdil pravilno izbiro terena. Šempetrska varianta je bila
odbita zaradi slabe zveze s Soško dolino, nerodnega poteka meje in neugodnega položaja
železniške postaje. Rožna dolina pa je bila odbita zaradi neugodnih reliefnih prilik.«95
Nedvomno je bila izbira lokacije novega mesta na Solkanskem polju upravičena iz stališča, da je
bilo tu zemljišče slabše za obdelavo in zato primernejše za zidavo kot na Vrtojbenskem polju.
Kontinuiteta starega in novega mesta na ta način ni bila nikoli zares prekinjena, hkrati je
razgibanost terena omogočala bolj estetski videz mesta.
Ima pa izbira te variante tudi slabe strani: delno močvirnato ozemlje ter manjše možnosti
ekspanzije in razvoja mesta zaradi omejenosti terena. Klima je v primerjavi z vrtojbensko stranjo
ostrejša, izpostavljenost burji pa predvsem v spodnjem delu polja večja.

6.3 NAČRTI ZA NOVO GORICO
Pri izdelavi načrta za gradnjo Nove Gorice je treba upoštevati osnovne misli zapisane v študiji
programa Nove Gorice: »...Program mora biti ne le sestava potreb in zahtev po zgradbah,
cestah, trgih, temveč realen, objektiven, dalekoviden predlog..., biti mora v soglasju s celotnim
republiškim in zveznim gospodarski planom.«96 Brez podrobnega objektivnega in izvedljivega
programa se arhitekt ne bi mogel lotiti naloge.
Kot je bilo že omenjeno, je prvi projekt novega mesta arhitekt Božidar Gvardiančič predložil že
17. aprila 1947 na sestanku, ki ga je sklical referent za gradnje in obnovo pri OK. I. O. za
Goriško. Namen sestanka je bil: »razprava o nujnosti pristopa k pripravljalnemu delu regulacije
novega naselja Gorica«. Iz zapisnika omenjenega sestanka, kjer so predprojekt obravnavali, lahko
izvemo, da je »predložena študija dobro premišljena in odgovarjajoča vsem zahtevam moderne
urbanistike«.97
Da projekt odgovarja »zahtevam moderne urbanistike«, je očitno že na prvi pogled. Pričujočo
zasnovo je pogojevalo še prisotno upanje, da bomo staro Gorico v doglednem času dobili
vrnjeno. Zato je novo mesto zasnovano bolj v duhu kasnejših sosesk kot povsem samostojne
celote.98
Novo mesto, oziroma soseska bi zapolnjevala polje med Šempetrom in Vrtojbo v smeri sever-jug.
V tej smeri so locirani veliki stanovanjski bloki, ki tvorijo z glavno avenijo morfološko strukturo
mesta. Pravokotno na to osnovno potezo teče os, okrog katere se formira mestno središče z
najpomembnejšimi zgradbami. Na severnem delu mesta je oskrbovalni center, ki naj bi služil tudi
Šempetru. Glavna mestna os teče v smeri sever jug kot široka dvopasovnica z zelenim tamponom
po sredini. Na zahodni strani je dvojen niz superblokov, še zahodneje pa je stadion z rekreacijsko
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cono. Proti vzhodu so ob glavni ulici v zelenju javne zgradbe (uprava, kultura, šole), še
vzhodneje so tri vrste velikih blokov, na robu, kjer se ravnina prelije v rahlo gričevje, pa je
prostostanovanjska gradnja. Značilno pri tej zasnovi je, da nikjer ne predvideva industrijske
cone.99
Na pobudo bivšega Okrajnega izvršilnega odbora za Goriško je bil ustanovljen delovnega odbora
za gradnjo, ki naj bi pripravil gradivo v zvezi z načrtovanjem novega mesta. Na njegovi prvi seji
24. 4. 1947, so zaradi nesoglasja nekaterih lokalnih faktorjev z lokacijo novega mesta na
vrtojbenskem polju, sklenili, da se bodoče naselja predvidi na prostoru med Solkanom in
Gorico«. 100
Slika 3: Nova Gorica na Solkanskem polju (Gvardiančič, 1947)

Vir: Torkar, 1987, str. 33.
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Drug Gvardiančičev načrt je bil narejen v veri o bodoči združitvi obeh Goric, tako da bi nova
Gorica predstavljala le najnovejši del velike Gorice. Celotna zasnova je izhajala iz današnje
Erjavčeve ulice, kot glavne mestne osi, ki determinira celotni ortogonalni sistem mestnih ulic. Os,
ki poteka iz starega mesta, se izide na glavni mestni trg z domom ljudske prosvete in upravnim
poslopjem pokrajinskega in okrajnega značaja. Ob tej osi so glavne mestne dejavnosti. Značilno
je, da je bil predviden center medkrajevne in tudi mednarodne oskrbe. Zanimivost te zasnove je
tudi orientacija stanovanjskih blokov znotraj ortogonalnega omrežja pod 45 stopinj v osi sever
jug. Kareji so v osnih razmakih 240 m, stanovanjski bloki so po dva med seboj povezana v
diagonali na kvadrat karejev.
Glavna regionalna cesta poteka v koridorju ob železnici. V današnji Rožni dolini se odcepi krak v
Vipavsko dolino. Zanimivost te rešitve je tudi v tem, da ima bolj logično razporejeno regionalno
cestno omrežje, kot je današnje. Taka zasnova regionalnih cest omogoča namreč svobodno
širjenje mesta proti vzhodu.
Industrijska cona je v tem predlogu mišljena v ozkem pasu med regionalno cesto in železnico.
Kot je kasnejši razvoj industrije pokazal, bi bil ta pas veliko premajhen.101
Ta dva predloga lahko obravnavamo zgolj kot predosnutka za bodoče mesto, saj sta bila narejena
le na pobudo lokalnih faktorjev. Po priključitvi Primorske k novi Jugoslaviji, 15. septembra 1947,
je prišla gradnja Nove Gorice v kompetence Ministrstva za gradnje LRS in njenega ministra
Ivana Mačka-Matije. Vloga ministra je bila vsaj na začetku odločilna, tako pri določitvi lokacije
za novo mesto, kot pri izboru projekta oziroma prvega urbanista Nove Gorice.102
Le dan po ogledu terena, kjer je takratni minister za gradnje Ivan Maček-Matija odločil, kje naj
stoji Nova Gorica, so dobili trije arhitekti (Ravnikar, Gvardiančič, Župančič ) nalogo, da preko
nedelje pripravijo vsak svoj predlog Nove Gorice na Solkanskem polju. Minister je sprejel
vsakega posebej. Gvardiančič se spominja, da mu je bilo očitano, da oslanja Novo Gorico preveč
na staro, da ne pušča obmejnega pasu, ki mora biti najmanj 300 m širok in nezazidljivo področje,
da nepravilno poudarja Gabrijelov drevored, ki vodi naravnost v staro Gorico, da ohranja postajo
v Solkanu in vežem Soško dolino z Vipavsko s cesto neposredno ob meji. Dodaja še, da je bil
sprejet Ravnikarjev osnutek, ki je upošteval zahteve ministra: širok zaščitni pas ob solkanski
železniški progi, prenos železniške proge od Solkana pod hrib sv. Katarine, mimo Kromberka in
Ajševice do ponovnega izteka na staro progo nekje med Volčjo drago in Prvačino ter izvedbo
povezave doline Soče z Vipavsko dolino s predorom skozi Panovec in Markov hrib.103
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6.4 RAVNIKARJEVA NOVA GORICA
Kot smo že omenili, so morali trije arhitekti na vrat na nos pripraviti osnutek novega mesta.
Izbrana je bila zasnova profesorja Ravnikarja, ki jo je, po pričevanju B. Gvardiančiča, že veliko
prej izdelal v svojem seminarju, upoštevajoč vse zahteve ministra za gradnje. Originalni načrt,
vsaj po dosedanjih poizvedbah, ni ohranjen. Ohranjene so fotografije urbanistične zasnove in
makete osrednjega dela načrtovanega mesta. Iz dostopnega materiala in pričevanj avtorja je
možno dokaj natančno rekonstruirati zasnovo in vizijo novega mesta.104
Edo Ravnikar se po 35-letih spominja: »Zgradili naj bi nekaj velikega, lepega in ponosnega,
nekaj, kar bi sijalo prek meje.«105 Te misli so se z navdušenjem oprijeli vsi, od kmeta do ljudi na
višjih političnih mestih. Urbanizem je tako postal tudi orožje v nacionalnem in političnem
boju.106
Slika 4: Upodobitev vizije modernega mesta (Ravnikar, 1947)

Vir: Torkar, 1987, str. 37.

Da bi lahko temeljiteje razumeli prvotno Ravnikarjevo zasnovo (pa tudi Gvardijančičeva
»predprojekta«), je potrebno na tem mestu nekoliko obširneje obdelati mednarodne vzore, »duh
časa«, duh takoimenovanega Modernega gibanja ali Internacionalnega stila, ki so opredeljevali
zasnovo mesta.107
Nekaj let, preden je nastala urbanistična zasnova Nove Gorice, po kateri so začeli graditi mesto,
je prof. Edvard Ravnikar, tako kot nekateri drugi jugoslovanski arhitekti, nekaj časa delal v
pariškem studiu Le Corbusiera, nedvomno največjega arhitekta in reformatorja urbanistične misli
dvajsetega stoletja.108
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Njegova knjiga »Vers une Architecture«, iz leta 1923, je izredno vplivala na oblikovanje
arhitekture in urbanistične misli dvajsetega stoletja. V njej obračuna z Akademijo, z
nakopičenimi usedlinami vseh preteklih dob, z arhitekturo, ki se ni mogla ali znala prilagajati
prevratnemu duhu industrijske dobe. Problem arhitekture avtor zastavlja kot problem morale. V
svetu, ki proizvaja avtomobile na tekočem traku, je nemoralno graditi hiše kot v prejšnjih
stoletjih.
Industrializacija je prvič v zgodovini človeštva omogočila, da so klient arhitekture postale ljudske
množice. Prvič v zgodovini se postavi vprašanje arhitekturnega problema bivanja množic.
Predmet arhitekture, za razliko od vseh predhodnih dob, postane bivališče človeka kot človeka, in
ne človeka kot nosilca oblasti, ali katerekoli druge moči. V tem kontekstu lahko tudi razumemo
toliko oporekano, pa tudi hvaljeno definicijo oziroma prispodobo: Hiša je stroj za bivanje.109
Le Corbusierjevo Sodobno mesto je sinteza in harmonija človeka – narave – stroja. Hiša kot stroj
za bivanje in mesto kot stroj bivanja družbe sta le prispodobi organizacije bivanja po vzoru
industrijskega procesa in proizvoda. Predstava o mestu, organiziranem kot stroj, je najbolj jasno
artikulirana v načrtu idealnega mesta iz leta 1922. Sodobno mesto je čista, ortogonalna forma,
simbol zmage razuma. V mestu vladajo red, hierarhija, klasifikacija; vse od detajla, kot je
stanovanje, do celotnega mesta je natančno planirano in oblikovano v novem duhu. Vsaka
dejavnost je umeščena v svojo cono, vse pa povezuje učinkovit in diferenciran sistem prometnih
komunikacij. Dve super avtocesti križata mesto; v njunem sečišču je center – prometni terminal –
srce mesta. Okrog središča se v zelenju dvigajo nebotičniki v jeklu in steklu, ki predstavljajo
središče upravljanja in vladanja industrijske tehnokracije. Poslovno središče obkrožajo cone
velikih stanovanjskih blokov, v katerih so razkošni apartmaji vladajoče elite. Proletariat pa živi v
satelitskih mestih na robovih. Nič ni prepuščeno naključju ali spontanosti, vse je načrtovano, tako
družbeni red kot individualna svoboda. Osem ur se dela v industrijski coni na robu ali v
poslovnem centru, osem ur pa potem ostane za svobodno udejstvovanje in rekreacijo na
nepreglednih zelenih površinah.110
Le Corbusierov stroj za bivanje se kar lepo vključuje v tedanjo jugoslovansko ideologijo
Litostrojev in slogana: »Nove tovarne, nove zmage.«
To da so bile avantgarde tako zlahka vsrkane v ideologijo komunizma, ni nič čudnega. Oboji so
obljubljali novega človeka in novi svet.
Zasnovo novega mesta in misli, ki so jo spremljale najlepše opiše profesor Ravnikar sam v
članku »Nova Gorica po 35 letih«. Moderni urbanizem je tako zanj postal tudi orožje v
nacionalnem in političnem boju. Njegov koncept je izžareval neko velikodušnost, širino zasnove
brez težjih napak v merilu, mestno lepoto brez praznega gigantizma v gradbenih masah,
predvsem pa večjo razsežnost vegetacije in nasadov značilnih za to regijo. V takrat predloženem
konceptu je tak pristop že odseval Le Corbusierovo urbano filozofijo.
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Zelo preprosto in naravno je pri tej zasnovi uporabil Le Corbusierov princip cestnega križa z
razdelitvijo bistvenih mestnih con ob njem. Po teoriji mesta, je ta delitev na štiri strani cestnega
križa skladna s štirimi osnovnimi mestnimi funkcijami, centrom, stanovanjem, industrijo in
oddihom, vse dokler se njihova velikost giblje v skromnejših merah. Zato je tak koncept res lahko
služil za izhodišče urbanističnega premišljevanja o bodoči Novi Gorici. Magistrala, t.j. smer
sever-jug, bi bila nosilec centra, njen zgornji del rekreacijska površina, levi krak stanovanjski del
in desni industrijski. Nastal bi torej center mediteranskega tipa, ob ravni, skoraj dva kilometra
dolgi cesti z gosto zasaditvijo platan, z javnimi zgradbami ob robu in na pločnik odprtimi
poslovalnicami.111
Ravnikarjevo delo pri načrtih za Novo Gorico je potekalo od prvih variant novega mesta,
spomladi 1948, do oddaje urbanističnega načrta spomladi 1950. Po tem datumu ni zaslediti
dokumentov, ki bi omenjali njegovo delo.112
Prva zasnova Nove Gorice je kot forma še danes aktualna, kot družbeni model pa preživeta.
Aktualnost mesta v parku se stopnjuje predvsem zaradi spremembe odnosa do kvalitete življenja.
Veliko zelenja, sonca in zunanjega prostega prostora, ki ga tak tip mesta omogoča, postaja
izjemna vrednota. Žal so po Ravnikarjevem načrtu zgradili bore malo.113

Slika 5: Osnovna zamisel Nove Gorice (Ravnikar, 1947)
Po tej urbanistični zasnovi se je
zgradila magistrala (Kidričeva
ulica), šest stanovanjskih blokov,
zgradba občinske skupščine,
štirje bloki ob potoku Koren in
delno
Delpinova
ulica
s
podaljškom v ulico Gradnikove
brigade, del Gregorčičeve ulice in
Kajuhova ulica.114

Vir: Torkar, 1987, str. 36.
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7. GRADNJA NOVE GORICE
7.1 IME MESTA IN ZAČETEK GRADNJE
Na ozemlju Nove Gorice (v ožjem smislu) se je pred začetkom gradnje nahajalo »novo« goriško
pokopališče. Do njega je vodila cesta sv. Gabrijela (danes Erjavčev drevored) mimo ene izmed
mnogih goriških opekarn. Na mokrotnih travnikih ob Korenu je bilo le nekaj samotnih kmetij, ki
so pripadale bližnjemu zaselku Grčna, delu Kromberka. Na začetku Erjavčevega drevoreda je
bila stanovanjska naselbina za železničarje, zaposlene na bližnji postaji. Na tem praznem prostoru
so začeli leta 1948 graditi Novo Gorico.115
O gradnji Nove Gorice je poročalo tudi časopisje. Ljudska pravica je med drugim zapisala:
»...Gorica je zares iztrgana iz goriškega okoliša, ki mu pripada po naravi... Kakor nas okrnjenost
Slovenskega primorja boli, v obup nas ne žene, nasprotno, vedri nas in vzpodbuja. Pred nas
postavlja novo nalogo, da zgradimo Novo Gorico, da jo postavimo ob staro v prostoru med
Solkanom in Šempetrom. Potrebujemo jo takoj v začetku, da nudimo okolici upravno središče in
politično ter kulturno oporišče, a obenem tudi jedro nove gospodarsko-industrijske
koncentracije...«116
V ohranjenem arhivskem gradivu OIO lahko tudi zvemo, da so prvi načrtovalci novega mesta
predvidevali naselje z 20.000 prebivalci. V omenjenem zapisniku delovnega odbora iz 24. julija
1947 je navedeno tudi naslednje:
»S stališča, da Slovenci od obstoječega mesta ne odstopamo in s perspektivo, da se novo naselje
do priključitve mesta Gorice (k Jugoslaviji) ne bo razvilo v večjem obsegu, je odbor mnenja, da
je velikost projektiranega naselja več kot zadostna.« In dalje: »Po priključitvi starega mesta ne bo
obstajalo novo naselje ločeno zase, ampak bo vedno le naravni podaljšek starega mesta.« To
stališče odkriva po eni strani, kako so prvi načrtovalci nove Gorice v tistem povojnem obdobju
idealizirali tedanje razmere in poenostavljali probleme, povezane z gradnjo nekega novega mesta,
po drugi strani pa tudi zvemo, zakaj so takrat govorili le o Gorici in ne o Novi Gorici. In čeprav
je 8. 11. 1947 že izšel časnik Nova Gorica, pa da so po delovnih brigadah prepevali Minattijevo
pesem »Graditeljem Nove Gorice«, se je uradno pojavilo ime Nova Gorica šele 7. 11. 1949 z
Ukazom prezidija skupščine LRS, št. 161, s katerim je določil, da KLO Solkan obsega naselja
Gorico, Novo Gorico, Rafut in Solkan. Nova Gorica se prvič pojavi v politično teritorialni
razdelitvi kot mesto in občina šele 19. aprila 1952 z že omenjenim zakonom o razdelitvi LRS na
mesta in okraje.117
V nedeljo 21. septembra 1947 je bilo manifestativno zborovanje na Ajševici kot praznovanje
priključitve. Na tem zborovanju so pettisočglavi množici govorili, minister za industrijo v vladi
FLRJ, Boris Kidrič, predsednik vlade LRS Miha Marinko, član Izvršnega odbora OF Slovenije
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France Bevk. Zbrano množico so pozdravili zastopniki JLA, zastopnik vlade LR Hrvatske in
zastopnik vlade LR Makedonije.
Na zborovanju je ljudstvo prvič slišalo javne besede o gradnji Nove Gorice. Predsednik vlade
LRS tovariš Miha Marinko je v navdušujočem govoru povedal, da je izgradnja Nove Gorice
vključena v že sprejeti prvi petletni gospodarski plan in navedel konkretne številke namenskih
investicijskih sredstev za določena dela in objekte. To javno in svečano zagotovilo iz ust
najodgovornejšega predstavnika v naši republiki je olajšalo bolečine zaradi krivične meje, ki je
odtrgala del našega naroda in ozemlja.118
V gradivu prvega petletnega plana ne zasledimo sredstev namenjenih za gradnjo Nove Gorice,
čeprav je ob njegovem sprejetju Miha Marinko poudaril, da so v zveznem republiškem planu
predvidene tudi investicije za Primorsko. Na slavju na Lijaku, 21. septembra 1947 je Miha
Marinko podal podatke republiškega plana za petletni plan, v katerem so namenili skoraj eno
milijardo din samo za Novo Gorico - to je za stanovanja za približno 10.000 prebivalcev, upravna
poslopja, zdravstvo, komunalne naprave, urbanistični načrt, vodovode, ceste... 119 O tem so že
naslednji dan pisali vsi slovenski časopisi.
Dostopni so nam podatki o Investicijskem planu Slovenskega primorja za leto 1947-1951 , ki se
je po podrobnejši študiji prvotnega plana povišal za 1026 milijona din, in sicer za 465 milijonov
din pri delih iz plana LRS in 570 milijonov din za dela iz dodatnih sredstev. V obrazložitvi plana
je pojasnjeno, da je osrednja naloga plana izgradnja Nove Gorice na prostoru med Šempetrom in
Solkanom. Ekonomsko bazo Nove Gorice naj bi tvorila naslednja industrijska podjetja:
• Lesni kombinat z moderno švedsko žago, tovarno pohištva, zabojarno, parketarno, briketirnico.
Postavljen naj bi bilv Solkanu.
• Tekstilna tovarna s predilnico, tkalnico in sukančarno.
• Pivovarna in tovarna kvasa, slada in ledu.
• Ojačitev obstoječe industrije gradbenega materiala, ki naj bi služila predvsem za potrebe
gradnje Nove Gorice.
• Pekarna in klavnica.
• Tiskarna.
• Vinska klet in moderno vrtnarsko podjetje.
Ta podjetja, ki naj bi že ob koncu petletke tvorila jedro Nove Gorice, bi zaposlovala 2530
delavcev. Do leta 1951 naj bi zgradili še gimnazijo, učiteljišče, kmetijsko šolo, dijaški dom,
prosvetni dom, dve OŠ, centralno splošno bolnico, stanovanja za 10.000 prebivalcev, magistralo
Šempeter-Solkan, zgradbe okrajnega in mestnega ljudskega odbora, sodišča in javnega tožilstva,
pošto, carinarnico, narodno banko, Zavod za socialno zavarovanje.120
Nova meja je po septembru leta 1947 uredila državnopravno stanje in tako se je lahko začelo bolj
organizirano delovanje pri začetni obnovi, zlasti pa pri izgradnji novega centra – Nove Gorice.
Pomembno nalogo si je sicer naložila celotna jugoslovanska skupnost, toda odgovornost za
uresničevanje zastavljenega cilja sta prevzela Slovenija in goriški okraj.121
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Začetek gradnje je bil tesno povezan z vsem tistim zanosom, optimizmom in tudi neurejenostjo,
ki so bili značilni za prva povojna leta. Takoj po 15. septembru 1947 so se pripravljalna dela za
gradnjo novega mesta nadaljevala. V novembru je gradbeno podjetje za ceste LRS že odprlo
gradbišče na terenu, kjer danes stoji Nova Gorica. Vodstvo gradbišča je bilo v prostorih tedanje
stare opekarne (Frnaža). Tu so bili najprej pripravljeni in urejeni naslednji prostori in oddelki:
dvorana-jedilnica, spalnice, knjižnica, čevljarska delavnica, ambulanta in sanitarije.122
Slika 6: Sredi travnikov so začeli graditi široko ulico, novogoriško Magistralo.

Vir: Zbornik Primorske – 50 let, 1997, str. 6.

Za gradnjo novega mesta in obnovo porušenega podeželja je bila tedaj velikega pomena
apnenica. Že spomladi 1947 je bilo osnovano podjetje apnenica »Rdeča zvezda« v Solkanu. Z
urejanjem obratov so začeli še pod angleško-ameriško okupacijsko upravo. Do konca 1947 so
apno žgali že v dveh, ob koncu marca 1948 pa v treh pečeh.123
Prvi je o gradbenih delih na gradbišču Nova Gorica poročal Slovenski poročevalec, 6. novembra
1947. Objavil je vest o začetku gradnje obhodne ceste Solkan-Šempeter: »Glavne prometne žile
bodoče Nove Gorice, ki se bo začela graditi že to jesen.« Z gradbenimi deli je začelo Gradbeno
podjetje za ceste LRS, vodil pa jih je ing. Ciril Pogačnik, ki je v Ljubljani gradil Tržaško cesto.
Istočasno so začeli tudi z obnovitvenimi deli na železniški postaji v Gorici, ki jih je od konca
oktobra vodila sekcija za vzdrževanje prog iz Jesenic. Usposabljali so progo PrvačinaRepentabor. Največji problem gradnje je predstavljala mobilizacija zadostnega števila delavcev,
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zlasti profesionalcev, zato je bil podan predlog centralnemu svetu LMJ, naj bi se v Novi Gorici
organizirale akcije prostovoljnega dela zveznega merila. 124
Glavni odbor LMS je na svoji šesti plenarni seji, 17. januarja 1948, sprejel sklep, da se pošlje na
gradbišče Nove Gorice 5.000 mladincev, in sicer 3.000 iz Slovenije, 2.000 pa iz preostalih delov
Jugoslavije.125 Prve brigade mladih (skupaj 654 mladincev in mladink) so pričele z delom v Novi
Gorici, 3. decembra 1947. O njihovem delu je stalno poročalo slovensko časopisje, zlasti še novi
časnik (glasilo OF za Goriški okraj) Nova Gorica, ki je začel izhajati 8. novembra 1947. V prvi
številki so zapisali: »Novo glasilo bo vzpodbujalo pri velikem delu (graditev Nove Gorice), beležilo uspehe na vseh področjih dela... Sproti bo nakazalo najvažnejše, posredne in neposredne
naloge v zvezi z gradnjo Nove Gorice...«126

7.2 MLADINSKE DELOVNE BRIGADE
Zvezne, republiške in lokalne mladinske delovne akcije (MDA) so bile predvidene kot oblika
sodelovanja mladine (zlasti študentske in srednješolske) pri gospodarski in družbeni preobrazbi
države. Pri tem so brigade tekmovale med sabo, katera bo bolj uspešna.
V prvem povojnem obdobju so bile glavna gonilna sila obnove, saj komunistična oblast ni mogla
uresničevati ambicioznih razvojnih načrtov brez množične uporabe prisilnega, prostovoljnega in
brezplačnega dela. Cilji MDA so bili predvsem gospodarske narave: obnova in gradnja
industrijskih, prometnih, komunalnih in drugih objektov. V tem obdobju je bil namen delovnih
akcij na zvezni ravni tudi druženje med mladimi različnih narodnosti (razvijanje bratstva in
enotnosti). Na splošno pa so imele akcije tudi veliko izobraževalno, kulturno, športno in vzgojno
funkcijo (poudarjanje tovarištva in solidarnosti, graditev socializma). Veliko mladih zlasti iz
nerazvitih področij, si je pridobilo izobrazbo ali praktično znanje (vožnja in uporaba delovnih
strojev ipd.) ali pa se je sploh naučilo pisati; mnogi so prvič videli film ali gledališko predstavo.
Akcije, ki so bile zvezne, republiške, lokalne ali specializirane, je organizirala mladinska
organizacija, zlasti zveznih pa so se udeleževale tudi brigade iz drugih držav. Po vrnitvi so imeli
brigadirji nekaj prednosti v vsakdanjem življenju: pri vpisu na študij, iskanju ležišča v
študentskem domu, zaposlovanju.
V 6. decembra je časopis Nova Gorica poročal, da so prišle na gradbišču Nove Gorice prve
mladinske delovne brigade. Skupno je bilo tedaj na gradbišču 1200 delavcev, od tega 670 stalnih,
ostali pa so bili mladinci in mladinke prvih treh mladinskih delovnih brigad (MDB). Brigade so
se v začetku imenovale po mestih: beograjska, zagrebška, celjska. 127 Že ob koncu leta pa so bile
poimenovane po narodih: srbska, hrvaška in slovenska.
Posebnost mladinske delovne akcije na gradbišču v Novi Gorici je bila v tem, da niso čez zimo
prekinile dela. MDB so gradile so obvozno cesto, ki na odcepu z današnjo Prvomajsko ulico čez
Pristavo in Rožno dolino veže Solkan s Šempetrom. Na odseku od državne meje na začetku
Erjavčevega drevoreda do strelišča v Panovcu so mladinci regulirali strugo potoka Korena.
Obenem pa so na »Blančah« (kjer danes stoji Nova Gorica) kopali izsušitvene kanale, ki so se
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iztekali v Koren in so kasneje večinoma služili mestni kanalizacijski mreži. Lotili so se gradnje
goriške mestne magistrale, današnje Kidričeve ulice, ki so jo iz ulice IX. Korpusa povezali s
Solkanom.128
Slika 7: Brigadirji se odpravljajo na delo.

Vir: PANG Fond: Gradnja Nove Gorice.

Brigadirji so bili nastanjeni v stari Opekarni v Gorici. Taborišče so si sami uredili. Posebno
pozornost so posvečali ureditvi prostorov, kjer so se zadrževali po opravljenem vsakodnevnem
šesturnem delu. Najprej so MDB opravile veliko delo pri regulaciji goriškega Lijaka. 15. junija so
se pričela dela na Lijaku v večjem obsegu. Prostovoljnega dela se je tistega dne udeležilo okrog
3.500 prebivalcev okoliških vasi, s čimer je bil postavljen temelj velikim regulacijskim delom v
skupni dolžini 9.300 metrov. To je bil največji projekt na Primorskem v prvem letu prve petletke.
14. decembra 1947 je bila v Renčah velika proslava ob zaključku del pri regulaciji tega
hudournika. Dosegli so zaščito pred poplavami na 250 ha zemlje. K temu delu je prispevala mladina 65 %.129
Štab MDB je prek zvočnika vsakodnevno objavljal delovne uspehe. S tem so dosegli, da se je
učinkovitost še povečala. Tako je bila na primer 22. decembra 1947 zvečer, na dan JLA,
proglašena 1. udarna mladinska brigada - 1. srbska MDB, ki je prekoračila normo za 100 %, ter
imela najboljše rezultate tudi na prosvetnem, športnem in politično vzgojnem področju.130
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Pohvaljeni so bili tudi posamezniki. Brigadno tekmovanje je pospešilo zlasti podeljevanje 10dnevne sekcijske prehodne zastavice, kjer so razdelili brigadam dekadni plan dela, brigade pa so
sprejele na svojih brigadnih konferencah ne samo plan, temveč tudi obveznost, da bodo delo
desetih dni opravile v osmih ali sedmih dneh. Brigada je razdelila plan na posamezne čete,
desetine ali trojke. Prav tako je vodila vsaka brigada grafikon o podeljevanju dnevne četne
prehodne zastavice.131
Brigadirje je ob delu vedno spremljala pesem. Njihova himna je bila Pesem graditeljev Nove
Gorice, Toneta Javorja.132
Kliče nas Primorska naša, zemlja trt in skal,
kliče Nanos iz daljave, Soče modri val.
Mi gremo odločni, čvrsti, v prsih nam je silen žar,
narodu Gorico bomo dali v dar.
Kdor boji se žuljev, znoja, naj se skrije v kot!
Svobodo kdor ljubi zlato, z nami brž na pot!
Pesem dela bo zvenela, zrasel nam bo lepši vrt,
zrasla bo Gorica nova, sredi oljk in trt.
Refren:
Sonce sveti nam v očeh, naš korak je mlad, krepak,
naša pot pelje od zmag do zmag, spremlja pesem
nas in smeh.
Podobne pesmi so nastajale tudi med brigadirji samimi.
Efekt brigad je bil res velik, časopisje je stalno poročalo o prekoračitvah norm. Vsak prosti čas so
brigadirji izrabili za sistematičen študij v krožkih in tečajih. Tako so delovali: čitalni, diskusijski,
marksistični, dramski in risarski krožek. Veliko je bilo zanimanje za književnost. Prebirali so
domačo in tujo literaturo ter tudi sami kaj napisali. Nepismeni so se učili brati in pisati.
MDB v Novi Gorici so začele izdajati tudi svoj časopis Brigadir, kjer so objavljali prispevke
brigadirjev, članke o pomembnih političnih dogajanjih.133
Trikrat dnevno so imeli tudi »radijske« oddaje po zvočnikih. Sporočali so dnevne dosežke, grajali
so napake in pomanjkljivosti. Poleg poročil pa so po radiu oddajali tudi lastne kulturne oddaje,
nastope harmonikašev in orkestra, solospeve, recitacije, šaljive točke. Dnevno so predvajali
filmske predstave. Toda mladina je pogrešala razvedrilo, kajti kulturno-prosvetno delo je slonelo
še vedno preveč le na učenju.134
Kako pa so strokovnjaki gledali na delo MDB? Večina jih ni bila vajena dela z mladimi, zato so
bili sprva skeptični. Po polletnem delu se je to spremenili. Delovodje so govorili pohvalno o
brigadah. Čeprav je bilo malo strokovnih delavcev, se ni delalo tako velikih napak, da bi jih
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morali popravljati. Mnogi so prinesli izkušnje že iz drugih delovnih akcij. Pritožbe so bile le nad
odnosom do ljudske imovine.135
Do 29. avgusta 1948, ko je bil zaključni miting, na katerem so se zbrali vsi brigadirji, vključeni v
30 MDB, ki so delovale na gradbišču Nova Gorica, so bili postavljeni temelji in obris novega
mesta. Najprej so gradili krožno cesto med Solkanom in Šempetrom, jo dogradili in usposobili za
promet. Modernizirali so Tovarniško (danes Prvomajsko) ulico, regulirali potok Koren in zgradili
kanal, na Malem klancu so zgradili delavsko naselje (danes Ideal) in dijaški dom, kopali so
temelje za upravno poslopje in stanovanjske bloke ter tovarno pohištva, urejali so osrednjo
mestno ulico »magistralo« (danes Kidričeva ulica), nad Solkanom so odprli kamnolom in v njem
delali, postavljali poljske tire na gradbišču, urejali mestni park, kopali jarke za kanalizacijo,
uredili so športno igrišče.136
V tem času so izkopali 95.806 m3 materiala 3. kategorije, 164.303 m3 materiala 2. kategorije,
prevoženo je bilo 20.192 m3 materiala raznih kategorij, premetano 686 m3 materiala, očiščeno
32.000 m3 terena, izravnano 6.071 panjev, nakopano 3.771 m3 humusa, humusirano 10.886 m2
pobočij struge potoka Korena. Na potoku Korenu je bilo položeno 30.246 m3 travne ruše,
splanirano 41.111 m2 terena, očiščeno 14.121 m dolžine potočnih jarkov, naloženo in razloženo
2.534 m3 raznega materiala, pripravljeno 1.531 m3 gradbenega materiala, sezidano 556 m3 zidu,
zbetonirano 3.453 m3 betona za temelje zgradb, tovarn in mostu, v nasip nabito 1.392 m3
materiala in poleg tega je bilo opravljenih še 55.873 prostovoljnih delovnih ur pri raznih
pomožnih delih.137

7.3 NADALJEVANJE GRADNJE
V začetku leta 1948 je pričelo s pripravljalnimi deli na gradbišču Nova Gorica tudi SGP
Primorje. V teku je bila gradnja delavskega naselja. Postavili so dovozno pot in šest barak za
improvizirana stanovanja, menzo in pisarno ter obnovitvena dela na železniški postaji.138
Ministru za gradnje LRS Ivanu Mačku so v začetku aprila 1948 sporočili, da za otvoritev gradbišča v Novi Gorici situacija še ni dozorela. Manjkali so osnovni tehnični podatki, operativne
naloge, pogodbe, tudi delovna sila še ni bila pripravljena,ker je bila zaposlena pri gradnji naselja.
Potrebna bi bila vzpostavitev štaba za koordinacijo. Maja 1948 so dela na delavskem naselju
prišla v tretjo fazo. Gradili so ambulanto, pisarne, delavnice, skladišča, pripravljali so teren za
nove bloke. 139
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Ministrstvo za komunalne zadeve LRS - Uprava za izgradnjo naselij je 7. junija 1948 obvestila
OLO Gorica, da so vsa gradbena dela oddana SGP Primorje in je le-to odgovorno za graditev
vseh objektov v Novi Gorici. Kot gradbeni gospodar naj bi nastopal OLO Gorica, čeprav je bil
investitor MKZ. Po nalogu pomočnika ministra ing. Jelenca sta predstavljala gradbenega
gospodarja predsednik OLO Jože Primožič in tajnik OLO Jordan. Naloga gradbenega gospodarja
je bila, da podpisuje izplačila začasnih situacij, sklepa in podpisuje pogodbe ter skrbi za pravilne
odnose na gradbišču. Kot strokovnjaka glede kontrole na gradbišču so določili referenta za
gradnje in obnovo Ivana Kraigherja.140
Okrajni sekretariat OF za Goriško je na svoji seji, 7. junija 1948 sprejel program začetka del na
visokih gradnjah. Zapisali so: »To ne predstavlja samo dogodka gospodarskega značaja, temveč
tudi političnega, ki mora zajeti slehernega člana OF in slehernega človeka... Dan, 13. junij mora
ostati v zgodovini našega ljudstva.«141 In res so se krajevni odbori OF pripravljali na ta dan.
V dneh pred otvoritvijo del na visokih gradnjah se je še bolj govorilo o pomenu novega mesta.
»Nova Gorica mora postati najzapadnejši svetilnik naše države, ki bo naše delovno ljudstvo
opozarjal na nevarnosti reakcionarnega zapada. Nova Gorica mora postati simbol delovnega
ljudstva, in izraz enotnosti naših narodov! Nova Gorica bo cvetoči vrt novih poslopij, bo Novi
Beograd v malem... Ljudstvo Primorske! 13 junij nas poziva, da manifestiramo bratstvo in
enotnost jugoslovanskih narodov...«142
Nedelja 13. junija 1948 je bila »udarniška«. Na gradbišču se je zbralo ljudstvo iz vse Primorske
(3.600 ljudi in še 300 ljudi iz Srbije).143 Tedanji predsednik Okrajnega izvršnega odbora in
sekretar okrajnega komiteja ZKS za okraj Gorica, Jože Primožič-Miklavž je najprej na veliki
slovesnosti vzidal temeljni kamen v prvo stavbo Nove Gorice ter s tem odprl zidarska dela na
visokih gradnjah Nove Gorice. Kamen je vzidal v temelje stanovanjske hiše na Kidričevi ulici št.
29 (bivši XI. blok) pod njegov severovzhodni vogal.144
Dogodek so proslavili s prostovoljnim delom, pri katerem je sodelovalo 79 delovnih brigad.
Vsaka brigada je imela svojo številko in tudi označeno delovno mesto. V glavnem so delali pri
kanalizaciji ob magistrali, na obhodni cesti Šempeter-Solkan, regulaciji potoka Korena in pri145
Po odhodu MDB je postajalo vse bolj pereče vprašanje delovne sile za najtežja dela. Izvedba
gradbenih del je bila ogrožena. Zato je Ministrstvo za gradnje LRS dalo nalog OLO Gorica, da
skupaj s sindikalno podružnico organizira prostovoljno delo, ki bi bilo v pomoč gradbenemu
podjetju.146
Tako so začeli z organiziranjem novih vrst brigad - t.i. frontnih brigad. Prve frontne brigade so
se pojavile že konec septembra 1948 na delovni akciji v počastitev prve obletnice priključitve
140
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Slovenskega primorja k Jugoslaviji (zbralo se je 2.500 ljudi). Vodilo jih je načelo: »Dograditi
Novo Gorico, močan socialističen steber v Slovenskem primorju«. Organizirana dejavnost
frontnih brigad na gradbišču Nova Gorica po se je pričela na prehodu v leto 1949, ko je plenum
glavnega odbora OF postavil nalogo, naj stopnjujejo napore za izvedbo petletnega plana. Prva
skupina frontovcev je prispela na gradbišče 24. Frontne brigade, ki so bile organizirane v treh
izmenah, so v letu 1949 nadomestile MDB iz leta 1948. Tudi ti brigadirji so stanovali v opekarni,
kjer so prej prebivale MDB. Imeli so urejen Frontni kotiček z radiom, časopisom, knjižnico itd.
Delo je bilo sistematično in dobro organizirano, tako na fizičnem kot na kulturno-prosvetnem
področju.147
Slika 8: Frontne brigade med gradnjo prvih stanovanjskih blokov.

Vir: Zbornik Primorske – 50 let, 1997, str. 16.

Vsako nedeljo so prišle na pomoč prostovoljne frontne brigade iz bližnjih vasi ( 100-150
prostovoljcev).148 Frontovci iz Vipavske doline so tako tekmovali s frontovci iz Brd, Krasa in
Grgarja. Vsi so imeli pred seboj le eno: »Čimveč bomo naredili s prostovoljnim delom, tem prej
bomo imeli svoje gospodarsko in kulturno središče.«149
Bodrili so se s pesmijo in zvokom harmonike. Vsaka frontovska brigada je imela omejen prostor
dela. Takrat so se mnogi člani odločili, da bodo odšli v stalne frontne brigade, ki bodo ostale na
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gradbišču deset ali več dni. S temi stalnimi brigadami naj bi odpravili pomanjkanje delovne sile
in tako izvršili plan.150
Tekmovanje se je razvilo tudi med delavci: SGP Primorje je tekmovalo z drugimi podjetji, ki so
sodelovala pri gradnji Nove Gorice. To so bila: Republiško gradbeno podjetje za ceste, Apnenica
Rdeča zvezda iz Solkana, Cementarna Anhovo, opekarne v Renčah, Bukovici in Biljah. Delali so
po brigadnem sistemu, presegali letne plane, proglašali udarnike. Zgradili so delavsko naselje in
vodili delavsko ekonomijo. To je bil namreč čas, ko so podjetja sama kmetovala, imela svoje
hleve in svoje trgovine. Delavska ekonomija v Novi Gorici je v času gradnje obsegala 20 ha
površin, posejanih s krompirjem, zelenjavo in drugimi pridelki, ki so jih celo izvažali na
gradbišča v Ajdovščino in Idrijo. Organizirala sta jo uprava gradbišča in sindikalna podružnica z
namenom, da omogočijo delavcem boljše in čim udobnejše življenjske pogoje.151
.
Delavci so bili nastanjeni v delavskem naselju na Malem klancu, kjer so imeli tudi jedilnico. V
njej se je prehranjevalo 500 delavcev dnevno.152
Nedaleč stran od naselja so v stari opekarni uredili kopalnice s tušem. Vsi delavci pa niso bili
nastanjeni v delavskem naselju, nekateri so zvečer odhajali domov in se zjutraj vračali na delo. V
naselju je bila tudi šola za zidarske vajence, delovodska šola in dvorana za kulturne prireditve.
Imeli so tudi Rdeči kotiček z radioaparatom in dnevnim časopisjem ter knjižnico z 800
sodobnimi knjigarni. Občasno so organizirali razne tečaje.153
Jeseni so v glavnem dogradili (v surovem stanju) tovarno pohištva, ki naj bi bila ena najmodernejših na Balkanu, v bližini tovarne pa so gradili še šest enodružinskih delavskih stanovanjskih hiš in en stanovanjski blok za 24 delavskih družin.154
Dograjen je bil most čez Koren in tovarniški objekt, začelo pa se je graditi tudi upravno poslopje
za Izvršni Ijudski odbor za Goriško, razna gospodarska poslopja, stanovanjske hiše, stavbe za
razne kulturne ustanove. Zidali so štiri stanovanjske bloke, vsakega s po 24 stanovanji in
tridesetimi samskimi sobami v gornjih prostorih. Stanovanja so bila dvo- ali trosobnia s kuhinjo,
dvema shrambama, predsobo, straniščem, kopalnico in tudi balkonom. Predvideni so bili tudi
telefoni. Že tisto leto naj bi se vselilo 200 delavskih družin.155
Začeli so vrtati predor skozi Panovec za povezavo Nove Gorice z Rožno dolino in Šempetrom.
Glavna mestna cesta in kanalizacija sta bili v glavnem dovršeni.156
Pri vseh teh delih so frontovci pomagali SGP Primorju. Konec novembra 1948 je imelo podjetje
Primerje 201 delavca, od tega 98 težakov (30 žensk!). V delavskem naselju so pripravili sobe za
namestitev delovodske in vajeniške šole. Poleg teh dveh šol je bila še stalna gradbena šola. V letu
1949 jo je obiskovalo 250 učencev iz podjetij Primorje in Ograd. Prvi tečaj je trajal od januarja
do marca, drugi od aprila do junija in tretji od oktobra do decembra. Zaključevali so z deli na
apnenici Rdeča zvezda.157
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Dela na prvih štirih stanovanjskih blokih so se že končevala, ko je novembra 1948 je prišla na
gradbišče kontrola državne gradbene inšpekcije, ki je ugotovila, da so stanovanja v stanovanjskih
blokih preprostorna in zahtevala, da se predvidena podstrešja uporabijo za stanovanja.158
Gradili so se še trije stanovanjski bloki. Predvideli pa so še gradnjo Mestne restavracije-kavarne,
poslopja za Oblastni komite KPS za Goriško, vzpostavitev avtobusne proge med Solkanom in
Rožno dolino, mestni vodovod. Ministrstvo za komunalne zadeve LRS je v planu za leto 1949
predvidela 3.000.000 din za gradnjo prve etape vodovoda Mrzlek-Solkan-Nova Gorica-ŠempeterVrtojba.159 Po projektu naj bi bili kraji Rafut, Rožna dolina, Šempeter, Vrtojba, ki so dobivali
vodo prek Italije (Mrzlek je bil izvir vode tudi za Gorico v Italiji), oskrbovani neposredno po novi
cevovodni zvezi, obstoječe zveze pa prekinjene. Izgradnjo neposredne vodovodne zveze v
navedene kraje sta zahtevali Ministrstvo za zunanje zadeve FLRJ in Ministrstvo za notranje
zadeve LRS. Iz tehničnih in upravnih razlogov sta bila oba cevovodna sistema za naše in
italijanske kraje popolnoma ločena.160
Slika 9: Pogled na Novo Gorico leta 1950.

Vir: PANG Fond: Gradnja Nove Gorice.
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Za leto 1950 so bile oblastne investicije poleg že omenjenih namenjene še gradnji stanovanjskih
blokov št. 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, kanalizacije mesta, avtogaraže OBLO, Klavnice Šempeter,
avtogaraže SAP, avtoservisa SAP, stanovanja SAP, kinodvorane, zdravstvenega doma, sanitarnoepidemiološke postaje, gimnazije in Kmetijskega tehnikuma.161
1. maja 1950 je bila uradna otvoritev tovarne pohištva E. Kardelj v Kromberku. To je bil prvi
večji objekt v Novi Gorici. V njej so 20. avgusta 1950 izvolili prvi delavski svet, 1. junija pa so
ustanovili podjetje Živinopromet z združitvijo Živinoprometa in mlekarne Podnanos.
22. junija 1951 je bil končan predor pod Panovcem (227 m). V Novi Gorici, ki je poleg gospodarskih prevzela še številne negospodarske funkcije, so se namestile tudi prve javne službe:
javno tožilstvo za goriško oblast, okrožno sodišče, oblastne in državne arbitraže, poverjeništvo za
gradnje, okrajna pošta, sanitarna inšpekcija, zobozdravstvo, odvetniška pisarna, poslovalnica
okrajnega magazina in stanovanjske uprave.162
Gradnja Nove Gorice je po načrtih prof. Ravnikarja torej stekla. Do leta 1951 je bila zgrajena
magistrala s kanalizacijo, 6 stanovanjskih blokov in delno upravna zgradba za oblastni ljudski
odbor, ki pa se je prej ukinil, kot je bila zgradba dograjena. Z letom 1952 so republiške dotacije
usahnile in gradnja novega mesta je odslej slonela na domačih silah, na goriškem gospodarstvu.
Sredi 50-let je bila Nova Gorica, čeprav središče okraja s pomembnimi upravnimi funkcijami, le
napol zgrajeno naselje, ki je bilo gospodarsko prešibko, da bi lahko uresničevalo koncept
izgradnje, ki so ga širokopotezno zasnovali njeni prvi načrtovalci. To spoznanje je bilo izhodišče
za nov urbanistični program iz leta 1957, ki je hotel uskladiti nadaljno gradnjo z realnimi
razmerami in možnostmi. Mesto je tedaj štelo 7026 prebivalcev in obsegalo 5 naselij (Solkan,
Novo Gorico, Pristavo, Kromberk in Rožno dolino). Imelo je 1808 stanovanj ter je čutilo veliko
stisko zaradi pomanjkanja poslovnih prostorov. Takratna upravna razdelitev okraja Gorica na
številne male občine je imela za posledico drobljenje sredstev na že itak gospodarsko šibkem
območju in rast Nove Gorice se posebno v konkurenci z gospodarsko in demografsko vitalnim
Šempetrom nikakor ni mogla uveljaviti. Združevanje občin v letih 1959 – 1961 je veliko
pripomoglo k razvoju Nove Gorice in na njeno uveljavljanje kot vodilnega mesta v razpršeno
naseljeni pokrajini z veliko dnevno migracijo.163

7.4 PROBLEMI Z INVESTICIJAMI
Leta 1951 se je, kakor smo že omenili, pri gradnji Nove Gorice pojavil problem denarja. Z
novimi ekonomskimi cenami gradbenega materiala so bili namreč investicijski krediti za gradnjo
Nove Gorice predčasno izčrpani, novi pa niso bili nakazani. Posledica tega je bila ukinitev vseh
del in nedovršene zgradbe so bile izpostavljene propadanju. Do takrat se je namreč gradilo iz
zveznih in republiških rezerv. Problem je bil prisoten že ves čas, saj se je investitor vseskozi
menjal: od Ministrstva za komunalne zadeve na OLO Gorica in OBLO za Goriško ter zopet na
OLO Gorica. OLO Gorica s svojimi finančnimi sredstvi ni mogel dokončati dela, zato je prosil
161

PANG, Fond: Začetki gradnje Nove Gorice, Gorica-NG, Spisi 1951
Ukmar, D., 1993. Začetki gradnje Nove Gorice. V: Kronika, let. 41, št. 2, str. 34.
163
Nanut, C., 1972. Ob 25-letnici najmlajšega mesta ob naši zahodni meji. V: Srečanja, št. 45-46, str. 12.
162

52

vlado LRS, da odobri nadaljevanje in dovršitev pričetih del na objektih v Novi Gorici in na
vodovodu Goriška Brda. Prosil je za dodaten kredit (za Novo Gorico 964.391 din in 2.000.000
din za vodovod v Brdih).164
To je presegalo možnosti organov LRS, zato se je OLO Gorica avgusta 1951 obrnila na
predsednika Gospodarskega sveta FLRJ Borisa Kidriča. Ker s svojo prošnjo pri njem ni dosegel
želenega, so se obrnili direktno na predsednika vlade FLRJ J.B. Tita. Prosili so ga naj on
interveniral pri predsedniku Gospodarskega sveta za ugodno rešitev, kajti dograditev nedovršenih
zgradb v Novi Gorici je tudi politični problem v državnem merilu zaradi bližine meje.165
Odgovora na pismo v arhivu ni, a glede na kasnejši razvoj dogodkov lahko upravičeno sklepamo,
da je le-ta bil, če je sploh prišel, negativen.
Z letom 1952 so republiške dotacije povsem usahnile. V obdobju 1947-1951 je bilo planiranih
358.348.000 din, porabljenih pa 291.336.000 din, veliko manj kot so napovedali na slavnostni
prireditvi na Lijaku. Gradnja novega mesta je poslej slonela na domačih silah, na goriškem gospodarstvu, zato je potekala vse počasneje. Sredi petdesetih let je bila Nova Gorica, čeprav
središče okraja s pomembnimi funkcijami, le na pol zgrajeno naselje. Njeno življenje se je zato
razvijalo na različnih koncih: V Solkanu, v »Novi Gorici«, na Pristavi, v Rožni dolini in do neke
mere tudi v Šempetru, čeprav je spadal v drugo upravno občino. Pojavljala se je tudi stanovanjska
stiska, saj se je število prebivalcev od leta 1948 do leta 1956 povečalo z 2.537 na 5.398.
Priseljevali so se zlasti mladi Ijudje. Zaradi pomanjkanja kreditov za gradnjo, niso gradili novih
stanovanj, kakor tudi ne objektov za novo industrijo in večja obrtna podjetja.166
Posledica prekinitve dotoka državne pomoči pri gradnji je bilo tudi odstopanje od prvotnega
urbanističnega načrta prof. E. Ravnikarja. Mesto samo ni imelo ekonomske moči, da bi še naprej
razvijalo prvotno zasnovo.
Vsa pobuda za nadaljevanje gradnje je bila prepuščena lokalnim dejavnikom, zlasti pa
sposobnostim gospodarstva v takratnem goriškem okraju.167
Kako hitro je Ravnikarjeva zasnova Nove Gorice utonila v pozabo, dokazuje že skica generalnega urbanističnega načrta, ki jo je izdelal arh. B. Gvardiančič in je datirana februar/marec
1954, izdelana po naročilu OLO Gorica. V tej skici ni več sledov prvotne zasnove. Praktično je
vse postavljeno na glavo. Gvardiančičeva skica generalnega urbanističnega načrta je v letih 195358, ko je bil izdelan urbanistični načrt mesta in zazidalni načrt centra Nove Gorice (arh. V.
Strmecki), služila kot nova zasnova za izgradnjo Nove Gorice.168
Sprememba v tipu arhitekture stanovanjskega bloka, od 24-stanovanjskih »tip Ravnikar« ali »tip
Fürst« v 6- do 9- stanovanjske pomeni spremembo narave urbane strukture mesta. Ta sprememba
tipa bloka, tipa arhitekture je bila nedvomno usodna za podobo Nove Gorice in za usodo neke
urbanistične misli. Uvedba bistveno manjšega bloka in individualne gradnje v neposredno bližino
mestnega središča pomeni, da se spremeni narava urbanega prostora, ki ga bloki formirajo.
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Medtem ko med »ruskimi« bloki občutimo dimenzije zunanjega zelenega prostora, zaslutimo
torej mesto v parku, lahko med bloki ob Erjavčevi ulici do Korna občudujemo le posamezne
zelenice in vrtičke vil, zaslutimo le mesto zelenic. Mesto park se postopoma prelevi v mesto
zelenic in privatnih vrtičkov.169
Izgovorov za ta odločilni preobrat je lahko sto, od tega da je vedno bolj pešala in kaj kmalu tudi
opešala državna pomoč pri izgradnji komaj začetega mesta, do določene decentralizacije oblasti
in s tem kompetenc nad gradnjo novega mesta, pa vse do tega, da je moralo mesto rasti iz lastne
ekonomske in finančne moči oziroma nemoči. Vendar nič od tega ne spreminja dejstva, da so
predlogi za spremembo merila in tipa stanovanjskih blokov prišli s strani lokalnih funkcionarjev,
tistih, ki so samostojno in samovoljno odločali o nadaljnji izgradnji mesta. Lahko bi trdili, da je
do spremembe prišlo zaradi »okusa« nekaterih posameznikov, ne pa zaradi ekonomskih
razlogov.170
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8. GOSPODARSKE IN DRUŽBENE RAZMERE PO DRUGI
SVETOVNI VOJNI V NOVI GORICI
Čas po drugi svetovni vojni so zaznamovale nove, povsem drugačne gospodarske vrednote, ki
niso priznavale individualizma, zasebnega podjetništva, pridobitništva in kapitalske logike v
gospodarskem življenju: Proces odstranjevanja predvojnih gospodarskih vrednot je stekel
sočasno z vzpostavitvijo novega režima, najznačilnejša ukrepa pa sta bila podržavljanje
proizvodnih sredstev in dejavnosti v neagrarnem sektorju in agrarna reforma v kmetijstvu.171
Upravljanje z gospodarstvom je prevzel državni aparat. Gospodarstvo naj bi se razvijalo po
petletnih načrtih. Prvi petletni plan, popularno imenovan »Titova petletka«, je 28. 4. 1947
sprejela zvezna ljudska skupščina. Po planu so bili glavni cilji za razvoj v letih 1947-1951:
- razviti gospodarstvo v Sloveniji,
- okrepiti in razvijati socialistični sektor narodnega gospodarstva,
- povečati splošno blagostanje delovnega ljudstva na državnem, zadružnem in zasebnem
področju,
- na temeljih povečane gospodarske moči zvišati raven nacionalne kulture slovenskega
naroda.
Pri tem naj bi predvidoma porasla vrednost industrijske proizvodnje za 270%, za 140% vrednost
obrtne proizvodnje in za 124% vrednost kmetijske proizvodnje. Ogromna sredstva, ki so bila
potrebna za izvajanje načrta, je zagotavljala država. V ta namen so se vsa sredstva akumulacije
stekala v državne fonde in bila v veliki meri porabljena za investicije. Večina investicijskih
sredstev je bila vloženih v industrijo (tovarna pohištva Meblo, cementarna v Anhovem).
Vzporedno s procesom industrializacije se je povečalo število zaposlenih za 70 000, od teh
polovica v gospodarstvu. Ta delovna sila je večinoma prišla iz vrst kmečkega prebivalstva.
Socialna struktura slovenske družbe se je spremenila od 70% kmečkega in 30% nekmečkega
prebivalstva v predvojnem času na 41% kmečkega in 59% nekmečkega prebivalstva l. 1953.
Stihijskost in nenačrtnost, ki sta bila tako značilna za predvojni čas, je zamenjala izrazito
centralistično zasnovana industrializacijska praksa. Nastopil je čas poenotenja družbenega in
gospodarskega življenja, drugačnost in pestrost gospodarskih organizacijskih oblik ter njihovo
prepletanje se je moralo umakniti enotnemu in centralno-plansko ustrojenemu sistemu. Država je
prevzela v svoje roke vse gospodarske mehanizme; postala je tisti dejavnik, ki je kratko- in
dolgoročno določal obliko podjetij, lokacije, obseg in način financiranja investicij, obseg
proizvodnje in natančen razrez distribucije proizvodov.172
Industrializacija je imela tako pozitivne kot negativne posledice. Narejena je bila na hitro in z
ideološkimi nameni, zato ni upoštevala dolgoročnih razvojnih interesov Slovenije. Gradnja je bila
površna in z veliko napakami, pogostokrat neracionalna. Ob velikih objektih niso vzporedno
gradili manjših obratov, zlasti takih, ki bi izboljševali oskrbo prebivalstva. Grobi in nepremišljeni
so bili posegi v okolje. Urbanizacija (zlasti širitev mest) je bila nenačrtna. Zaradi velikih
171
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investicij se tudi ni izboljševal zasebni standard ljudi, ampak je dolgo ostajal na predvojni ravni,
pač pa se je povečeval narodni dohodek.173
L. 1949 je zaradi neštetih zunanjih vplivov pomenilo spremembo v izvajanju petletke: zmanjšana
so bila sredstva za investicije, težišče plana pa je ponovno prešlo na težko industrijo, rudarstvo in
železniški promet (nekatera od pričetih investicijskih del so bila končana šele l. 1953), saj je bilo
potrebno zagotoviti lastno opremo in surovine za industrijo. Gospodarsko in družbeno
načrtovanje se je v l. 1952 do 1957 odvijalo v okviru letnih družbenih planov in proračunov, tako
zveznih in republiških kot okrajnih in občinskih. Z novim načinom planiranja so bila določena le
osnovna razmerja delitve narodnega dohodka na stopnjo akumulacije in sklade.174

8.1 PRVI NOVOGORIČANI
Za večino prebivalcev, ki je živela v egalitarnosti, pa je bilo življenje v petdesetih letih še zelo
skromno, stanovanja redka dobrina, prometne zveze in javni promet slaba, ponudba izdelkov za
vsakdanjo rabo majhna in nekvalitetna, avtomobili privilegij socialističnih oblastnikov in
direktorjev. Le redke družine so si v petdesetih letih že lahko privoščile oddih na morju ali kje
drugje.175
Na ravnici, kjer je začelo rasti mesto Nova Gorica, sta do konca druge svetovne vojne stala
le pokopališče in opekarna. »Frnaža« je delovala do druge svetovne vojne oziroma do
kapitulacije Italije in je bila v tistem času najbolj sodobno opremljena opekarna v okolici.176
V prvih letih gradnje Nove Gorice so bila poslopja opekarne središče raznovrstnega
dogajanja. Dokler niso v Novi Gorici leta 1952 zgradili sedanje občinske stavbe, ni bilo v
bližini nobenega večjega prostora za javne prireditve.
Stara opekarna je nudila streho nad glavo tudi vsem tistim, ki so se takoj po priključitvi
spoprijeli z začetnimi deli pri gradnji mesta. Ministrstvo za gradnje Ljudske republike
Slovenije je opuščeno opekarno z lopami in upravnim poslopjem ter okoliškim zemljiščem
že septembra 1947 dodelilo v uporabo Gradbenemu podjetju za ceste Ljudske republike
Slovenije, ki je bilo odgovorno za gradnjo novega mesta. V velikih prostorih dvonadstropne
opekarniške stavbe so bile nastanjene prostovoljne delovne brigade iz vse Jugoslavije, ki so
v prvih letih gradile Novo Gorico.177
V pritličnih prostorih opekarne so potekale različne kulturne prireditve in sestanki, prav
tako pa so v njej dobile svoj prostor številne storitvene dejavnosti. Tu so bile najprej
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dvorana – jedilnica, spalnice, knjižnica, čevljarska delavnica, ambulanta in sanitarije.178
Pod njeno streho so delovale tudi kovaška, mehanična in mizarska delavnica. Opekarna je
bila tedaj tudi nekakšen trgovski center z različnimi trgovinami (jestvine, pekarna,
mlekarna, trgovina s sadjem in zelenjavo, mesnica, tekstil in galanterija, elektromaterial
ipd.) slaščičarno in restavracijo. Kasneje so se trgovine selile v na novo zgrajene prostore v
Delpinovi ulici, še pozneje pa v za tiste čase sodoben trgovski center s Trgovsko hišo
(danes Mercator). V pritličju obeh stavb, visoke in nizke, je bilo poleg javnih prostorov tudi
nekaj skromnih stanovanj s sobo in kuhinjo ter skupnimi sanitarijami. Začasno streho nad
glavo je tam dobila marsikatera družina, ki je prišla v mlado mesto s trebuhom za kruhom.
S postavitvijo stanovanjskih blokov so se ti ljudje preselili v nova stanovanja.179
Stara opekarna je zaradi pomanjkanja javnih prostorov v središču nastajajočega mesta
gotovo odigrala pomembno vlogo, vendar pa so bile življenjske razmere v njej vse prej kot
primerne. Iz poročila člana sveta za komunalne zadeve ljudskega odbora mestne občine
Nova Gorica Janka Petejana, z dne 19. junija 1953 izvemo, da »kulturno življenje Nove
Gorice se razvija ali v skromni dvorani dijaškega doma, ali pa v menzi stare opekarne. Ta
opekarna služi s svojimi zakotnimi prostori tudi trgovini, njen veliki dimnik pa uporablja
pekarna. Ako napravimo zaključek, potem vidimo, da je vse izvenstanovanjsko življenje
prebivalcev Nove Gorice osredotočeno v tej stari in zasteničeni opekarni, ki je okužila tudi
najnovejše bloke, za katere razkužitev je bilo potrošeno doslej nad 25.000 din, s skromnim
uspehom.«180
Pa ne samo stenice, velik problem stare opekarne in mesta so bile tudi podgane, ki so se
sčasoma močno razmnožile in se pred različnimi posegi na posameznih objektih
(preurejanje, rušenje) zatekale v preostala zapuščena poslopja. Tisti Novogoričani, ki so bili
priče rušenju zadnjih ostankov »frnaže«, se spominjajo, da je bila takrat Nova Gorica polna
neverjetno velikih podgan, ki so zbežale izpod ruševin in iskale nadomestnega zavetja.181
Pred pribljižno 120 metrov dolgim dvonadstropnim poslopjem opekarne, zgrajenim
vzporedno z Erjavčevo ulico (danes zavzema zahodni del tega prostora poslovna stavba
banke Vipa, osrednji del poslovna stavba Hita, zahodni del poslopja pa bi segal čez
Delpinovo ulico v začetek travnika nasproti Hitove stavbe), je stala manjša stavba, ki se je
kot edina izmed vseh objektov nekdanje »frnaže« ohranila do današnjega časa. Nekoč je
bila to poslovna stavba opekarne, ob začetku gradnje Nove Gorice pa je imel v pritličju
pisarno vodja gradbišča inženir Zdravko Okroglič, ki je zato, da bi dobil dodaten prostor,
zazidal odprti vhod skozi stavbo. Na drugi strani vhoda sta bila moški in ženski frizerski
salon, v nadstropju pa so bili prostori projektivnega biroja in odvetniška pisarna.182 Vsi
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ostali objekti so z rastjo mestnega središča, natančneje šolskih poslopij v neposredni bližini,
do prve polovice 60. let postopoma izginjali.183
Čeprav so že pred začetkom novih gradenj na samem mestnem prostoru bivali ljudje, so se za
prve Novogoričane šteli tisti, ki so se v zimi 1949-1950 vselili v novozgrajene stavbe v južnem
delu mesta. Prvi bloki so bili tako zasedeni februarja leta 1950, do konca novembra pa so bili
vseljeni štirje bloki. Januarja 1951 je v družinskih stanovanjih bivalo 110 družin (431 ljudi), v
samskih sobah pa še 156 ljudi. Aprila istega leta je tu živelo 700 ljudi, leta 1952 pa 1.500 oseb.184
Leta 1953 je v Novi Gorici skupaj s Solkanom bivalo 4742 oseb, leta 1956 pa 5398.)185 Na
območju mesta, kamor so sodili Nova Gorica, Solkan, Kromberk, Pristava in Rožna Dolina, je
živelo 7026 ljudi. Od vseh priseljenih prebivalcev jih je bilo 46,9% iz okraja Gorica.186
Stanovanjski problem je bil v Novi Gorici velik, saj je oblast na silo selila nove in nove institucije
in odpirala delovna mesta. Zaradi spremembe v jugoslovanski investicijski politiki, pa mesto ni
bilo zmožno generirati zadostnega števila stanovanj. Zaradi stanovanjske stiske se je na delo v
Novo Gorico vozila polovica zaposlenih. Napaka v stanovanjski politiki je bila tudi v tem, da je
prvih deset stanovanjskih stavb premoglo le velika dvosobna in trosobna stanovanja ter majhne
samske sobe s skupnimi sanitarijami. Manjših enosobnih ali dvosobnih stanovanj, ki bi rešila
težave majhnih družin, ni bilo na voljo. Oblast je stanovanjsko stisko blažila tudi tako, da je v
večja stanovanja z odlokom vrinila samske ljudi ali kar cele družine.187
Ker domača oblast za stanovanja ni imela dovolj denarja, je prepričevala podjetja, naj za
stanovanja svojih delavcev poskrbijo tudi sama. Prva stanovanjska stavba, ki je bila zgrajena s
pomočjo denarja Jugoslovanske državne železnice, je bil blok XVI (danes Rutarjeva) v letih
1951-1952 so temu zgledu so sledili Tovarna pohištva, Goriški vodovodi, SGP Gorica, Soške
elektrarne in Elektro Gorica.188
Imeti stanovanje je bil v Novi Gorici privilegij. Zmanjkovalo jih je celo za izobražence, ki jih je
oblast morala vabiti od drugod in bi jim stanovanje morali zagotoviti. Tako so morali nekateri
gimnazijski profesorji stanovati v šolskih kabinetih.189 Leta 1953 so začeli graditi manjša in glede
prostorov bolj raznolika stanovanja.
Časopis Nova Gorica je leta 1951 poročal190, da okolica blokov še ni urejena. Dovozne ceste in
dostopi so bili polni blata in mlak. Podobnim grajam lahko sledimo tudi v naslednjih letih, saj še
vedno niso bile urejene gredice in dovozne poti191, niti cestno omrežje, pločniki in kanalizacija.192
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Da je urejanje okolice potekalo zelo počasi, lahko sklepamo iz prispevka objavljenega 1957193, v
katerem stanovalci zahtevajo, naj se vsaj za silo uredi kanalizacija med bloki, saj da grozi
nevarnost nalezljivih bolezni. Posebno hudo je bilo poleti, ko se je širil smrad in razpasel mrčes.
Težave so v Novi Gorici povzročali tudi stanovalci sami. V okolici novih stavb je bila javna
snaga zelo slaba. Nekateri stanovalci niso imeli smetnjakov in so skozi okna metali vse mogoče
smeti: od cigaretnih ogorkov do gnilih jajc, paradižnikov, polen, zlivali so zelo umazano vodo.194
V blokih so se stanovalci pogosto prepirali in kalili javni red in mir. V stanovanjih so imeli živali,
preveč na glas so poslušali radio, veseljačili,…195
Razen redkih izobražencev in prebeglih slovenskih Goričanov, so bili prvi stanovalci Nove
Gorice v dobršni meri po poreklu z dežele. V mestne stanovanjske bloke so prinesli kulturo
vaškega življenja, mestnih navad pa so se morali šele naučiti. Da stanovanje ni domača delavnica,
da je potrebno spoštovati hišni red in soseda, da stopnišče ni vaška gmajna, kjer se lahko vedno
počepne, da so zelenice, drevesa in gredice v okras in dobro vseh.196
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8.2 GOSPODARSKI RAZVOJ GORIŠKE V PRVEM DESETLETJU
PO PRIKLJUČITVI
Goriška občina sodi nedvomno med tista območja, ki so ob osvoboditvi oziroma priključitvi
Primorske k Jugoslaviji podedovali zelo skromno razvito gospodarstvo. Nova razmejitev je
pretrgala nekatere važne komunikacije, kot na primer cestno povezavo med severnimi in južnimi
predeli današnje goriške občine.
Glavna panoga gospodarstva je bila ob osvoboditvi kmetijstvo, ki pa je bilo zelo zaostalo, v veliki
večini še naturalno. Z izgubo tržišča v Gorici in Trstu, pa je začelo še nazadovati. Industrijo kot
drugo najvažnejšo gospodarsko panogo so predstavljale tovarne cementa in salonita v Anhovem,
Solkanska apnenica in opekarne v spodnji Vipavski dolini. Zadovoljivo je bilo stanje le na
področju energetike, kjer so elektrarne na Doblarju, v Plavah in štiri manjše na ostalem porečju
Soče prispevale velik delež k proizvodnji električne energije tako, v Sloveniji (59 %) kakor tudi v
državnem merilu (13 %). Pomembnejše mesto med gospodarskimi panogami je imela le še obrt,
ki je imela na nekaterih področjih še zelo staro in močno tradicijo. To velja zlasti za solkanske
mizarje in mirenske čevljarje. Ta tradicija je v nekaterih primerih bila solidna osnova, na kateri so
se razvile tovarne.
Trgovine ob osvoboditvi skorajda ni bilo na Goriškem, kjer je v celoti ostala v odrezanem
središču. Podobno je bilo tudi z gostinstvom. O kakšnem pomembnejšem mestu terciarnih
dejavnosti med gospodarskimi panogami sploh ni bilo mogoče govoriti. Vendar pa nizek nivo
gospodarstva in njegova struktura nista omogočala uspešnejšega razvoja terciarnih dejavnosti
tudi še precej let po osvoboditvi.197
Prva povojna leta so bila za celotno goriško gospodarstvo leta velikih naporov in težav.
Industrija, kolikor jo je bilo, je ostala brez vodilnih kadrov, ki so bili pred vojno v večini tujci in
so ob priključitvi odšli v Italijo. Na gospodarski razvoj sta vplivala tudi gospodarska blokada s
strani vzhodnoevropskih držav (spor z Informbirojem) ter v začetku še neurejeno tržišče.
Kolektivizacija v kmetijstvu in odkupi niso ravno stimulirali razvoja kmetijstva, ki je ostalo na
zasebnih kmetijah po večini naturalno. Pač pa so se v tej dobi v zametkih začeli razvijati:
gradbeništvo, cestni promet ter terciarne dejavnosti: trgovina in gostinstvo, ki pa sta imela bolj
značaj družbene kot pa gospodarske dejavnosti.198
8.2.1 NALOŽBE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA
V začetku meseca marca 1947 je bil Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor za Slovensko
Primorje razpuščen in njegove pristojnosti in naloge so bile prenesene na ustrezna ministrstva
Ljudske republike Slovenije.
Od tedaj pa do konca 1956. leta so bila naložena za razvoj gospodarstva in ostalih dejavnosti v
goriškem okraju naslednja denarna sredstva:
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Tabela 1: Naložba družbenih sredstev v 1000 dinarjih199
Leto
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
Skupaj

industrija
33.228
70.355
105.820
138.561
125.664
345.936
601.199
583.000
647.000
311.700
2,962.463

gradb. in kmet.
gozdar.
promet
trg. in
obrt
komunal. kult.
in
gradb.
gostin.
dej.
soc. dej.
material
4.500
5.783
25.581
2.473
23.818
5.380
34.861
5.321
55.192
356
5.107
184.205
12.300
10.657
2.488
197
2.110
1.469
24.926
32.073
12.594
7.696
5.335
5.662
42.851
13.629
1.859
98.117
11.254
3.007
2.383
6.157
1.925
1.203
47.115
26.258
15.150
2.421
1.181
7.934
5.665
173.967
18.489
41.631
19.513
36.047
7.722
146.039
18.176
101.473
48.021
136.000
113.000
12.000
73.000
111.000
26.000
366.000
193.000
44.000
102.000
10.000
112.000
122.000
40.000
245.000
139.000
7.600
129.300
163.800
74.600
75.700
45.100
144.200
302.600
315.102
387.544
233.863
394.237
480.052
170.509 1,415.968
768.896

ostalo
37.322
7.937
5.909
46.376
200.990
78.401
97.796
36.000
154.000
88.000
752.731

Tabela 2: Naložba lastnih sredstev gospodarskih organizacij v 1000 dinarjih200
Panoga
Industrija
Gradb. in gradb. mat.
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Promet
Trgovina in gostinstvo
Obrt
Komunalna dejavnost
Kulturna in soc. dejav.
Ostale panoge

1953
435.149
40.594
7.914
17.062
126.543
53.721
9.348
2.688
4.979
317

1954
156.000
26.000
12.000
3.000
138.000
26.000
10.000
1.300
200
1.200

1955
310.000
52.000
22.000
34.000
349.000
63.000
25.000
36.000
61.000
3.000

1956
448.600
50.500
10.200
64.000
199.100
95.500
35.000
16.200
500
3.500

skupaj
1,349.749
169.094
52.114
118.062
812.643
238.221
89.348
56.188
66.679
8.017
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Tabela 3: Skupne naložbe zadnjega desetletja v 1000 dinarjih201

Industrija
Gradb. in ind. gradb. materiala
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Promet
Trgovina in gostinstvo
Obrt
Komunalna dejavnost
Kulturna in socialna dejavnost
Ostale panoge
Skupaj

Znesek
Delež
4,312.212 39,77%
484.196
4,47%
439.658
4,06%
351.925
3,25%
1,206.880 11,13%
718.273
6,63%
259.857
2,39%
1,472.156 13,57%
835.575
7,71%
760.748
7,02%
10,841.480 100,00%

Iz zgornjih podatkov je razvidno, kako so investicije rasle iz leta v leto. Na prvem mestu je
industrija, sledita ji komunalna dejavnost in promet, nato kulturna in socialna dejavnost, trgovina
in gostinstvo. V zadnjih letih pa je bila posvečena večja skrb tudi kmetijstvu.
Tako si je goriški okraj, ki je bil do osvoboditve slabo razvit, zgradil krepke osnove za nadaljnjo
gospodarsko rast.202
Temeljno osnovo za kasnejšo industrializacijo območja Slika 10: Oglas tovarne pohištva
pa je nudila zlasti dobro razvita in specializirana obrt, Edvard Kardelj, kasnejši Meblo.
med temi mizarstvo v Solkanu in čevljarstvo v Mirnu. Na
ta način je v Novi Gorici nastala nova tovarna pohištva
Meblo, ki se je kmalu razvila v enega najpomembnejših
tovrstnih podjetij v Jugoslaviji, v Mirnu pa dve manjši
tovarni obutve. Zanimivo je, da je bil začetnik lokalne
kovinske industrije privatnik, ki je svoj obrat po
razmejitvi prenesel iz Gorice v Solkan in iz katerega se je
kasneje razvila tovarna Gostol. V 60. letih je nato prišlo
do ustanovitve nekaterih novih tovarn, med katerimi
izstopa novogoriška Iskra, ter do razvoja nekaterih
manjših obratov v lesni, tekstilni in plastični stroki. Delež
zaposlenih v industriji je v tem desetletju tako porasel od
začetnih 32% na 45% vseh zaposlenih v družbenem
sektorju (okrog 15 tisoč). Med temi pa jih skoraj tretjina
dela v industriji gradbenega materiala, ki je v vsem tem
času najpomembnejši koristnik deagrarizacijskega
procesa v novogoriškem območju. Poleg »Salonita« v
Anhovem in tovarne »Vozila« je bila v izvoz orientirana
še tovarna pohištva Meblo, ki je že v začetku 60. let Vir: Zbornik Primorske – 50 let, 1997,str. 3.
201
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ustanovila v Gorici podjetje Meblo Italiana. Sicer pa je za prekomejne gospodarske izmenjave od
leta 1949 dalje skrbelo podjetje Primorje Export, ki se je kmalu razvilo v enega najpomembnejših
slovenskih oziroma jugoslovanskih izvozno-uvoznih podjetij. Eno samo je bilo v bistvu tudi
podjetje, ki je skrbelo za trgovino na drobno in debelo (Grosist Gorica).203
8.2.2 INDUSTRIJA
Pred vojno je bilo na območju sedanjega goriškega okraja le malo industrijskih obratov. Omembe
vredni so soške elektrarne, tovarna cementa in salonita v Anhovem, apnenica v Solkanu,
opekarne v spodnji Vipavski dolini. Vrednost osnovnih sredstev je bila v teh obratih majhna, ker
so bila že izrabljena in dotrajana, pa jih tedanji lastniki niso nadomeščali z novimi in
modernejšimi – razen seveda pri hidrocentralah na Soči.
Zaradi tedanjih posebnih političnih prilik na tem območju se je obnova v industriji dejansko
začela šele po priključitvi. Posebno od začetka je primanjkovalo vodilnih in tehničnih
strokovnjakov. Na teh mestih so namreč bili prej Italijani, ki so se nekateri že po končani vojni,
ostali pa pred priključitvijo vrnili domov. Lastnih strokovnjakov Primorska takrat ni imela, ker je
bila njena inteligenca med fašistično okupacijo pregnana in iztrebljena.
Kljub opisanim težavam smo dosegli v goriškem okraju po rahlem padcu v 1946. letu nagel
vzpon industrije in v desetih letih po priključitvi povečali zaposlenost za celih 141%, kakor nam
kaže spodnja primerjava.
Tabela 4: Primerjava števila in indeksa zaposlenih v industriji po letih z indeksom zaposlenih v
industriji Slovenije.204
Zaposleni v
industriji
Leto
1939
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

2.264
2.060
2.672
3.460
4.136
4.550
4.124
3.854
4.289
4.852
5.430
5.445

indeks
okraj Gorica
100
91
118
153
18
201
182
170
189
214
240
241

Slovenija
100
106
136
162
175
174
161
153
158
174
193
202

203

Bufon, M., 1995. Prostor, meje, ljudje: razvoj prekomejnih odnosov, struktura obmejnega območja in vrednotenje
dejavnosti na Goriškem. Trst, Slovenski raziskovalni inštitut, str. 88-89.
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Industrijska proizvodnja in zaposlenost sta začela močneje rasti 1946. leta. Zanimiva je
ugotovitev, da je raslo število zaposlenih v industriji od 1947. do 1951. leta hitreje kot sama
proizvodnja. To pa je v času, ko se industrija začne razvijati in si je treba šele pridobiti izkušenj,
povsem razumljivo.205
Ne smemo namreč pozabiti, da so bila vsa industrijska podjetja v začetku opremljena s skromno
in zastarelo opremo. Marsikje je še prevladovalo ročno delo in obrtniški način proizvodnje. Temu
primerno je bilo zaposlovanje ekstenzivno, ker je bila delovna sila cenena in ker je zaradi
stagnacije v kmetijstvu bila velika fluktuacija delovne sile iz kmetijstva v industrijo in ostale
razvijajoče se panoge gospodarstva.206
Leta 1952 se je to nesorazmerje popravilo. V naslednjih letih zaznamujemo večja ali manjša
nihanja v proizvodnosti dela največ zaradi slabe organizacije dela ali pomanjkanja strokovnjakov
v nekaterih podjetjih, v glavnem pa je postopno izboljšanje plačnega sistema pripomoglo tudi pri
nas, da se je storilnost dvignila.207
8.2.3 KOVINSKA INDUSTRIJA
Ob priključitvi se je začela razvijati tudi kovinska industrija, ki je pred vojno na območju
današnje Goriške sploh ni bilo. Iz manjše privatne livarne in mehanične delavnice, ki jo je lastnik
ob priključitvi prepeljal iz Gorice v Solkan, se je razvila tovarna »Gostol«. Razvijati se je začelo
tudi podjetje za popravilo železniških vagonov in lokomotiv ter podjetje za obnovo kamionov in
avtobusov, ki se je zraslo v tovarno »Vozila«.208
8.2.4 INDUSTRIJA GRADBENEGA MATERIALA
S področja gradbenega materiala so na Goriškem izdelovali apno in opeko. Šlo je za štiri
podjetja, ki so se razvila iz manjših, že pred vojno obstoječih obratov in so dosegla v 1956. letu
naslednjo proizvodnjo:
Tabela 5: Proizvodnja oz. delež v skupni proizvodnji stroke. 209

Solkanska industrija apna
Opekarne Bilje
Goriške opekarne Volčja draga
Opekarna Kobarid

Indeks glede na
proizvodnja leta 1939
197
328
218
235

% udeležbe v industriji
gradbenega materiala
22,5
22,7
43,5
11,3

205
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Med industrijo gradbenega materiala lahko uvrstimo tudi cementni obrat v Anhovem, ki je bil
ustanovljen že leta 1919. Salonitni izdelki so bili zaradi vedno večjih potreb po ceveh za
kanalizacijo, vodovodnih ceveh in salonitnih kritinah, vedno bolj iskani210.
8.2.5 LESNA INDUSTRIJA
Po priključitvi je v goriškem okraju najbolj napredovala lesna industrija, kar je bilo spričo
bogatih surovinskih virov v (državnih) gozdovih povsem razumljivo. V Novi Gorici je bila
zgrajena tovarna pohištva »Meblo«, ki je takrat veljala za največjo te vrste v državi.
Tabela 6: Gibanje in struktura proizvodnje v lesni industriji od 1939 do 1956 leta211
Leto
1939
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

Indeks
proizvodnje
100
46
65
108
155
158
163
197
194
298
326
314

Žagan les
v%
61,3
67,7
36,0
55,5
64,2
55,4
33,6
26,5
28,4
14,7
14,4
11.0

Lesni proizvodi
v%
38,7
32,3
64,0
44,5
35,8
44,6
66,4
73,5
71,6
85,3
85,6
89,0

Razpredelnica kaže, da je bilo pred vojno težišče v proizvodnji žaganega lesa, s katerim se je
oskrbovala italijanska industrija. Izdelovali so le zaboje in parkete iz žagarskih odpadkov. Druge
lesne industrije ni bilo. Po priključitvi, pa se je povečevala proizvodnjo končnih izdelkov za
domači in tuji trg. Proizvodnja žaganega lesa je rasla samo še do 1950. leta zaradi potreb pri
obnovi, od takrat dalje pa je naglo padala v korist razvijajoče se domače predelovalne
industrije.212
8.2.6 KMETIJSTVO
Pred vojno se je na območju novogoriške občine pretežna večina prebivalcev ukvarjala s
kmetijstvom. Za goriški okraj je značilen majhen odstotek žit in velik odstotek vrtnin. V
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goriškem predelu je razen živinoreje važen tudi pridelek žlahtnega sadja, vina in vrtnin, zlasti
zgodnjih.213
Z izvedbo odloka o razlastitvi fevdalne gosposke in narodnih izdajalcev, zakona o agrarni reformi
in kolonizaciji, zakona o kmetijskem skladu in zakona o odpravi viničarskih in njim podobnih
razmerij, je bil ustanovljen zemljiški sklad splošnega ljudskega premoženja. Zemlja tega sklada
je bila dodeljena ustanovljenim kmetijskim posestvom, kmetijskim delovnim zadrugam in
splošnim kmetijskim zadrugam. Razdrobljene površine so bile dane v najem tudi zasebnim
kmetovalcem. Jeseni 1947 so bile ustanovljene naproze, katerih glavna naloga je bila oskrba
prebivalstva s potrebščinami. Konec leta 1948 je tako nabavno – prodajno zadrugo imela že
skoraj vsaka vas na Goriškem. V dobi administrativnega socializma so bile kmetijske delovne
zadruge v ugodnejšem položaju kot privatna kmečka gospodarstva. Leta 1950 so bili ustanovljeni
skladi za mehanizacijo, ki so skrbeli za ekonomsko in organizacijsko rast delovnih zadrug.
V letih 1954-1955 je bila izvršena totalna agrarna reforma. Delovne zadruge so bile
reorganizirane in zemlja je bila razdeljena agrarnim interesentom – kolonom. Po ukinitvi
kmetijskih delovnih zadrug so ostale v glavnem nosilci nadaljnjega razvoja splošne kmetijske
zadruge in družbena kmetijska gospodarstva. Kmetijske zadruge so opravljale številne dejavnosti,
ki so pomembne za razvoj vasi, od pospeševalne dejavnosti do odkupa kmetijskih pridelkov,
oskrbe z materialom, strojnih uslug ter drugih blagovnih storitev (trgovine, gostilne, mesnice,
delavnice).214
Investicije v kmetijstvu, ki so se do leta 1949 nekako večale, so bile zaradi gospodarske blokade
vse do leta 1956 le neznatne. Kljub temu so dosegle zadruge in kmetijska posestva nekatere
pomembne uspehe: Urejena je bila selekcijska služba v živinoreji, nastali so prvi sodobni
plantažni nasadi trte v Kromberku, na Markovem hribu in v Bukovici. Zgrajeni so bili tudi prvi
živinorejski objekti na Ajševici.215
Tabela 7: Dosežena vrednost kmetijske proizvodnje v letu 1956216
Poljedelstvo
Sadjarstvo
Vinogradništvo
Živinoreja in ribolov
Predelava

31,0%
4,8%
17,7%
26,3%
20,1%

Tabela 8: Raba tal (po oceni iz leta 1957)217
njive sadovnjaki vinogradi travniki obdelovalne senožeti pašniki trstičja
kmetijska gozdna
rodovitna nerodovitna skupna
in
površine
in
in
površina zemljišča površina zemljišča
površina
vrtovi
planine močvirja
ha
%

1261 32
5,3 0,1

214
0,9

1507
6,3

3014
12,6

4102
17,1

6388 11
26,7 0,05

13515
56,4

9205
38,4

22720
94,9

1230
5,1

23950
100

213
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Močna industrializacija v prvi polovici petdesetih let je povzročila relativno zanemarjanje
kmetijstva. Prvo povojno obdobje zaznamuje počasna rast kmetijske proizvodnje, zmanjševanje
kmečkega in naraščanje mestnega prebivalstva ter pomanjkljiva modernizacija kmetijstva.
Sprememba strukture gospodarstva je po eni strani odpravila nesorazmerja in začel se je dvigati
družbeni in tudi osebni standard, kar je bila v veliki meri zasluga ponovno oživelega kmetijstva,
po drugi strani pa je prineslo spremembe v strukturi prebivalstva. Od popisa prebivalstva l. 1953
do naslednjega popisa 1961 je delež kmečkega prebivalstva v primerjavi s celotnim padel za
okoli 10%. Vedno več ljudi z vasi je prihajalo v mesta iskat zaposlitev v tovarne, v večini
primerov kot nekvalificirana delovna sila, kar je imelo za delovno storilnost slabe posledice.
Zaradi tolikšnega priseljevanja pa tudi ni bilo mogoče dovolj hitro urejati stanovanjskokomunalnih potreb, kot bi položaj zahteval, in to je zmanjšalo splošni družbeni standard.

8.2.7 OBRT
Obrtna dejavnost je bila v goriškem okraju ob priključitvi slabo razvita. Občutno pomanjkanje je
bilo zlasti delavnic uslužnostnega značaja, ki so ostale povečini onstran meje, kot n. pr. optične,
zlatarske, mehanične delavnice, popravljalnice dežnikov, kemične čistilnice, pralnice, pletilske
delavnice, steklarne in podobno. Potrebe so bile najbolj pereče v Novi Gorici, kjer razvoj obrti ni
dohajal naglega razvoja mesta.
Klub vsemu, pa je bil v desetih letih po priključitvi zabeležen porast števila obrtnih delavnic. Leta
1947 jih je bilo 891 s 1230 zaposlenimi, 1956 pa je njihovo število naraslo na 1275 obrtnih
delavnic, v katerih je bilo zaposlenih 3278 ljudi. (Goriški zbornik 1947-1957, 183)
Kot drugod po Sloveniji, se je tudi na Goriškem takoj po priključitvi začel v obrtništvu naglo
krepiti družbeni sektor, ki je po desetih letih glede na proizvodnjo in število zaposlenih prevladal
tudi v tej panogi. Posebno se je razvila v družbenem sektorju mizarska stroka, ki se je postopoma
pretvorila v proizvodno obrt, ki izdeluje serijsko blago za domači in tuji trg. Ob priključitvi je
bilo samo 2,7 odstotkov vseh obrtnih obratov v družbenem sektorju, medtem ko je leta 1956 ta
odstotek porasel na 17,4, število zaposlenih v družbenem sektorju pa se je v istem obdobju
povečalo od začetnih 24,8 odstotkov na 60,1 odstotkov.218

8.2.8 TRGOVINA
Gorica je bila že za časa avstroogrske monarhije tudi trgovsko središče za severno Primorsko in
je privlačevala kupno moč iz Vipavske in Soške doline – vse do Trente in Idrije. Za časa Italije pa
je postala trgovsko privlačna tudi za del Notranjske.
Zaradi tega je bila Goriška po priključitvi k Jugoslaviji je bilo potrebno nadomestiti izgubljeno in
zadovoljiti potrebe prebivalstva v goriški regiji z izgradnjo novega trgovskega središča.
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V prvih letih po vojni je bila trgovina pretežno v zasebni lasti, zato se je začelo s podružbljanjem
trgovske mreže in formiranjem trgovskih organizacij, ki bi zagotovile osnovno preskrbo
prebivalstva.219
Ker je dobrin primanjkovalo, je trgovina opravljala bolj vlogo razdeljevanja kot prodaje blaga.
Cene so bile enotne in naprej določene, podobno kot količina blaga, ki so ga potrošniki lahko
kupili le na potrošniške karte in druga nakazila. Za pravilno in redno razdeljevanje živil so bile
ustanovljene nabavnoprodajne zadruge, ki so opravljale zahtevne naloge tudi pri odkupu
kmetijskih pridelkov, še posebno v zvezi z obveznim odkupom, pri katerem so se dogajale tudi
razne nepravilnosti.
Nacionalizacija trgovine na drobno je bila nato izvršena 1948. leta. Od tega časa dalje se je
državna trgovina iz leta v leto krepila in poleg nje je rasla zadružna trgovina. In to zlasti, ko se je
opustilo centralizirano razdeljevanje blaga in se je uvedla zajamčena preskrba, vezana trgovina in
tudi prosta prodaja blaga, po višjih cenah, dokler niso bili leta 1951 ustvarjeni pogoji za
svobodno konkurenco na trgu. Spremenjenim razmeram na trgu je sledila tudi pri nas 1952. leta
decentralizacija trgovske mreže. Trgovine smo začeli urejevati po strokah, razvili smo
specializirane prodajalne in prehajali polagoma na normalno trgovanje.
Leta 1946 je bilo v Goriškem okraju 562 trgovin, med temi 1 državna, 47 zadružnih in 514
zasebnih. Po devetih letih pa je bilo od 436 trgovin 231 državnih, 205 zadružnih in nobene
zasebne.
Padec v številu trgovin je le relativen, saj je potrebno upoštevati, da so bili trgovinski lokali iz
leta 1955 mnogo večji in bolje urejeni. Na eno trgovino je prišlo povprečno 276 potrošnikov.
Število zaposlenih v trgovini se je v tem obdobju več kot podvojilo. Trgovin na debelo imamo
sedaj v okraju 16 in nam zadoščajo tako po številu kot po strokah.220
Goriška je bila pred vojno skoraj nepomembna v izvozu na tuja tržišča. Slabo razvito
gospodarstvo je lahko dajalo drugim državam le sadje. Po osvoboditvi pa smo z intenzivnim
razvojem proizvodnje, predvsem industrije, začeli proizvajati izdelke, ki so kmalu našli kupce
tudi v tujini.221
Industrija je postala že precej pomemben izvozni činitelj, močno pa je zastopano v izvozu tudi
kmetijstvo, zlasti z zgodnjim sadjem in zelenjavo.
Za Goriški okraj je bil izrednega gospodarskega pomena tudi lokalni sporazum o izmenjavi blaga
s sosednjimi italijanskimi kraji, znan pod imenom Goriški sporazum. Podpisan je bil 1949. leta v
Vidmu.
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Tabela 9:Promet izvozno-uvoznega trgovskega podjetja Primorje-export, ki je delovalo na
podlagi omenjenega sporazumu v letih 1950 – 1956222
Leto
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

vrednost izvoza v 000
17.466
53.687
118.687
441.271
766.527
834.963
925.586

vrednost uvoza v 000
13.384
195.736
614.272
869.425
789.766
834.493

vrednost prevozov
5.331
60.658
58.381
56.973
118.896

Tabela 10: V skupni vrednosti izvoza v sosednje italijanske kraje so zastopani posamezni
proizvodi z naslednjimi odstotki:223
Živina in mesni proizvodi
Sadje in zelenjava
Jajca in divjačina
Les in lesni proizvodi
Cement
izdelki domače obrti
Gradbeni material
Prevozne usluge
Ostalo

19,89 %
1,88 %
7,35 %
46,90 %
4,34 %
3,89 %
7,57 %
6,32 %
1,86 %

8.2.9 GOSTINSTVO IN TURIZEM
Goriška ima nedvomno izredne pogoje za razvoj vrste turizma. Te pogoji ji zagotavljajo nena
prometna lega, podnebje, naravne lepote, raznolikost ravninskega in alpskega sveta, ki se tukaj
srečujeta. Naravne lepote Goriške so gotovo edinstvene v Evropi, saj premore bisere kot so Soška
dolina, sončna Brda, Trnovski gozd in kamniti Kras.
Zaradi blagega sredozemskega podnebja je Gorica že v davnih časih privabljala dunajsko
plemstvo in celo člane vladarske hiše, da so tukaj preživeli del leta. O tem nam govorijo še danes
grobnice zadnjih Borbonov francoske vladarske hiše, ki je imela v dunajskih sorodnikih
zaščitnike v težkih časih.
Vsekakor lahko z gotovostjo trdimo, da je bila Goriška že tradicionalna gostiteljica izletnikov,
turistov, športnikov, planincev in rekonvalescentov iz Tržaške in Videmske pokrajine.
Na boljše kmetije so prihajale premožnejše družine iz Trsta, Gorice in drugih središč in preživele
pri kemtu ob domači hrani in kmečkem okolju del počitnic.224
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Deset let po priključitvi Goriške k Jugoslaviji je bilo turistično gospodarstvo še zelo slabo
razvito. Delež turizma in gostinstva je bil v primerjavi z ostalimi dejavnostmi zelo majhen.
Število zaposlenih v tej panogi je bilo izredno nizke, primanjkovalo je tudi gostinskih obratov. V
tem času je bil obnovljen le hotel Sabotin, dve restavraciji in ena kavarna. V gradnji je bila še
restavracija s kavarno.
Na Goriškem so bila obnovitvena dela na področju turizma in gostinstva nekoliko manjša, ker
tudi potrebe niso bile tako pereče.225
Vzroki, da so vse te možnosti neizkoriščenej je predvsem v izgubi tradicionalnega turističnega
tržišča.
8.2.10 PROMET
Ne samo druga svetovna vojna, v kateri so bili pokvarjeni in porušeni številni železniški in cestni
objekti ter poštno-telegrafsko-telefonske naprave, temveč tudi neprirodna državna meja je
Goriško zelo prizadela. Poleg obnove je bila po priključitvi osnovna naloga prilagoditi prometne
zveze novo nastalemu položaj.226
Železnice
Progo, ki veže Novo Gorico s Trstom je prekinila pri Repentabru državna meja. Kot prvo je bila
že 1948. leta zgrajena 11,3 km dolga nova proga od Krepelj do Sežane, ki povezuje danes soško
progo s progo, ki pelje iz Sežane v Ljubljano. Na soški progi je bilo treba postopoma obnoviti 14
mostov in viaduktov v dolžini 1040 m, zgraditi nov most čez Sočo pri Kanalu v dolžini 185 m,
obnoviti 8 postajnih poslopij in čuvajnic ter zgraditi nova postajališča v Solkanu, Steskah in na
Okroglici. Vse to je bilo storjeno v minulih 10 letih.227
Tabela 11: Železniški pretovor.
Leto
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

naloženo
(v 1000 tonah)
155
250
230
180
175
180
155
185
150

razloženo
(v 1000 tonah)
45
220
230
200
180
195
180
230
200
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Ceste
Takoj po priključitvi je bilo potrebno povezati cestno omrežje, ki ga je pretrgala državna meja.
Zgrajena je bila cesta, ki povezuje soško cesto čez Pristavo z Rožno dolino in vipavsko cesto in
na drugi strani s Šempetrom, ter cesta, ki veže Miren z Opatjim selom. Na novo je bila zgrajena
tudi 2800 m dolga cesta, ki povezuje Novo Gorico skozi 226 m dolg predor pod Panovcem z
Rožno dolino in dalje proti Vipavi in Šempetru. Popravljena in izboljšana je bila tudi cesta, ki
pelje iz Mosta na Soči v Tolmin. Nerešeno pa je še vedno vprašanje boljše povezave Brd z Novo
Gorico.
Cestni motorni promet se je v 10 letih močno povečal že zardi povezave priključenih krajev s
trgovskimi in industrijskimi središči v notranjosti države. Temu povečanju ni sledilo povečanje
cestnih zmogljivosti. Naše glavne ceste Nova Gorica-Razdrto in Bovec-Nova Gorica imajo sicer
asfaltno prevleko, vendar so slabe in večji del je brez podloge.228
Tabela 12: Delež cest posameznih kategorij v primerjavi z deležem v Sloveniji in vsej
Jugoslaviji

Območje

I. kat.

Ceste
II. Kat

III. Kat

IV. kat

3
10

23
13
26

41
28
26

36
56
38

Goriški okraj
Slovenija
Jugoslavija

Tabela 13: Gostota celotnega omrežja v primerjavi s Slovenijo in Jugoslavijo po kategorijah
leta 1956, (km/1000km2)229
Ceste
Območje

I. kat

II. Kat

III. Kat

IV. Kat

skupaj

-

144

253

221

618

Slovenija

26

113

252

503

894

Jugoslavija

36

78

84

121

319

Goriški okraj

Leta 1955 je bilo v goriškem okraju 8,7% vseh tovornih vozil Slovenije, 12% avtobusov in 8%
vseh motornih vozil.
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Po osvoboditvi so močno porasle prevozne usluge v javnem cestnem prometu:
Tabela 14: Javni kamionski promet po letih v milijonih ton kilometrov230
Leto
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

mio. tonskih km
0,3
0,6
2,1
2,3
4,2
4,0
5,1
6,1
7,0
8,1

Tabela 15: Javni avtobusni pomet po letih v milijonih potniških kilometrov231
Leto
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

mio. potniških km
0,5
1,0
6,0
11,0
16,5
15,5
20,5
23,0
29,5
35,0

Od skupne količine blaga, ki je bila prevožena v 1956. letu, je prevozila železnica 32,8%, javni
cestni promet 14,4% in ostali cestni promet, kamor se šteje zlasti domače gospodarske
organizacije in tuje prevoznike, 52,8%.
Pošta, telegraf in telefon
Poštno omrežje je bilo ob priključitvi precej gosto. Pozneje je bila odprta še ena redna pošta,
nekaj pomožnih pošt pa je bilo ukinjenih. Leta 1956 je bilo tako v občini 27 rednih in 5 pomožnih
pošt. Na vsakih 2.444 prebivalcev pride povprečno ena pošta, kar uvršča Novo Gorico na drugo
mestu v Sloveniji. Število telefonskih central se je v 1o letih povečalo iz 44 na 46, število
naročnikov pa je poraslo za več kot trikrat.232
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Elektrifikacija
Elektroenergetske naprave so bile ob priključitvi v zelo slabem stanju. Zasebna podjetja, ki so se
ukvarjala pod Italijo z razdeljevanjem električne energije in z elektrifikacijo naselij, so
obravnavala to vprašanje z vidika lastnih zaslužkov in zato je bilo to področje precej
zanemarjeno. V 10 letih pa je bil dosežen napredek, ki je prikazan v spodnji tabeli.
Tabela 16: Stanje elektroenergetskih naprav v posameznih letih po priključitvi.233

leto
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

Indeks povečanja 1956/1947
nizkonapetostno transformatorske
daljnovodi
omrežje
postaje
100
100
100
134
104
105
158
106
116
162
109
126
170
116
128
173
116
138
176
121
150
184
126
166
191
128
170
192
130
179

Spodaj je prikazan še porast potrošnje električne energije v goriškem okraju od leta 1948 do leta
1956.
Tabela 17: Potrošnja električne energije po letih v 1000 kWh.234
Leto veleprodaja maloprodaja skupaj
1948
13.760
5.081 18.841
1949
16.131
3.511 19.642
1950
16.325
4.343 20.668
1951
13.599
8.380 21.979
1952
16.938
6.108 23.046
1953
20.186
6.765 26.951
1954
20.008
9.095 29.103
1955
21.186
11.799 32.985
1956
18.965
13.611 32.576
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Če pogledamo potrošnjo, je bila v stalnem porastu, čeprav ta ni bil enakomeren zaradi redukcij,
ki so bile večkrat potrebne, bodisi zaradi vedno večjih potreb po električni energiji v industriji v
Sloveniji in drugod, bodisi zaradi upadanja vode.

8.3 RAZMAH DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
Na področju družbenih dejavnosti je Goriška ostala tako rekoč brez šolskih poslopij, zdravstvenih
zavodov, kulturnih institucij, upravnega središča. Že v prvem letu je bilo v okvirih možnosti
obnovljeno šolstvo. Posledice minule vojne so bile še posebej občutne na področju zdravstva in
socialne politike, saj je bilo zdravstveno mrežo organizirati na novo.
Hiter družbenoekonomski razvoj je omogočal in terjal pospešen razvoj prosvete, znanosti in
kulture. Prvo obdobje po osvoboditvi označuje predvsem intenzivna rast vseh institucij s tega
področja,. Obnoviti je bilo treba mnogo šol, zidati nove in čim hitreje usposobiti učno osebje.
Obdobje pomanjkanja učnega prostora in osebja je bilo dolgotrajno, vendar je bil kmalu storjen
nadaljnji razvojni korak z uvedbo osemletnega enotnega in obveznega šolstva.
8.3.1 ŠOLSTVO
Po koncu vojne je Primorska ostala še vedno dve leti razdeljena na cono A in cono B. ta
dvotirnost se je odražala tudi v šolstvu. V coni A so bile šole sicer slovenske, a prikrojene po
italijanskem šolskem sistemu. Zavezniška vojaška uprava je za svoje šole izdala posebne učne
knjige (seveda brez kakršnekoli omembe narodnoosvobodilne borbe), medtem ko si učenci in
učitelji naših knjig, pa čeprav tiskanih v Trstu (Naša beseda, Svobodna pota), niso smeli
uporabljati. Slovensko šolstvo v coni A ni bilo enakopravno z italijanskim.235
Šolstvo v coni B pa se je ob pomoči ljudske oblasti razmahnilo, četudi se je moralo boriti z
velikimi težavami, predvsem materialnega značaja. Po nepopolnih podatkih je bilo v šolskem letu
1945-46 na Goriškem območju 95 osnovnih šol s 7.656 učenci in 146 učitelji, med katerimi je
bilo precej tečajnikov. Poleg osnovnih šol so bile tudi gimnazije in učiteljišče v Tolminu.
Prvi začetki povojne šole so bili težavni: manjkale so knjige, zvezki in učila; marsikje je bil pouk
v zasilnih prostorih, namesto tabel so uporabljali ponekod vrata, tudi učiteljev ni bilo dovolj.
Ob priključitvi Primorske k Jugoslaviji se je naše šolstvo znašlo pred novimi problemi. Nova
meja nam je odrezala Gorico, ki ni bila samo naš gospodarski, temveč tudi kulturni center. Tu bi
bil naravni sedež naših srednjih šol ter posvetnih in kulturnih ustanov. Potrebno je bilo zliti
šolstvo ZVU z našim šolskim sistemom in našo usmerjenostjo. Skoraj čez noč je bilo treba rešiti
vprašanje dijakov, ki so do priključitve študirali na slovenskih šolah v Gorici. Najtežje je bilo
prav gotovo vprašanje šolanja naših gimnazijcev. Že jeseni leta 1947 je bila ustanovljena popolna
gimnazija v Šempetru. Pouk se je pričel 10. novembra. Vpisalo se je 614 dijakov. Za normalni
potek pouka bi bilo potrebno 14 učilnic, primerne pa ni bilo niti ene. Premalo je bilo učnega
osebja in knjig, da o kabinetih in drugih potrebnih prostorih niti ne govorimo. Tako se v 7. in 8.
razredu skoraj do konca šolskega leta nista poučevali fizika in matematika. Težavno je bilo
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vprašanje učnih načrtov: gimnazija v Gorici je bila res slovenska, a učni načrti niso bili enaki
našim in treba je bilo razlike premostiti in izgladiti. 236
V Šempetru je delovala gimnazija do konca šolskega leta 1950-51. V pričetku naslednjega
šolskega leta se je preselila v Novo Gorico, in sicer v zgradbe, namenjene delavcem. Preselitev je
bila nujna, ker bi sicer morale biti v Šempetru tri izmene. Do šolskega leta 1952-53 je bila
gimnazija v Novi Gorici edina višja gimnazija na Goriškem. V tem času je bila ustanovljena višja
gimnazija v Ajdovščini, ki se je v naslednjih letih razvila v popolno gimnazijo.237
S šolskim letom 1951/52 je bila ustanovljena osnovna šola v Novi Gorici. Naslednje leto so se
ukinile sedemletke (ustanavljati so se začele v skladu s petletnim planom) in učne obveznosti
podaljšale na 8 let. V skladu s tem so nižje gimnazije postale štirirazredne.
Taka zunanja struktura splošnoizobraževalnega obveznega šolstva – osnovna šola s samo 4
razredi, osnovna šola z osmimi razredi, štirirazredna nižja gimnazija, osemrazredna popolna
gimnazija s štirimi razredi na nižji in štirimi na višji stopnji je trajala do konca šolskega leta
1057/58.
Znotraj šol pa so bili izvedeni številni ukrepi, ki so postopno dvigali izobrazbeno raven učencev
in učiteljev. Tečajniki s pomanjkljivo pedagoško in metodološko izobrazbo so le to postopno
dopolnili in opravili diplomski učiteljski izpit. Učiteljske vrste so se množile z novimi močmi, ki
so prihajale z učiteljišč, višje pedagoške šole ali univerze. Vse več je bilo učnih knjig in učil.238
V šolskem letu 1957-58 je imela novogoriška občina 21 osnovnih šol s 1567 učenci in 60 učitelji,
povprečno torej 25 učencev na učitelja. V šolskem letu 1948-49 je bilo v novogoriški občini prav
tako 21 šol s 1586 učenci in 36 učitelji. Število učencev je bilo torej skoraj isto, število učiteljev
pa je bilo takrat 24 ali 40% manj. Povprečno je bilo takrat na učitelja 44 učencev.
Tabela 18: Število šol, učiteljev in učencev v okraju Gorica za nekatera šolska leta.
Šolsko leto
Občina

1914/15

1921/22

1933/34

1948/49

1956/57
Osnovne šole

Nižje
gimnazije
šole dij.

OŠ učit. OŠ učit. uče. OŠ učit. uče. OŠ učit. uče. OŠ učit. uče.
Nova
22
32
20
28 2489 22
56 2236 21
36 1586 21
60 1567 1
382
Gorica
Opomba: Podatki so povzeti iz raznih virov, ki niso bili vedno točni; za nekatere šole pa podatkov ni bilo mogoče
dobiti (š.l. 1921/22), zato so le približno ocenjeni.239

Težava pa ni bila v tem, da je imel učitelj preveliko število učencev, saj je bilo to pred italijansko
okupacijo precej višje, temveč v tem, da so morali skoraj vsi učitelji poučevati po več razredov
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hkrati in da večina za tak pouk ni bila usposobljena. K temu naj dodamo, da za višje razrede
sploh ni bilo učbenikov, niti čitank, niti računic. Večina učiteljev je zato obravnavala le snov, ki
je bila predpisana za nižje razrede. Spričo nizkega znanja učencev višjih razredov je bilo to
spočetka tudi nujno, saj je bilo treba utrditi in izpopolniti najprej snov nižjih razredov.240
Kot smo že omenili, je bilo posebno takoj po vojni, pereče reševanje prostorskih problemov šol.
Mnogo šolskih zgradb je bilo med vojno požganih ali hudo poškodovanih. Skupna bilanca
šolskih stavb do leta 1957 na območju občine Nova Gorica je bila naslednja:
- 4 med NOB popolnoma uničene + po vojni obnovljene
- 2 med NOB zelo poškodovane + obnovljene
- 6 preureditve drugih zgradb za šolo
- 1 novogradnja, dokončana
- 6 šole v zasebnih zgradbah
- 2 zaradi ukinitev šol opučene šolske zgradbe
- 15 št. Šolskih zgradb v letu 1957
- 21 število osnovnih šol v letu 1956/57241
Iz časa italijanske okupacije so iz naših šol izginile vse slovenske knjige. Z obnovitvijo slovenske
šole so se začele ustanavljati knjižnice. Prve knjige so darovali prebivalci – domačini; mnoge
med njimi so bile sicer neprimerne in jih je bilo treba izločiti. Primanjkovalo je tudi knjig za
učitelje. Tako je bila v šolskem letu 1948-49 na šolah novogoriške občine 1601 knjiga, leta 1957
pa jih je bilo 5219 v šolarskih in 3755 v učiteljskih knjižnicah.242
Nastanek povojnih strokovnih šol sega v šolsko leto 1948-49. Njihovo uradno ime je bilo: šole za
učence v gospodarstvu. Splošne predmete so učili večinoma učitelji in profesorji, ki so bili redno
zaposleni na osnovnih in srednjih šolah. Strokovne predmete pa večji del sicer dobri mojstri in
tehniki, ki pa snov niso znali vedno dobro podajati. Zaradi nezadostne mreže in premajhne
kapacitete teh šol pa do danes ni bilo mogoče zajeti pravočasno vajencev nekaterih poklicev v te
šole. Nekatere tovarne so osnovale šole za svoje potrebe. Tako je cementarna Anhovo
organizirala šolo za svoje vajence. Enako šolo je organizirala kurilnica na železniški postaji v
Novi Gorici. Tovarna pohištva v Novi Gorici pa je ustanovila industrijsko šolo pohištvene stroke;
šola se je pozneje osamosvojila, prvi dva pa sta bili ukinjeni.
K strokovnim šolam spadajo tudi nižje glasbene šole, ki jih do osvoboditve pri nas sploh ni bilo.
Ljudska oblast se zaveda velike važnosti glasbene vzgoje, zato jim omogoča obstoj kljub
občutnim denarnim izdatkom. Tudi te so se soočale s pomanjkanje prostorov, glasbil, učnega
osebja.243
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Tabela 19: Pregled strokovnih šol v š.l. 1956/57 s sedežem v Novi Gorici.244
Vrsta šole
vajenska lesne in kovinske stroke
industrijska pohištvene stroke
nižja glasbena

št. vajencev
72
44
78

št. predavateljev
8
9
6

8.3.2 ZDRAVSTVENE SLUŽBE
Ob osvoboditvi se je ljudska oblast na Goriščem znašla v zelo težavnem položaju, kako nuditi od
vojnih naporov izčrpanemu prebivalstvu zdravstveno zaščito brez zdravnikov, brez zdravstvenih
ustanov, v napol porušeni in požgani deželi, ki ji je vrhu tega grozilo širjenje epidemij.245
Gorica je imela praktično vse zdravstvene ustanov, kolikor smo jih potrebovali, in česar ni imela
Gorica, je imel Trst. 10. junija so morale naše čete zapustiti komaj osvobojeni Trst in Gorico. S
tem je bilo Slovensko Primorje razdeljeno v dve območji: »A« in »B«. Demarkacijska črta je
coni B odrezala tako rekoč vse zdravstvene ustanove, saj je bila postojnska bolnica le majhna,
idrijsko pa je uporabljala vojska. Javnih ambulantnih ustanov sploh ni bilo; obstajalo je le nekaj
zasebnih ambulant zdravnikov, ki so ostali, nekaj lekarn, ki so preživele okupatorja, ter nekaj
opreme protituberkuloznih dispanzerjev.246
5. avgusta 1945. leta je bila v Vipavi odprta bolnica, ki jo je organizirala in opremila vojska.
Imela je interni in kirurški oddelek s 85 posteljami. Kmalu za njo je bila odprta še infekcijska
bolnica v Ajdovščini s 30 posteljami. V nekaj mesecih je leta 1945 ljudska oblast ob podpori
Vojne uprave postavila vrsto zdravstvenih ustanov. Samo na območju sedanjega goriškega
okraja, kar ga je spadalo v cono B, so bili v kratkem času obnovljeni trije protituberkulozni
dispanzerji, obnovljenih oziroma postavljenih je bilo 6 lekarn, ustanovljeni so bili protivenerični
dispanzer, reševalna postaja, razkuževalna postaja, nekaj javnih ambulant ter materinskih
posvetovalnic.
Zdravstvena služba se je v naslednjih letih organizacijsko izpopolnjevala; dopolnjevale in
izboljšale so se zdravstvene ustanove, le kadra je bilo silno malo. Tako je še v ltu 1947 prišel en
zdravnik na več kot 10.000 prebivalcev. Babice in bolničarji so morali opravljati posle
medicinskih sester, včasih celo zdravnikov.247
Seveda je bil kljub temu naval na posamezno ambulanto ogromen, in ni bila nobena posebnost, če
se je v enem dopoldnevu zglasilo v ambulanti tudi 200 do 250 bolnikov. Koliko se je v takih
pogojih še lahko govorilo o medicini, je seveda drugo vprašanje. V ambulanti ni bilo mogoče
opraviti niti najmanjših medicinskih posegov zaradi časovne stiske in zaradi slabe opreme, zato je
postala potreba po bolnišnici še večja. Bolnišnica v Vipavi je bila preobremenjena in zato so
morali bolniki odhajati v Ljubljano ali na Reko, kasneje pa tudi na Jesenice. 248
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Ker ni bilo nobenega upanja, da bi Trst in Gorica pripadla naši državi, je bilo potreba postaviti še
nekaj nujno potrebnih zdravstvenih ustanov. Tako je vzraslo zdravilišče za tuberkulozne v
Senožečah in bilo obnovljeno zdravilišče v Valdoltri. Obe ustanovi ležita sicer izven goriškega
okraja, a sta prav tako služili njegovemu prebivalstvu.249
Da se ne da čez noč postaviti nove bolnice, je bilo jasno. Zato se je morala zdravstvena politika
na Goriškem odvijati po tehle smernicah:
- izpopolniti mrežo in opremo ambulantnih zdravstvenih ustanov;
- zmanjšati obisk v njih in s tem omogočiti zdravnikom delo;
- izpopolniti reševalno službo s številnejšimi, hitrejšimi in udobnejšimi vozili;
- dvigniti higiensko raven in zdravstveno prosvetljenost prebivalstva;
- pripravljati tla za gradnjo nove popolne bolnice na Goriškem, dotlej pa dvigniti do skrajne
mere zmogljivost obstoječih stacionarnih ustanov.250
Naslednja razpredelnica nam kaže, kako se je odvijala ambulantna in dispanzerska služba na
Goriškem v povojni dobi (podatki za leto 1947 so iz dobe pred priključitvijo in se nanašajo samo
na bivšo cono B).251
Tabela 20: Ambulantna in dispanzerska služba med leti 1947 in 1956.

Splošnih ambulant
Zobnih ambulant
Lekarn
Protituberkuloznih dispanzerjev
Protiveneričnih dispanzerjev
Posvetovalnic za otrok
Posvetovalnic za žene
Razkuževalnih postaj
Higienskih postaj
Higienskih zavodov
Onkoloških postaj
Antirabičnih postaj
Dispanzerijev za žene
Dispanzerijev za otroke
Reševalnih postaj
Šolskih splošnih ambulant
Šolskih zobnih ambulant
Pomožnih zdravstvenih postaj
Polikliničnih služb

1947
7
3
7
3
1
2
1
1
1
-

1950
15
7
13
4
4
12
3
1
2
10
-

1956
20
13
13
3
22
4
4
1
1
1
1
1
3
1
2
7
1
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Vzporedno s porastom števila ustanov se je množil tudi zdravstveni kader. Medtem ko je bilo v
letu 1947 c coni B 9 zdravnikov, 3 farmacevte, 3 dentiste, 3medicinsk sestre, nekaj bolničarjev in
28 babic, leta 1950 18 zdravnikov in 45 babic, je bilo leta 1956 že: 35 zdravnikov, 1
zobozdravnik, 11 farmacevtov, 8 dentistov, 29 medicinskih sester, 9 sanitarnih tehnikov, 13
farmacevtskih pomočnikov, večje število laborantov in bolničarjev ter 42 babic.252
K zmanjšanju obolelosti in s tem k zmanjšanju potrebe po bolniški oskrbi je doprinesla svoj delež
tudi higienska služba. V letu 1945 osnovana Razkuževalna postaja je bila priključena k
Sanitetno-epidemiološki postaji v Ajdovščini. Iz te je v letu 1951 zrasel Higienski zavod v Novi
Gorici, ki ima za svoje območje celo severno Primorje. Medtem so bile v letih 1949/50
ustanovljene higienske postaje na vseh sedežih takratnih okrajev. Uspelo jim je zatreti brucelozo
in znižati število črevesnih nalezljivih bolezni. Po takrat veljavnih predpisih je higienska služba
opravljala tudi sanitarno-inšpekcijsko službo.253
Kljub vsem prizadevanjem pa je morala še vedno dobra polovica hospitalizacije potrebnih
bolnikov v bolnice v Ljubljano, na Jesenice ali celo na Reko. Svet za zdravstvo LRS je osvojil
zamisel gradnje splošne bolnice z vsemi oddelki in z zmogljivostjo 700 postelj. V ta namen je dal
na razpolago sredstva za nadzidavo obstoječe bolnice za kostno tuberkulozo v Šempetru pri
Gorici. Po izselitvi te bolnice v Valdoltro so v preurejeno poslopje preselili štiri oddelke nove
splošne bolnice: kirurški, ginekološki, otološki in pediatrični s skupno 220 posteljami. Nova
splošna bolnica je bila 16. decembra 1956 slavnostno odprta in začela sprejemati bolnike.254
V povojnem obdobju so bili postavljeni temelji organizirane socialistične zdravstvene službe, saj
so bila uvedena 14-dnevna poročila politično teritorialnim enotam, uveden je bil cenik za
zdravniške in babiške storitve in izdelani pravilniki za poslovanje bolnišnic in ostalih
zdravstvenih ustanov. Ravno tako je bila upeljana prijavna služba nalezljivih bolezni, ter knjige
porodov in splavov, ki so jih morale vodii babice. Postavljeni so bili temelji zdravstvene službe in
pravice zavarovanca.255
Tabela 21: Najboljša dokaza za uspešnost zdravstvene službe sta obolelost in umrljivost.256
Leto rojenih %o
1949
20,4
1950
21,6
1951
21,2
1952
22,2
1953
21,3
1954
19,8
1955
18,8
1956
16,6

umrlih %o
13,6
12,5
14,0
12,0
10,3
11,1
10,8
11,0

naravni prirastek
6,7
9,1
7,2
10,2
11,0
8,7
8,0
5,6

umrlih dojenčkov %o
7,3
6,1
5,7
5,5
4,6
3,9
4,4
3,2

povp. življ. doba
52,8
54,4
56,6
57,4
57,4
61,2
60,4
63,2
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To so vsekakor lepe številke. Seveda pa ne gre vseh zaslug zanje v celoti pripisovati samo
zdravstveni službi.
8.3.3 SOCIALNO VARSTVO
Prebivalci Goriške so bili več desetletij pod italijansko okupacijo nacionalno, socialno in
gospodarsko zatirani. Posledica tega je bila brezposelnost, beda in množično izseljevanje.
Posebno pereče vprašanje brezdomcev, ki jih je Italija v glavnem prepuščala samim sebi in
usmiljenju dobrih ljudi. Kmalu po priključitvi ni bilo več moč videti po vaseh beračev, vaških
bebcev in nepreskrbljenih onemoglih oseb. Namestili so jih v domove za stare in onemogle v
Gradišču pri Prvačini, Idriji in Podbrdu, ki so imeli skupaj 230 postelj.257
Ustanavljati se je začelo tudi nujno potrebne zavode za zaščito otrok. Leta 1948 so se začele
ustanavljati tudi posvetovalnice za matere in otroke.
Leta 1952 pa je bil ustanovljen zavod za socialno zavarovanje. Z razvojem gospodarstva je izginil
problem brezposelnosti.258
Tabela 22: Gibanje števila zaposlenih in števila zavarovanih oseb v obdobju od 1953 – 1957.259
Leto Aktivni zavarovanci
1953
16.846
1954
19.368
1955
20.812
1956
20.639
1957
22.341

Upokojenci
4,414
4.964
5.212
5.166
5.865

Svojci aktiv. zav. in upokojencev
21.075
24.174
25.915
25.699
27.954

Skupaj
42.335
48.506
51.939
51.504
56.160

Število zaposlenih se je stalno dvigalo, s tem v zvezi tudi število uživalcev pravic iz
zdravstvenega zavarovanja. Uvedeno je bilo tudi zavarovanje kmetov.
8.4 KULTURA
Pomen kulture se je po drugi svetovni vojni precej okrepil. Približati so jo hoteli širšim
množicam, tudi delavcem in kmetom. Cilj jugoslovanske oblasti je bil odpraviti nepismenost in
izobraziti ljudi. V letih 1948-1952 so podjetja osnovala rdeče kotičke. Ti so delovali kot čitalni in
študijski krožki. Pozneje se prevzele vlogo izobraževalnih tečajev in rdečih kotičkov ljudske
univerze. V letu 1956 so delovale ljudske univerze v Tolminu, Idriji, Bovcu, Novi Gorici,
Ajdovščini, Kanalu, Kobaridu in Cerknem.260

257

Goriški zbornik: 1947-1957. Ob deseti obletnici priključitve Slovenskega Primorja k FLR Jugoslaviji. 1957. Nova
Gorica, Okrajni svet Svobod in posvetnih društev Gorica, str. 221.
258
Prav tam.
259
Goriški zbornik. 1968. Ljubljana, Delavska enotnost, str. 69.
260
Goriški zbornik: 1947-1957. 1957 Ob deseti obletnici priključitve Slovenskega Primorja k FLR Jugoslaviji. Nova
Gorica, Okrajni svet Svobod in posvetnih društev Gorica, str. 249.

80

Ob koncu leta 1955 je bilo ustanovljeno Goriško gledališče. Delovalo je kot finančno samostojni
zavod občinskega ljudskega odbora Nova Gorica in se je v sezoni 1955/56 predstavilo s 3
premierami in 29 ponovitvami, v sezoni 1956/57 pa s 4 premierami in 31 ponovitvami.
Študijska knjižnica s 18.000 knjižnimi gradivi, pa leta 1957 še ni imela primernih prostorov.261
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9. RAZVOJ PREKOMEJNIH ODNOSOV, OBMEJNO
POVEZOVANJE
Meja med Italijo in Jugoslavijo, ki je leta 1947 segla med Slovence v Gorici in njenih primestnih
vaseh, je bila za ljudi na Goriškem povsem nova izkušnja; meja tod ni delila nekega abstraktnega
prostora, prebivalstvo je dobesedno razklala na dvoje.262
Meja je postala resna zadeva, za nekatere tudi usodna. Tu je potekala ločnica med komunističnim
in antikomunističnim svetom, ki ga je zajela hladna vojna. Rasla je železna zavesa, čeprav ne
takšna kot na vzhodnih mejah ali v Sovjetski zvezi. Med Mirnom in Solkanom je vodila glavna
ilegalna pot tako za tajne agente kot tudi za jugoslovansko politično emigracijo. Predvsem zaradi
ugodne izoblikovanosti površja, lahkega dostopa, neposredne bližine naselij in dobrega cestnega
ter železniškega omrežja. Žične ovire so bile povsod tam, kjer je bilo mejo lahko prekoračiti, na
primer na Šempetrskem polju, ob poti iz Šempetra v Rožno Dolino, na železniški postaji v Novi
Gorici in v bližini mejnih prehodov. Slednji so bili najbolj zastraženi, zapornice so dvigovali za
vsak avto ali kamion posebej in hitrost vozila je bila omejena na 10 km/h. V neposredni bližini
mejne črte je bil pas neobdelanega sveta, prek katerega so vodile stražarske steze. Na tistih
odsekih, kjer je bilo najlažje bežati, so vojaki namestili signalne rakete. Postavili so opazovalne
stolpe in izkopali jame, od koder so skriti vojaki nadzirali mejo.263
Po hudih povojnih napetostih zaradi meje, dokončni razdelitvi in potem, ko sta obe državi na
spornih področjih prevzeli oblast, so se italijansko-jugoslovanski odnosi po letu 1954 močno
izboljšali in kljub občasnim krizam je meja med obema državama v povojnih desetletjih veljala
za najbolj odprto mejo med socialističnimi in kapitalističnimi državami. Sredi petdesetih let je
bilo z dvema sporazumoma (videmski in goriški) urejeno vprašanje maloobmejnega prometa.
Že sam potek meje je od obeh strani terjal, pa naj sta si to želeli ali ne, da med seboj sodelujeta.
Meja je zahtevala prijateljski odnos obeh strani, ker bi v nasprotnem primeru lahko povzročila
prostorski in družbeni propad celotnega obmejnega pasu.
Mirovni sporazum, podpisan v Parizu, je nalagal Italiji in Jugoslaviji, da skupaj razrešujeta
nekatere praktične aspekte in probleme, ki jih je odprla nova razmejitev. Med temi je bilo posebej
poudarjeno vprašanje kontinuitete v vodni oskrbi mesta Gorice (čl. 13 oziroma priloga 5
mirovnega sporazuma), vprašanje nadaljnjega dovajanja električne energije iz soških elektrarn na
območje Gorice in Trsta ter vzdrževanje zadostnega vodnega pretoka na Soči za potrebe
namakanja Goriškega polja (čl. 21 oziroma priloga 9 mirovnega sporazuma). V isti prilogi se
obema stranema nalaga tudi dolžnost, da se takoj po podpisu sporazuma dogovorita glede
blagovne menjave in ohranjanja dotedanjega režima brezcarinske lokalne izmenjave med STO in
bližnjim italijanskim in jugoslovanskim ozemljem. Precejšen vpliv na lokalne razmere sta imela
tudi čl. 19 in 20, ki sta prebivalcem bivše Julijske krajine omogočala, da v določenem časovnem
roku optirajo za državljanstvo ene ali druge strani. Na ta način so osebe, ki so govorile italijanski
jezik, lahko optirale za ohranitev italijanskega državljanstva, država v kateri so živele, pa je lahko
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na osnovi te opcije zahtevala, da se izselijo v Italijo. Podobno so lahko italijanski državljani, ki so
govorili enega izmed jugoslovanskih jezikov in so ostali v Italiji, zaprosili za jugoslovansko
državljanstvo in se na zahtevo italijanske oblasti izselili v Jugoslavijo.264
Prekomejni prometa se v mirovnem sporazumu sploh ne omenja, zaradi česar je ostala meja
povsem zaprta do podpisa prvega videmskega sporazuma, februarja 1949. Ta je omogočil
dvolastnikom ter njihovim sorodnikom oziroma pomočnikom, ki so prebivali v 10-kilometrskem
obmejnem pasu, da se za prehod meje poslužujejo obmejne dovolilnice z enoletnim trajanjem.
Imetnik obmejne izkaznice se je moral na poti v omenjeni kraj in ob povratku posluževati
najkrajše poti ter se vračati še istega dne in preko istega prehoda. Posebna dovoljenja za enkratno
potovanje za največ tri dni so bila predvidena za oglarje in drvarje, ter tiste ki so se preko meje
odpravili zaradi višje sile (smrti, bolezni, opravkov na sodniji in podobno). Za vse ostale
prebivalce izven obmejnega pasu pa je bil za prehod meje potreben vizum, ki se je izdajal le za
enkratni prehod. Pomen posebnega režima za prebivalce obmejnega pasu je še veliko večji, če
upoštevamo, da je do liberalizacije mednarodnega prometa prišlo dokaj pozno, saj so vizume
odpravili šele leta 1967. Za dvolastniški promet so bili na osnovi tega sporazuma odprti prehodi:
Klariči, Opatje selo, Lokvica, Miren, Vrtojba, Šempeter, Rdeča hiša, Solkan-Polje, Hum,
Medana, Neblo in Golo brdo, medtem ko je bil mednarodni promet možen le preko prehoda pri
Rdeči hiši.265
Kmetom je oblast res takoj izdala dvolastniška dovoljenja in posebne dovolilnice za obdelovanje
zemlje v stometrskem pasu, za vse ostale pa je bila meja zaprta. Na potni list je bilo potrebno
čakati najmanj leto dni, a dobili so ga redki.
Življenje je postajalo bolj in bolj neznosno. V stometrskem obmejnem pasu ni bilo dovoljeno
saditi nič, kar je raslo višje od krompirja, celo rož ne, in dvajset metrov od meje so morali
domačini posekati vse drevje. Polje, ki ga je prečkala meja, so lahko obdelovali le do meje. Na
ostalo polovico zemlje so lahko stopili le, če so prej prečkali dvolastniški prehod. Prek meje se z
bližnjimi in starimi sosedi niso smeli pogovarjati, pa čeprav so se njive dotikale druga druge.
Celo pozdravljali se niso več. Najtežje pa je bilo tistim, ki so bivali v stometrskem obmejnem
pasu, kot na primer v Mlinu v Šempetru, na Pristavi, na koncu sedanje Erjavčeve ulice ali ob
veliki poti v Solkanu. Živeli so med dvema mejama – med državno mejo in med črto obmejnega
pasu. Brez posebnega dovoljenja ni smel nihče k njim, še domačini ne.266
Nove in nove zapovedi, kaj domačini smejo in česa ne, so se kar vrstile. Dostop pred glavni vhod
na železniško postajo v Novi Gorici je bil prepovedan. Lovcem je bil dostop v enokilometrski
obmejni pas dovoljen le s posebnim dovoljenjem in ob stalnem spremstvu miličnika. Streljati ali
orožje nameriti proti meji je bilo strogo prepovedano.267 Priljubljeno kopališče v Solkanu na Jezu
pri starem mlinu je bilo prav tako zaprto, v Soči so se ljudje lahko kopali le na Glušterci blizu
Solkanskega mosta. Prepovedano je bilo hoditi preko mosta ali iti na tradicionalni velikonočni
izlet na Sabotin. Ker je bila edina cesta iz Šempetra v Solkan prek Rožne Doline in Pristave, tik
ob meji, je bil nadzor zelo oster. Človek se je moral strogo držati poti, ni se smel ustavljati ali
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pretirano gledati proti meji. Še posebej ponoči ljudje niso radi hodili tod mimo, saj so jih
marsikdaj vojaki brez vzroka zajeli. Prehod skozi železniški predor pod Kostanjevico pa sploh ni
bil dovoljen.268
Tesnobno vzdušje ob meji so še dodatno stopnjevale razne na tihem izrečene vesti, da bo oblast
vse ljudi iz desetkilometrskega prostora izselila. Zaradi takih govoric so bile nekatere družine
pripravljene zbežati v Italijo. Govorice pa niso bile povsem iz trte zvite. Mejo je oblast dejansko
nameravala zapreti in jo varovati po ruskem vzoru. Z minskimi polji, z vedno sveže zorano
zemljo in s preselitvijo vseh, ki za vladajočo politiko niso bili preveč goreči. V Biljah je bila celo
postavljena komisija, ki ji je bila zaupana naloga, da preveri vse ljudi, posebej tiste v
stometrskem obmejnem pasu. Te načrte je zavrla in preprečila resolucija Informbiroja in protesti
slovenske oblasti.269
Ljudje so se od vseh, ki so varovali mejo, najbolj bali vojakov. Imeli so orožje in ljudje so bili
prepričani, da zelo hitro in brez vzroka sprožijo. Verjeli so tudi, da vojaki za vsakega begunca,
živega ali mrtvega, dobijo nagradni dopust. Koliko ljudi je bilo v resnici ubitih, ne vemo,
zagotovo pa je bilo govoric veliko več.
Domačini so vojakom močno zamerili, ker niso obvladali slovenskega jezika, kar je lahko bil
vzrok nepredvidljivim zapletom. Vojaki so bili druge kulture in drugačnih navad, ukaze so slepo
izpolnjevali, ker so se bali, da bi jih premestili drugam, saj je bilo tu služenje vojaščine v
primerjavi z vzhodnimi in južnimi jugoslovanskimi mejami dokaj lagodno in manj nevarno. Do
domačinov so bili nezaupljivi. Zaupali niso niti miličnikom, ti celo njihovih stražarskih stez niso
smeli uporabljati.270
Stisko tedanjih časov tragikomično ponazarja dogodek iz leta 1950, ob začasnem odprtju meje
med Italijo in Jugoslavijo, ki ga je italijanski nacionalistični tisk označil kot »Pohod lačnih«. 13.
avgusta se je na meji v Rožni Dolini zbrala ljudska množica, ob vesti da bodo začasno odprli
mejo. Prebili so stražarski kordon in preplavili ulice stare Gorice. Šlo je sicer bolj za pohod
»sirkovih metel«, saj so se po pričevanju udeležencev dejansko skoraj vsi vračali z nakupljenimi
sirkovimi metlami. »Pa ne samo metle«, je poudarjala ena izmed udeleženk, »tudi bokale in
krtače smo nosili«.271
Z miličniki so imeli ljudje opravka predvsem na dvolastniških mejnih prehodih. Bili so strogi, a
strahu, vsaj takšnega kot pred vojaki, niso imeli. Dosti bolj pa se domačini spominjajo agentov
tajne policije, ker so stalno poizvedovali o tem in onem in iskali med njimi sodelavce. A prej kot
o strahu, moremo tu govoriti o nelagodju in tesnobi
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Odnos med domačini in tajno službo je bil odnos med posameznikom in določenim agentom.
Ljudje, ki so imeli z njimi opravka, jih zato še danes sodijo predvsem glede njihovega značaja,
čeprav Udba med ljudmi ni bila dobro zapisana.272
Cariniki so bili najbolj osovražena skupina ljudi, ker so bili osorni in so strogo pregledovali ljudi,
posebej dvolastnike. Zaradi splošnega pomanjkanja so skušali dvolastniki pretihotapiti kakšno
malenkost izključno za osebno rabo. Predvsem hrano, zdravila, blago za obleke in razne rezervne
dele. Na mestih, kjer so se ljudje lahko meji dokaj približali, so jim svojci z one strani metali reči
prek žice. 273
Slika 11: Mejni prehod leta 1953.

Vir: Zbornik Primorske – 50 let, 1997,str. 28.

Dvolastniki so bili najbolj nadzorovana skupina ljudi, tako s strani jugoslovanske kot tudi
italijanske oblasti. Na dvolstniških dovolilnicah je bila natanko označena najkrajša pot od doma
do njihove zemlje v Italiji. Iti v Gorico ali pa bližnje vasi je bilo prepovedano. Dvolastniki so
mejo lahko prestopili le enkrat dnevno. Nadzor je bil strog, cariniki so vedno popisali vse orodje,
ki so ga imeli s seboj. Če so kmetje domov vozili seno ali druge pridelke, so ves tovor prebodli z
dolgimi železnimi palicami. Včasih so kmeta spremili domov knojevci in nadzorovali spravilo
sena.274
Med dvolastniki in med tistimi, ki so se lahko gibali v obmejnem pasu, so se novačili, resda
redki, a pravi tihotapci. Tovorili so zlato, srebro, vredne predmete in pomagali so pri begu.
272
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Tihotapci so imeli tudi posebej dresirane pse, da so z njimi preverili, če so vojaki v bližini.
Domači tihotapci pa so včasih z blagoslovom Udbe dobavili razne reči tudi za lokalno oblast
samo, na primer pisalne stroje in razne rezervne dele za avte in avtobuse.275
Domačini so mejo sem ter tja na skrivaj prekoračili zaradi osebnih problemov ali koristi. Za pravi
beg so se najraje odločili mladi fantje, često iz strahu pred dolgoletnim služenjem vojaščine. Beg
jim je skoraj vedno uspel, ker so mejo in navade vojakov dobro poznali. Svojci, ki so ostali doma,
so imeli zaradi njihovega bega sitnosti.
Bežali so tudi k nam, Slovenci in Italijani. V letih 1947-1949 je mejo na Goriškem ilegalno
prestopilo tisoče Italijanov, bivši garibaldinci in brezposelni, ki so prišli k nam iskat delo. Za te
ljudi je obstajal zbirni center v Šempetru. Vse je najprej izprašala Udba, ker so se bali infiltracije
tujih agentov, pa tudi zato, ker so med njimi novačili nove sodelavce.276
Nekateri od njih so se kasneje vrnili v Italijo, drugi pa so dobili delo po vsej Jugoslaviji. Bili so
poklicno izobraženi ljudje, kovinostrugarji in mehaniki, takih poklicev je pri nas
primanjkovalo.277
Mejo so v obeh smereh prečkali tudi agenti tujih tajnih služb; nekateri ujeti ilegalci so imeli pri
sebi izjemno točne načrte z vrisanimi stavbami in vrtovi v obmejnem pasu.
Čez mejo se je bežalo povsod, ker je bila meja od Mirna do Solkana kljub strogemu nadzoru
posebno ponoči še vedno lahko prehodna. Največ ilegalnih prestopov je bilo v bližini mirenskega
pokolpališča, v Rožni Dolini, na Pristavi v bližini predora, na Kostanjevici, med livarno in
apnenico v Solkanu in ob Soči. Dokler niso zamrežili odtočnega kanala blizu železniškega mosta
poleg livarne v Solkanu, so bežali tudi skozenj.
Največkrat se je streljalo in največ ljudi je bilo ubitih takrat, ko so se knojevci spopadli z
oboroženimi skupinami pri njihovem ilegalnem prečkanju meje. To so bili člani raznih tujih
tajnih služb, bivši četniki, ustaši, domobranci in njihovi svojci, ki se ob koncu vojne niso uspeli
umakniti iz države ali pa so preko meje tihotapili lastno premoženje.278
Tujcev, ki so bežali preko, so se domačini bali; najbolj pa ljudje, ki so živeli v stometrskem
obmejnem pasu, saj so nekateri bili nevarni in oboroženi. Begunci in prebivalci so se izogibali
drug drugega. Še največkrat so jih domačini zgolj slišali ali videli mrtve. Begunce so različno
sodili. Nekaterim so se smilili, češ zakaj jih ne pustijo oditi, zakaj jih ubijajo, če nočejo živeti pri
nas. Drugi pa so jih obsojali. Beguncem domačini niso nikoli pomagali, niti ranjenim. Bali so se,
da je lahko begunec prikrit agent, ki skuša lojalnost prebivalcev.279
Kje vse so ubite zagrebli, ni povsem jasno. V Mirnu naj bi jih pokopavali na biljenskem
pokopališču ali za njim, v Šempetru na šempetrskem pokopališču, v Solkanu pa na starem
vojaškem pokopališču ob Soči. Lahko pa kar na licu mesta, najraje tam, kamor ni imel nihče
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dostopa. Ti grobovi naj bi bili na Kostanjevici, na Pristavi, na prostoru sedanjega cestnega
rondoja v Rožni Dolini, v Šempetru pa tam, kjer danes v bližini meje stojijo nove hiše.280
Londonski memorandum, podpisan oktobra 1954, je med drugim uredil tudi vprašanje osebnega,
blagovnega in javnega prometa med bivšima conama STO. Hkrati sta se državi dogovorili, da
bosta maloobmejni promet razširili na celotno obmejno območje vzdolž državne meje.281 Na
osnovi teh izhodišč je bil leta 1955 sprejet Videmski sporazum. Urejal je osebni, blagovni in
javni promet med bivšim tržaškim ozemljem in sosednjimi območji, hkrati pa je bil v izmenjavi
not razširjen na celotno italijansko-jugoslovansko obmejno območje v skladu z 10-kilometrsko
deliminacijo iz leta 1949. Sporazum se je v marsičem zgledoval po sorodnih, v tistem času
doseženih sporazumih med Italijo ter Avstrijo in Švico in predstavljal podlago za kasnejši
dopolnili v letih 1962 in 1982. Možnosti prekomejnega prehajanja so se lahko sedaj posluževali
vsi prebivalci obmejnega pasu, ki so s pomočjo posebnega dokumenta s 4-mesečno veljavo in
možnostjo obnove smeli mejo prestopiti štirikrat mesečno, medtem ko je bila dvolastnikom
zagotovljena pravica do neomejenega števila prehodov. Vsem je bilo ob obisku sosednje države
dovoljeno prenočiti le enkrat. S tem sporazumom so bile vzpostavljene tudi avtobusne proge
Gorica-Solkan, Gorica-Šempeter-Vrtojba, Čedad-Golo brdo-Kambreško, Gorica-Opatje seloKomen, Nova Gorica-Gorica-Trst, Medana-Dobrovo-Kojsko-Števerjan-Gorica-Nova Gorica.
Skratka, lahko bi trdili, da je videmski sporazum iz leta 1955 postavil temelje za novo obdobje
dobrososedskih odnosov v tem območju.282
Po odprtju meje so ljudje kupovali v Italiji predvsem tople copate, balonske dežne plašče, nylon
nogavice ter končno od šestdesetih let dalje »kavbojke«. Drobna tihotapstva mesa, masla, žganja,
kokoši, ki so jih naši ljudje nosili v Italijo, so ljudem pomagala preživeti.283
Skrivali so na sebi, v okvirje koles in v volovske kambre so stresali kavo in riž. Na vozovih so
izdolbli manjše votline. Skrivali so v gnoj, v seno, izdolbli cvetačo, naredili dvojna dna v
steklenicah in v sodih, denar so skrivali pod plašče koles, v luči in pod sedla. Na mejnem prehodu
so bili ljudje priča številnim mejnim osebnim tragedijam – ko je carinik odvzel sladkor, s katerim
je sin sladkal kompot bolni materi, ko so odvzeli materi zdravila za otroke, ko se je v vročini
ženski stopilo na hrbtu skrito maslo, ko možakar doma ni več našel mila, ki ga je bil skril v gnoj
in še bi lahko naštevali. Posebej so bile do ljudi ostre ženske. Zato so domačinke pazile, da so
mejo prečkale takrat, ko jih ni bilo. Z moškimi je bilo lažje, pa tudi osebni pregled ni bil mogoč.
Tihotapili so tudi v Italijo: cigarete, žganje in, zaradi nizkih cen ter obvezne oddaje, meso. Z
drobnim tihotapstvom so se bavili celo vojaki, z italijanskimi kolegi so si izmenjavali cigarete,
milo, vino, žganje, ure in podobne stvari.284
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Vzporedno z Videmskim sporazumom sta bila marca 1955 v Rimu podpisana še dva sporazuma,
in sicer Sporazum o lokalni trgovinski menjavi med Tržaškim ozemljem in okraji Buje, Koper,
Sežana in Nova Gorica ter Goriški sporazum o lokalni menjavi med obmejnimi območji Goriške
in videmske pokrajine na italijanski strani ter območji okrajev Sežana, Nova Gorica in Tolmin.
Sporazuma sta bila kasneje, leta 1957 in 1964, dopolnjena. Temeljila sta na blagovnih listah
glede uvoznih blagovnih kontingentov blaga, ki je proizvedeno v obmejnem območju. Na
blagovnih listah so bili stroji, transportna sredstva, surovine, polizdelki, kmetijski pridelki kot
tudi blago široke potrošnje.
Oba sporazuma sta bistveno prispevala k razvoju blagovne menjave v obmejnem območju, pa
tudi povečala preskrbljenost prebivalcev z blagom široke potrošnje. Odločilno sta pripomogla k
ustanovitvi in razvoju uvozno-izvoznih podjetij, kot so bila npr. Primoje export, Jadran Sežana in
Adrija v Kopru, ki so postala nosilci te blagovne menjave.285
Zlasti do začetka 60. let je ta sporazum močno vplival na razvoj splošnih trgovskih izmenjav med
sosedoma in pripomogel k boljši oskrbi obmejnih krajev, kasneje, ko sta obe strani v večji meri
liberalizirali medsebojno blagovno izmenjavo, pa je njegov pomen dokaj upadel.286
Korak naprej v urejanju medsebojnih odnosov so pomenili osimski sporazumi, ki so bili
podpisani sredi sedemdesetih let, 10. novembra 1975 v mestu Osimo di San Pietro (v bližini
Ancone). Bili so prvi pomemben evropski dokument, podpisan po načelih helsinške listine. Z
začetkom njihove veljavnosti je prenehal veljati londonski Memorandum o soglasju, z dne 5.
oktobra 1954 med SFRJ in Republiko Italijo.
Dokumenti, ki jih označujemo kot Osimske sporazume, naj bi urejali tri sklope problemov, ki so
obremenjevali sosednji državi. To so:
1. Pravna ureditev ozemeljskih zahtev – dokončna ureditev meje.
2. Vprašanja, ki zadevajo narodne manjšine.
3. Utrditev ekonomskega sodelovanja.287
Z njimi je bila potrjena oz. sporazumno določena (v tistih delih, ki jih mirovna pogodba z Italijo z
10. februarja 1947 ni eksaktno označevala) meja med obema državama (fizična označitev meje
na terenu je bila končana 27. septembra 1979).
Obe strani sta z Osimskimi sporazumi prevzeli obveznost za maksimalno zaščito manjšin v svojih
državah, sporazumi pa so med drugim tudi obvezovali k izboljšavi življenjskih pogojev v
obmejnem pasu in predvidevali dolgoročno industrijsko sodelovanje, skupna vlaganja in
izmenjavo tehnologije.288
Predstavnikom Jugoslavije, ki so se z italijansko stranjo tajno pogajali za kasnejše Osimske
sporazume, so bile konec leta 1974 predstavljene na posebnem sestanku zahteve občine Nova
Gorica glede ureditve nerešenih obmejnih vprašanj. V ospredju je bila zgraditev avtoceste in
mejnega prehoda Vrtojba, cesta čez italijansko ozemlje v Goriška brda, hidrolelektrarna na Soči
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in mejni prehod na Erjavčevi cesti. Ob mejnem prehodu Vrtojba je bila predlagana tudi zgraditev
brezcarinske industrijske cone kot novega modela gospodarskega povezovanja med državama.
Takratna zamisel o prosti carinski coni pri Vrtojbi je bila v Osimskih sporazumih prenesena na
Kras.289
V letu 1975 se je dotedanje sodelovanje med občinama Gorica in Nova Gorica bistveno razširilo.
Ustanovljene so bile komisije za gospodarsko sodelovanje, za kulturo, izobraževanje, mladinska
in športna vprašanja, za urbanizem in varstvo okolja, za vodno gospodarstvo in plinovod ter
komisija za tisk in informacije.
Najbolj delavna je bila komisija za urbanizem in varstvo okolja, saj je usklajevala urbanistično
ureditev mejnega prehoda Vrtojba in prehoda na Erjavčevi ulici s skupno nadstrešnico. Sprejeta
je bila ideja, da bi Erjavčeva ulica in Via San Gabriele postali povezovalni ulici med Goricama
kot promenada, zato je bil prehod na Erjavčevi opredeljen kot prehod za pešce. Komisija se je
ukvarjala tudi z vodno potjo po reki Vipavi, ki so jo predvideli Osimski sporazumi.
Komisija za področje vodnega gospodarstva in plina je obravnavala zgraditev hidroelektrarne
Solkan in predvidenega namakalnega jeza na Soči, dobavo vode Gorici in ceno vode ter
regulacijo Korna in Vrtojbice.
Zelo delavna je bila komisija za kulturo, izobraževanje, mladino in šport, ki je pripravljala letne
programe sodelovanja in organizirala skupne prireditve. Naj omenimo samo nekatere: pohodi
prijateljstva, kolesarjenje prijateljstva, Ex tempore, srečanja učiteljev, skupne razstave,
Gledališko srečanje malih odrov, razna srečanja pevskih zborov in drugo.
Komisija za gospodarsko sodelovanje ni našla svojega mesta in vloge. Pričakovati je bilo, da bo
poglabljala obmejno gospodarsko sodelovanje ter dajala razne iniciative. Obravnavala je
problematiko v prosti carinski coni, nekatera skupna vlaganja, poenotenje računalniške
tehnologije in probleme informatike v obmejnem prostoru.
Komisija za tisk in informiranje je bila ustanovljena z namenom, da si novinarji, ki so jo
sestavljali, izmenjujejo informacije ter se dogovarjajo o poročanju v medijih, vendar se je ta ideja
le deloma uresničila.
Kasneje se je število komisij zmanjšalo na tri, in sicer za gospodarska vprašanja, za varstvo
okolja in urejanje prostora ter za družbene dejavnosti.290
Vse korekcije, ki so bile uveljavljene po Osimskih sporazumih, so odpravljale nelogičnosti in
celo neumnosti začasne meje in so sledile izključno logiki urejanja mesta na eni in drugi strani ter
potrebam življenja. Naj omenimo le premik meje na našo stran ob železniški postaji v Novi
Gorici, da je tako bila omogočena izgradnja ulice za avtobusni promet na italijanski strani, ali pa
premik meje na mirenskem pokopališču na italijansko stran, tako da je bilo končno celotno
pokopališče na slovenski strani.
V naslednjih letih so bili stiki med občino Nova Gorica in Gorica namenjeni zlasti dogovorom o
zgraditvi objektov, ki so bili predvideni po Osimskih sporazumih. Tako je bila konec 1984
dokončana sabotinska cesta na slovenski strani, na italijanski pa spomladi 1985. sodobna cesta, ki
poteka deloma po italijanskem ozemlju, je približala Brda Sloveniji in povezala to območje z
Novo Gorico. Septembra 1984 je začela delovati elektrarna v Solkanu. Pomembno za obe Gorici
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je bilo novo črpališče pitne vode Mrzlek, ki je skoraj podvojilo prejšnje zmogljivosti. V Vrtojbi
so gradili nov terminal za blagovni promet. Slovenska stran pa je zaostajala pri graditvi
avtocestne povezave.
Po osamosvojitvi Slovenije in Hrvaške leta 1991 sta Republika Italija in Republika Slovenija
potrdili, da Slovenija postane naslednica tistih jugoslovanskih pogodb, ki zadevajo Slovenijo in
slovensko prebivalstvo (izmenjava not 31.7. 1992 v Rimu)
Leta 1991 je bil podpisan predlog o zbliževanju obeh mest, Nove Gorice in Gorice. Vseboval je
vrsto konkretnih pobud, ki bi olajšale sodelovanje in zbližale mesti, kot npr. brezcarinska cona,
skupen RTV-studio, skupno nastopanje v širšem evropskem prostoru, predloge za bolj odprto
mejo, prehod z osebno izkaznico, skupno načrtovanje obeh mest, uskladitev mestnih avtobusnih
prog, skupne raziskovalne projekte in še druge predloge.291
Občini sta usklajevali programe za natečaj PHARE in INTERREG.
Mirovna pogodba z Italijo iz leta 1947 Italiji ni nalagala konkretnih obveznosti do manjšin, le
splošno zagotavljanje pravic, ne glede na jezik, spol, vero itd. Tako je bil šele leta 2001 sprejet
zakon o globalni zaščiti Slovencev. Njihov položaj se je določal različno, odvisno od krajevnih
razmer v Tržaški, Goriški in Videmski pokrajini.292
Z vključitvijo Slovenije v Evropsko unijo bi bilo potrebno poglobiti čezmejno sodelovanje na
tistih področjih, ki lahko pomenijo določene prednosti Goriške. Ustanovljen bi moral biti
medobčinski čezmejni svet, ki naj bi obravnaval skupne projekte zlasti na področju varstva
okolja, turizma, vinarstva, urbanističnega planiranja, gospodarstva itd. Za uresničitev programov
bi bilo potrebno iskati skupno podporo v obeh državah in Evropski uniji.
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10. UPRAVNA RAZDELITEV
Od septembra 1947 je oblast z zakonodajo o upravnih ureditvah uvajala več sprememb, ki so kot
proces trajale skoraj dvajset let. Praviloma so bile naravnane k ukinjanju manjših upravnih enot
in oblikovanju večjih. Najintenzivneje so jih izvajali leta 1965, ko se je upravna ureditev utrdila
in ostala nespremenjena do leta 1994. Takrat se je v drugačnem političnem sistemu začelo
vzpostavljanje nove lokalne uprave.293
Po sklepu pariške mirovne konference je bilo septembra 1947, k Jugoslaviji priključeno ozemlje
Primorske. Razdeljeno je bilo na šest okrajev: Gorica, Idrija, Ilirska Bistrica, Postojna, Sežana in
Tolmin.294 V februarju 1948 je bil sprejet »novi« zakon o upravi razdelitvi Ljudske republike
Slovenije, po katerem je bila Slovenija razdeljena na glavno mesto Ljubljana, okraje (skupaj jih
je bilo 29) in kraje, ki jih je bilo skupaj 1264.295
Okrožja so bila opuščena. Oktobra 1949 so bile uvedene nove upravnoteritorialne enote - oblasti,
ki so nato delovale do januarja 1951. V začetku leta 1949 je bila uvedena Primorska oblast (s
sedežem v Postojni), v maju pa Goriško oblast s sedežem v Gorici (začasno v Postojni).296
Sestavljali so jo okraji Gorica, Idrija, Ilirska Bistrica, Postojna, Sežana in Tolmin.297
Temeljne politično-teritorialne enote znotraj okrajev so predstavljali kraji oz. krajevni ljudski
odbori.298 Obsegali so eno ali več naselij bolj ali manj zaokroženih enot na podeželju in v mestih.
leta 1948, na primer, je bilo v okraju Gorica 80 krajev.299
Kot so ugotavljali v tistem času je bila zaradi upravno-teritorialne razdrobljenosti lokalna uprava
zelo draga, hkrati pa zaradi pomanjkanja zadostnega števila sposobnih upravnih kadrov, vendarle
precej primitivna in neurejena, posledica česar je bilo tudi precej nezakonitega ravnanja. Poleg
tega se je izkazalo, da so številni majhni kraji prešibki za samostojno reševanje perečih
gospodarskih, zlasti komunalnih in drugih problemov na svojem območju. Zato so pričeli
razmišljati o povezovanju več krajev v večje upravno-teritorialne enote, pri čemer pa se je med
drugimi vprašanji pojavilo tudi vprašanje poimenovanja takih enot. Zato so ponovno uvedli leta
1952 pojem občina.300

293

Rosa, J., Uršič, I., 1998. Na Solkanskem polju je raslo mesto : 50 let Nove Gorice. Nova Gorica, Pokrajinski
arhiv, str. 35.
294
Geografski atlas Slovenije : država v prostoru in času. 1998. Ljubljana, DZS, str. 32.
295
Grafenauer, N., 2000. Lokalna samouprava na Slovenskem: teritorialno-organizacijske strukture. Maribor, Pravna
fakulteta. Str. 281.
296
Grafenauer, N., 2000. Lokalna samouprava na Slovenskem: teritorialno-organizacijske strukture. Maribor, Pravna
fakulteta. Str. 282.
297
Rosa, J., Uršič, I., 1998. Na Solkanskem polju je raslo mesto : 50 let Nove Gorice. Nova Gorica, Pokrajinski
arhiv, str. 35.
298
Bufon, M., 1995. Prostor, meje, ljudje: razvoj prekomejnih odnosov, struktura obmejnega območja in vrednotenje
dejavnosti na Goriškem. Trst, Slovenski raziskovalni inštitut, str. 49
299
Rosa, J., Uršič, I., 1998. Na Solkanskem polju je raslo mesto : 50 let Nove Gorice. Nova Gorica, Pokrajinski
arhiv, str. 35.
300
Grafenauer, N., 2000. Lokalna samouprava na Slovenskem: teritorialno-organizacijske strukture. Maribor, Pravna
fakulteta. Str. 283.

91

Januarja 1951 so bile z zakonom odpravljene oblasti. Pomembne spremembe je nato prinesel
zakon o razdelitvi Ljudske republike Slovenije na mesta, okraje in občine, leta 1952.301
Do pomembnih sprememb v teritorialni razdelitvi Slovenije je prišlo v letu 1952, ko je bil sprejet
Zakon o razdelitvi Ljudske republike Slovenije na mesta, okraje in občine.
Glede ustavne ureditve je potrebno posebej opozoriti na Temeljni zakon o gospodarjenju z
državnimi gospodarskimi podjetji in višjimi gospodarskimi združenji po delovnih kolektivih. V
temeljnih določbah tega ustavnega zakona je bilo med drugim navedeno: da je Ljudska republika
Slovenija socialistična demokratična država delovnega ljudstva Slovenije; da pripada vsa oblast
delovnemu ljudstvu, ki jo izvršuje po svojih predstavnikih v Ljudski skupščini LRS, v delovnih
svetih in drugih samoupravnih organih; da so družbena lastnina proizvajalnih sredstev,
samouprava proizvajalcev v gospodarstvu in samouprava v občini, mestu in okraju temelj
družbene in politične ureditve ... S tem je prišlo do vzpostavljanja sistema, katerega značilnost je
bila tendenca deetatizacije (sprožila jo je predaja podjetij v upravljanje delovnim kolektivom) kot
rezultat tega pa med drugim tudi krepitev samoupravnega položaja ljudskih odborov.302
Ljudski odbori so bili utemeljeni kot organi ljudske samouprave, temeljni organi oblasti
delovnega ljudstva in najvišji organ oblasti občin, mest in okrajev. Pri tem je bilo določeno, da so
okrajni in mestni ljudski odbori sestavljeni iz okrajnega oz. mestnega zbora in zbora
proizvajalcev. Za ljudske odbore je bilo predpisano, da samostojno opravljajo vse zadeve – razen
tistih, ki so z ustavo določene za zvezne in republiške organe oblasti – ki imajo splošen pomen za
skupnost v gospodarskem, komunalnem, kulturnem in socialnem življenju in razvoju občine,
mesta oz. okraja.303
Za občinski ljudski odbor je bilo določeno, da opravlja vse zadeve, ki imajo splošen pomen za
gospodarski, komunalni, kulturni in socialni razvoj občine, kolikor za posamezne zadeve ni
določena pristojnost okrajnega ljudskega odbora. Ljudski odbor je samostojno sprejel proračun,
mestni in okrajni ljudski odbor pa tudi družbeni plan. Ljudski odbor je imel nadzor nad
gospodarjenjem s splošnim ljudskim premoženjem.304
Občine so bile opredeljene kot teritorialne in gospodarske celote, sestavljene iz enega ali več
naselij. Občine so spadale v območje okrajev, ki so bili opredeljeni kot teritorialne enote, ki jih je
sestavljalo več občin.305
Čedalje bolj so prihajale do izraza težnje takratnih političnih sil, ki so predvidevale postopno
ukinjanje okrajev, manjšanje njihovega števila in povečevanje njihovih območij. Ukinili so kraje
kot temeljne upravne enote in začeli uvajati občine. Takratne občine so bile še razmeroma
majhne, zato jih je bilo kar precej.306 Meje le-teh so se naslonile na meje predvojnih občin.307
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V okraju Gorica je bilo tako 19 občin: Ajdovščina (mestna občina), Branik, Col, Čepovan,
Črniče, Črni Vrh, Dobrovo, Grgar, Kanal, Kal nad Kanalom, Kojsko, Kostanjevica, Miren, Nova
Gorica (mestna občina), Renče, Šempas, Šempeter pri Gorici, Vipava in Zali hrib (današnji
Dornberk).308
Mestna občina s posebnimi pravicami je bila opredeljena kot samostojna teritorialna,
gospodarska in komunalna celota v sestavi okraja, ki je družbeno-politično, gospodarsko in
kulturno središče svoje okolice in ima zato posebne pravice in dolžnosti, ki jih je določal
zakon.309
Nova Gorica je obsegala severo-vzhodni, z razmejitvijo pridobljeni del bivše občine Gorica;
Šempeter pa je pridobil preostali del predvojne občine Gorica ter del občine Dornberk.310
Okraji so bili širše lokalne samoupravne skupnosti za urejanje zadev, ki so presegale zmožnosti
posamezne občine. Praktično pa je bila vloga okrajev ves čas obstoja predvsem prenašanje
odločitev državne uprave. Število okrajev se je nenehno krčilo, leta 1958 jih je bilo 9, leta 1963,
dve leti pred odpravo, pa so bili le še štirje.311
Leto 1955 pomeni nadaljnjo stopnjo pri oblikovanju večjih upravnih enot. Uveden je bil
komunalni sistem, s katerim je bila odpravljena lokalna samouprava. Občine so postale temeljne
politično teritorialne organizacije samoupravne in družbeno-ekonomske skupnosti prebivalcev na
svojih območjih.312
Vzpostavljen je bil komunalni sistem, v katerem dobi občina položaj »komune«. Pojem komune
je pomenil »celico« bodoče socialistične družbe in so z njo označevali družbenoekonomsko in
družbenopolitično skupnost, v kateri se vzpostavljajo novi socialistični družbeni odnosi na osnovi
družbene lastnine sredstev za proizvodnjo. Komuna je torej predstavljala tako
družbenoekonomsko in politično enoto, v kateri so povezani proizvajalci in občani.313
Takratni koncept je spodbujal rast velikih občin in narekoval združevanje nekdanjih malih občin,
s čimer naj bi dosegli večje zgoščevanje prebivalstva in gospodarstva in s tem večjo gospodarsko
moč novih občin.314
Občina je bila oblastna in samoupravna skupnost, večino nalog pa je opravljala za državo. Občina
je predstavljala osnovno družbeno-ekonomsko skupnost. Vse to je zahtevalo oblikovanje
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ekonomsko in finančno močnejših občin ter teritorialno večjih občin, ki bi lahko uresničevale
svoje osnovne naloge.315
Leta 1995 so se spremenile tudi meje okrajev: novogoriški (takrat je prvič prevzel to ime) je sedaj
obsegal še ozemlje tolminskega okraja in komensko območje dotedanjega sežanskega okraja.316
Poleg njega je na Primorskem ostal še okraj Koper. Obdržala sta se do leta 1962, ko sta se
združila v novi okraj Koper, ki bil ukinjen leta 1965, kar je tudi zadnje leto obstoja okrajev.317
Število občin se je še naprej zmanjševalo, njihov obseg pa povečeval.318
V letu 1960, je občina Nova Gorica pridobila celotno občino Šempeter ter območje občine
Kostanjevica iz leta 1952. Naslednje leto, se je izoblikovala Nova Gorica v obsegu, ki je ostal
nespremenjen do leta 1995.319
Obdobje od leta 1955 do leta 1963, ko jr bila sprejeta nova ustava je bilo značilno predvsem po
tem:
- da so se v stalnem procesu decentralizacije neposredno večale zakonske pristojnosti občine
- da se je stalno zmanjševalo število občin in okrajev, njihovo območje pa hkrati povečevalo
- da se je počasi krepila finančna samostojnost in finančna moč občin320
Zaradi mnogih sprememb, ki so povzročile nepreglednost celotnega zakonskega besedila, je bilo
v letu 1960 objavljeno prečiščeno besedilo Zakon o območjih okrajev in občin v LRS. Po tem
zakonu (iz leta 1960) je bilo tako v Sloveniji 8 okrajev (okraj Gorica s sedežem v Novi Gorici) in
83 občin.
Po začetku ukinjanja krajev (le-ti so bili tudi upravne enote) v letu 1952 so v mestih začeli
ustanavljati stanovanjske skupnosti, po letu 1963 pa se je začel proces ustanavljanja številnih
krajevnih skupnosti, ki so bile oblikovane kot zaokrožene enote enega ali več naselij, vendar niso
postale tipične upravne enote, ampak samostojne organizacije.321
Dokončno se je krajevna skupnost uveljavila z ustavo leta 1974, vendar je bila njena vloga v
tedanji družbenopolitični ureditvi omejena zgolj na oblikovanje javnega interesa pri načrtovanju
lokalne infrastrukture, kot so krajevne ceste, vodovodi, javna razsvetljava ipd.322 V občini Nova
Gorica je bilo 42 krajevnih skupnosti (Nova Gorica, Šempeter, Solkan,…)
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Po ustavi je bila temeljna teritorialna enota občina. Za razliko od prejšnje ustavne ureditve se je
neposredno poudarjal samoupravni značaj občine. Občina je tako bila predvsem oblika
integracije različnih oblik samoupravljanja delavskega razreda in vseh delovnih ljudi.323
Občina je predstavljala tudi temeljno plansko enoto in je zato imela družbeni plan, s katerim se je
določala skupna politika gospodarskega in družbenega razvoja v občini.324
Z osamosvojitvijo Slovenije leta 1991 je bila sprejeta nova ustava, ki lokalno samoupravo omenja
v sedmih členih (od 138 do 144). Ustava izrecno navaja občine kot obliko lokalne skupnosti. V
njihovo pristojnost sodijo krajevna vprašanja, ki zadevajo prebivalce občine. Država lahko samo
po predhodnem soglasju vseh občin prenese naje opravljanje posameznih nalog iz svoje
pristojnosti, če zato zagotovi tudi potrebna sredstva. Tako je prišlo do delitve nalog in pooblastil
med lokalno samoupravo in lokalno skupnostjo.325
Z zakonom o ustanovitvi občin in o določitvi njihovih območij (Ur. l. RS št. 60/94, 69/94) je bilo
ustanovljenih 147 občin. Status mestne občine je dobilo 11 občin.
Junija 1998 je Državni zbor Republike Slovenije 147 dodal še 46 občin (193), med njimi je bila
tudi občina Šempeter – Vrtojba. (Ur. l. RS, št. 56/98)
Brez dvoma se mora slovenska krajevna samouprava prilagoditi evropskim merilom. evropske
države sicer poznajo zelo majhne občine, kakršne nastajajo tudi v Sloveniji, vendar imajo
večinoma tudi mesno stopnjo »pokrajine«. Poseben zakon o pokrajinah je v pripravi že dalj časa.
V njihovo pristojnost naj bi prešle nekatere naloge, ki jih zdaj opravlja država, ker presegajo
zmogljivosti občin.326
Zakonodaja omenja pa še »druge« lokalne skupnosti, a jih podrobneje ne določa. Omogočeno je
tudi organiziranje širših lokalnih samoupravnih skupnosti, v katere se občine povezujejo
prostovoljno. po sedanji ustavi so v Sloveniji obvezne lokalne skupnosti le občine.327
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11. GEOGRAFSKA OPREDELITEV OBRAVNAVANEGA
OBMOČJA
11.1 MEJE MESTA
Naselje Nova Gorica (v nadaljevanju Nova Gorica) je zraslo na ravnici, ki jo na zahodni
strani omejuje ravna linija državne meje ob železnici. Severni rob urbanega mestnega jedra
se dotika naselja Solkan, na severovzhodu pa sega do pobočja Škabrijela. Flišno sleme, ki z
južne strani omejuje mestni prostor, se pričenja za državno mejo. Tam stoji na gorici, ki je
dala ime naselju, Goriški grad. Na slovenski strani se proti vzhodu dviga Kostanjevica z
istoimenskim samostanom. Vzhodno od tod pa se flišno gričevje razširi v gozd Panovec, ki
sega do vznožja Škabrijela pri Kromberku.
Slika 12: Meje mesta.

M 1:60.000
Avtor: Bukovič, P., 2006.
Vir: Državna topografska karta RS 1:25.000. 128, Nova
Gorica. 1997, 1. izdaja 1:250.00. Ljubljana, Ministrstvo za
okolje in prostor, Geodetska uprava RS
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Mestno področje Nove Gorice je že leta 1959 Vrišer definiral z dvema urbanima jedroma:
Solkanom in Novo Gorico, nekdanjima goriškima predmestjema Pristavo in Rožno Dolino
ter naseljem Kromberk. Takšen obseg mesta potrjujejo tudi rezultati ankete, saj se prav ta
naselja ahajajo na prvih mestih med območji, ki jih prebivalci smatrajo za del mesta. Mesto
v tem obsegu je predmet našega obravnavanja.
Mestno področje sega od izstopa Soče iz ozke soteske na Goriško polje, preko Skalnice in
Škabrijela do vzhodnega roba Panovca. Od tod naprej po flišnem slemenu s Staro Goro in
najvišjim vrhom Šentmarkom vse do državne meje. Proti severu pa se meja ujema s
potekom železniške proge, vse do Soče.
Okolico Nove Gorice oz. širše območje Nove Gorice označujejo še naselja: Ajševica,
Bukovica, Loke, Stara gora, Šempeter, Vogrsko in Vrtojba. V tem obsegu so v nadaljevanju
obravnavane naravne in družbene značilnosti, ki posredno in neposredno vplivajo na samo
mestno območje.
Meje okolice Nove Gorice segajo na severni strani od Soče pod Mrzlekom proti vzhodu po
pobočju Skalnice, nato proti jugovzhodu po grebenih do Škabrijela in od tod do grabna nad
izvirom Lijaka. Vzhodna meja poteka po Lijaku do Bukovškega polja ter nato proti zahodu
po vzhodnem, severnem in severozahodnem robu melioriranih površin do Vrtojbice in
naprej vse do državne meje. Zahodna meja pa se ujema z državno mejo in sega proti severu
vse do vznožja Sabotina.
Slika 13: Mestno področje slikano iz Sabotina.

Vir: Bukovič, 2005.
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11.2 LEGA IN POLOŽAJ
Mesto se razteza na prodnih nanosih Soče in glinastih usedlinah v srednjem delu
hudournika Koren in kaže, da se bo zaraslo z naselji Ajševica, Kromberk, Loke, Pristava,
Rožna Dolina, Solkan, Šempeter pri Gorici in Vrtojba.
Položaj mesta je zelo ugoden. Leži na stičišču Vipavske in Soške doline, Krasa in
italijanske Furlanske nižine. Nova Gorica je prebivalstveno in gospodarsko središče
Severne Primorske. Preko tega območja poteka V. vseevropski koridor Barcelona – Kijev,
ki je strateško zelo pomemben za celo Slovenijo.
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12. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI GORIŠKEGA
POLJA
12.1 GEOLOŠKE IN RELIEFNE ZNAČILNOSTI
12.1.1 GEOLOGIJA IN RELIEF
Hribovit predel na severu Goriške nižine, ki ga tvorijo hribi Sabotin na desnem bregu reke Soče
ter Skalnica, Škabrijel in Katarina na njenem levem bregu, predstavlja skrajno zahodni del
Trnovske planote. Apnenčast narivni rob Trnovskega gozda , za katerega je značilen kraški rlief,
tu tone pod flišne plasti.328
Tako iz apnenca grajena pobočja Škabrijela prehajajo v podnožju v mehki fliš. Mestoma jih
prekrivajo jeziki pobočnega grušča v obliki bolj ali manj sprijetega konglomerata (mešanica
grušča in zemlje). Zaporedje naloženih kamnin kaže na to, da je Škabrijel dejansko nariv sicer
geološko starejših kamnin na mlajše flišne plasti. Fliš pobočij Škabrijela potone v Goriško ravan,
ki jo je ustvarila Soča v obdobju poledenitev.329
V širše območje Nove Gorice spada le spodnji del Vipavske doline. Gradi jo eocenski fliš, ki
prekriva kar tri petine pokrajine. V flišu se menjavajo laporji, peščenjaki, argiliti in alevroliti,
vmes pa nastopajo še vložki breč, konglomeratov in kalkarenitov.330
Vložki breč v flišu so posledica občasnih podmorskih plazov, ki so prinesli na strmih pobočjih
eocenskega morja ležeč material daleč v flišni bazen. Na zahodnem in južnem pobočju Škabrijela
ter na južnem pobočju Katarine je mnogo pobočnega grušča, ki ga sestavljajo kosi apnenca, v
nižjih predelih nastopajo med njimi tudi flišne kamnine.331
Stik med flišem in pobočnim gruščem se zlahka opazi, saj je naklon površja na grušču precej
večji kot na flišu.332
Vipavska dolina je na tem območju razgibana s flišnimi slemeni, ki se končajo nad izlivom
Vipave v Sočo.
Osnova današnjim morfološkim oblikam je bila obsežna uravnana površina. Gosta mreža
potokov je močno razrezala ta predel in ga razčlenila. Današnje gričevje tako kaže tipične oblike
vodnega preoblikovanja, oziroma globinske erozije. Razločenost med njimi prihaja tem bolj do
veljave, ker so večje dolinice in drage v kvartarni dobi dobile v dnu nasipino. Po njih tečejo danes
ceste iz Gorice. Na ta način je ločena Kostanjevica (143 m) z Rafutom (174 m) in Panovcem (193
m) ob flišnih pobočjih pod Škabrijelom in Kromberkom na S, pa od Šentmarka (227 m) in Stare
gore (190 m) na jugu.
Spričo tako skromnih višin prevladujejo blage, mirne oblike, položna pobočja, položne kope.
Površje je komaj v malenkostni meri spremenjeno v delane terase. Po veliki večini je gričevje še
danes pokrito z nizkim gozdom, z akacijo, s hrastom itd., zlasti sklenjeno v gozdu Panovec.333
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Slika 14: Geološka karta.

M 1:50.000
Avtor: Bukovič, 2006.
Vir: Državna topografska karta RS 1:25.000. 128, Nova Gorica. 1997, 1. izdaja 1:250.00.
Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava RS
Osnovna geološka karta SFRJ. Gorica. 1968. 1. izd. 1:100.000. Beograd, Zvezni
geološki zavod

Oblike vzpetin pa se nekoliko razlikujejo med seboj. Ponekod srečujemo bolj plečata temena,
drugod so slemena ožja. Te različke ustvarja različen značaj litološke osnove. Kjer prevladujejo
obstojnejši peščenjaki in še posebej, če se fliš kroji v vodoravnih plasteh, potem so slemena bolj
plečata in zravnana. Posebnost na tej pedosekvenci je, da so naselje in obdelovalne površine na
hrbtih gričevja, medtem ko so ozke debri in večje strmine slabo poseljene.
333
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Vipavska dolina na zahodu preide v Goriško ravan, imenovano tudi Goriško polje, ki se močno
razlikuje od flišne okolice. Morfološko je zanjo značilen skoraj raven relief, katerega površje je
nastalo pod vplivom akumulacijskih rečno-denudacijskih procesov. Najsevernejši del Goriške
ravni je Solkansko polje. Reka Soča tu priteče iz gorskega sveta na ravnino in prečka okoli 10 km
širok pas eocenskega fliša, v katerega je vrezala prostorno dolino in jo zapolnila z apnenčevim
prodom.334 Ta obsežna ravnina (Goriško polje), ki se razprostrira med Dolkansko sotesko in
ustjem Vipave je pravzaprav dolg in razmeroma ozek vršaj, ki ga je Soča nasula v zgodnjem
diluviju med Brda in gorice Vipavske doline.335
Na zunanjem robu soškega prodnega vršaja je finejši glinasti in peščeni drobir, ki ga sem
nanašajo pritoki iz flišnih predelov. Ker je slabotnejšim pritokom naval soške vode zaviral dotok
in izliv, so naplavljali ob zunanjem robu soškega, pretežno apneniškega proda pesek in zlasti
glino, ki sestavlja Goriško ravnino na robeh. Tu je ravnina vsa iz ilovnatih, dobro zamočenih tal,
velike zaloge gline, pa so bile temelj razvoja opekarstva.336
Goriška ravan je precej znatno nagnjena od SV proti JZ; pri Solkanu je še do 90 m nad morsko
gladino, a pri Sovodnjah in Mirnu ter spodnji Vipavi nekako 50 m. Večji delež površja (46%)
sega le do nadmorske višine 100m, ozemlje nad n.v. 200 m predstavlja le 18%. Prevladuje
naklonski razred do 5%.
12.1.2 TEKTONSKE STRUKTURE
Trnovski gozd predstavlja v svojem vzhodnem in osrednjem delu zgornji (četrti) pokrov Idrijskožirovskega ozemlja.337 Proti zahodu preide v poleglo in deloma pretrgano gubo, ki se lepo vidi v
prevrnjeni antiklinali Skalnice in Sabotina. Le-ta šele zahodneje postane normalna in polagoma
potone pod flišne plasti Goriških Brd. Najpomembnejši prelom poteka po dolini Soče od Solkana
proti Grgarju. Ob tem prelomu so ugnetene dolge in ozke luske flišnih plasti med kredne
apnence. Prelom je skoraj navpičen.
Flišne plasti Vipavske doline gradijo sinklinorijsko zgradbo. Glavna smer vertikalnih gub in tudi
osi sinklinorija je dinarska. Skoraj v vsej dolžini je Goriško vipavski sinklinorij v prevrnjeni legi.
Normalno lego ima le v Goriških Brdih in jugozahodno od Vipave. Severozahodno od Solkana
polagoma tone antiklinalna zgradba pod flišne plasti, zato je v tem delu problematično potegniti
mejo med obema tektonskima enotama.338
12.1.3 MINERALNE SUROVINE
Na območju Nove Gorice so med mineralnimi surovinami najvažnejša nahajališča nekovin, ki
obsegajo predvsem gradbeni kamen, prod in pesek, opekarske gline in laporje, ki bi lahko prišli v
334

Geografski atlas Slovenije : država v prostoru in času. 1998. Ljubljana, DZS, str. 223.
Melik, A., 1960. Slovensko primorje. Ljubljana, Slovenska matica, str. 388.
336
Melik, A., 1960. Slovensko primorje. Ljubljana, Slovenska matica, str. 387-401.
337
Buser, S., 1968. Tolmač lista Gorica. Beograd, Zvezni geološki zavod, str. 10.
338
Buser, S., 1968. Tolmač lista Gorica. Beograd, Zvezni geološki zavod, str. 28-31.
335

101

poštev za cementno industrijo. Pojavi drugih rud in premoga so le neznatni in nimajo
gospodarskega pomena. Apnenec izkorišča apnenica v Solkanu za žganje apna. Kjer zdaj stojijo
objekti Solkanske industrije apna, je bila prvotno gramoznica, iz peskokopa pa je nastal
kamnolom. Tukaj izkoriščajo za žganje apna spodnjekredni oziroma cenomanijski apnenec, pri
katerem moti primes limonita. 339
Slika 15: Pogled na kamnolom iz Sabotina.

Vir: Bukovič, 2006.

Odložena glina je bila zelo ugodne mineraloške sestave in jo je do nedavnega uporabljala bližnja
opekarna.340 Pri Renčah in Šempetru so velike opekarne. Glina predstavlja prepereli produkt
razpadanja okoliških flišnih kamnin in je verjetno nastala v občasnih jezerih v pleistocenu.
Na južnem pobočju Sabotina nastopa boksit v 2 metra debeli in 10 metrov dolgi leči. Zaradi
premajhne zaloge in neugodne sestave boksit ne pride v poštev za izkoriščenje.341
Soča je ob svojem izstopu iz ozke soteske pri Solkanu nanesla velike količine proda, s katerim je
zasula ravnino. Pri Vrtojbi imajo odprte številne gramozne jame z urejenimi separacijami.342
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12.2.4 POMEN GEOLOŠKE ZGRADBE IN RELIEFA
ZA NASTANEK NOVE GORICE
V preteklosti so naselja nastajala ob robu Goriške ravnine, na vznožju goric in Krasa. Taki
naselbinski jedri sta Solkan in Gorica. Tudi v gričevju med Goriško ravnino ter Lijakom, na
najbolj proti zahodu pomaknjeni nizki gorici, je že v srednjem veku stal stari goriški grad.343
Kot smo že omenili, Goriško polje ni v celoti zasuto s soškim prodom. Njegov južni in vzhodni
del prekrivajo ilovnate naplavine potokov in obrobnega flišnega gričevja. Zaradi otežkočenega
odmakanja je ravnica sčasoma postala močvirna. Stik med prodnim nasipom in ilovnatimi nanosi
poteka med železniško postajo, potokom Koren in ob glavni novogoriški cesti (Kidričevi ulici).
Pedološka karta, ki je sestavni del urbanističnega načrta za Novo Gorico iz leta 1957,
nazorno prikazuje sestavo in kakovost zemljišč na solkanski ravnini.
V enem izmed poročil o stanju terena pred začetkom gradbenih del je zapisano, da ima
solkanska ravnina »… približno trikotno obliko in meri približno 4 km2. Ravnina pada
polagoma od Solkana proti Panovcu. Zato se steka vsa voda proti J, kjer jo sprejema mali
potok, ki prihaja iz V iz okolice Kromberka. Ker ima potok, ki teče čez mesto Gorica
prenizko strugo, zastaja voda v bližini Panovca in je zaradi tega svet močvirnat. Ob deževju
nastane začasno malo jezero, ker potok ne more odvajati vse vode. Zahodni del solkanske
ravnine sestoji pretežno iz proda, proti vzhodu pa prevladuje ilovica, deloma peščena,
deloma glina. Zato so napravili v zadnjem času blizu kolodvora opekarno, ki naj bi
izrabljala to glino. Sedaj pa opekarna sredi mesta nima pravega namena in naj bi jo
predelali v druge svrhe.«344
Od tod proti severozahodu postopoma prevlada apniški prod, ki je sprva močno blaten in so v
njem na številnih mestih ugotovili glinene plasti, a je nato vedno bolj suh in čist. Železniška
postaja in Solkan sta že na produ, ki je mestoma strnjen v konglomerat.
Južni del ravnine ob Kornu in severnem obrobju Panovca vse do Strelišča ter območje med
Kidričevo ulico in Kromberkom (z izjemo vzpetin Grčna in Mali klanec345 - na njem je
tovarna Ideal) pokrivajo glinene naplavine in je zamočvirjeno. Na izrazito močvirnat teren
kaže že samo ime predela med Kromberkom in Panovcem »Na paludah«. Razmere se niso
spremenile vse do regulacije potoka Korena ob začetku del za gradnjo novega mesta.
Območje zahodno od državne meje ter severno od potoka Korna približno do Kidričeve
ulice in vznožja Kekca je prodnato.
Kamninska sestava tal vpliva tudi na gladino talne vode. Na gradbišču se je nahajala v globini 1,8
m in 0,3 m in zelo otežkočala gradnjo. Poleg tega pa glinasta tla niso najprimernejša za gradnjo
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še iz enega razloga, njihova dopustna obremenitev v globini dveh metrov znaša le 2 kg/cm2, v
primerjavi s 4 kg/cm2 na produ.346
Zares dobri pogoji za gradnjo so bili torej ob Soči in južno od Solkana, kjer so tla prodnata ali
konglomeratna. Toda zaradi lege tik ob državni meji tega ozemlja niso niti upoštevali, ko so se
odločali o lokaciji Nove Gorice. Pogoji za zazidavo so bili ugodni tudi na Šempetrskem polju,
kjer prevladuje glinen prod. Šele pri Vrtojbi so se začno debele plasti gline, ki jih je nasula
Vipava.347
Za široko zazidavo nista prišla v poštev flišno Kromberško gričevje na vzhodu in iz iste kamnine
zgrajeni Panovec na jugu, kjer je to preveč razgiban svet z močno strmimi pobočji in slabimi
gradbenimi pogoji. Prav tako neuporaben je bil rob Trnovskega gozda (Škabrijel), ki je zaradi
tektonske prelomnice in geološke sestave izredno strm.348
Druga ovira pri graditvi Nove Gorice so bili griči Kostanjevica, Panovec z velikim gozdom, Stara
gora in drugi griči, ki ločijo Goriško polje s Solkanom od Rožne Doline in Šempetra. Za
povezavo teh področij je bila zgrajena cesta, ki poteka iz Šempetra tik od železnici v Rožno
dolino, od tam dalje pa po predoru na vzhodni konec Nove Gorice.349 Gričevnati svet gozda
Panovec, vznožje Kekca od Solkana prek Damberja vse do Kromberka ter prej omenjeni
vzpetini Grčna in Mali klanec sestavlja lapornati peščenjak.
Nagib terena sodi med najpomembnejše topografske značilnosti v urbanizmu. Med 20 in 30% je
teren že zelo težaven za gradnjo, še bolj strme lege so na splošno neuporabne za zazidavo.
Uporabnost strmega terena pa je močno odvisna tudi od načina zazidave. Za individualno
prostostoječo hišo, vrstno ali verižno zazidavo lahko uporabimo tudi zelo strme terene (do 20%),
za terasasto zazidavo pa celo do 30%.350
Slabe strani gradnje v strmini so poleg gradbenih problemov (oporni zidovi, zahtevnejše
temeljenje, hidroizolacije) še nevarnost erozije, oviranost peš prometa, ločevanje mestnih
predelov (ki so v strminah) od ostalih funkcionalnih celot mesta, ovire za prometno in komunalno
infrastrukturo (npr. pri nagibu 10% je kanalizacijo potrebno delati že v kaskadah).
Slabše strani gradnje v ravnini so največkrat pozidava kmetijskih zemljišč, potrebna gradnja
umetnih padcev za kanalizacijo in manj uspešno arhitektonsko urbanistično oblikovanje
(monotonost, slaba preglednost oz. orientacija v prostoru).
Z vidika insolacije so za gradnjo optimalne osončene južne lege z okoli 5% nagiba, pri
orientaciji J-JZ pa do 8%.351
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12.2 HIDROGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Vipavska dolina je prepredena s številnimi večjimi in manjšimi vodotoki, ki so zarezani v
neprepustno flišno podlago. Ob vznožju Trnovskega gozda, na stiku prepustnih karbonatnih
kamnin z neprepustnimi, prihaja v kraških izvirih na dan največ vode. Ta odmaka številne večje
in manjše vodotoke, ki prepredajo Vipavsko dolino in se zarezujejo v neprepustno flišno podlago.
Pred regulacijami in melioracijami so vodotoki Vipavske doline vijugali v ozkih plitvih strugah
in poplavljali travnike. Prav zaradi poplav ležijo vsa starejša naselja na robu gričevnatega
sveta.352
Talna voda se na Goriškem polju nahaja zelo globoko, mestoma sta bili ugotovljeni celo dve
gladini.353
Slika 16: Hidrološka karta.

M 1:50.000
Avtor: Bukovič, 2006.
Vir: Državna topografska karta RS
1:25.000. 128, Nova Gorica. 1997, 1.
izdaja 1:250.00. Ljubljana, Ministrstvo za
okolje in prostor, Geodetska uprava RS
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12.2.1 VRTOJBICA
Potok Vrtojbica zbira svoje vode izpod Panovca in Stare Gore ter teče skozi Rožno Dolino v
smeri od vzhoda proti zahodu, dokler ne zadane na soški vršaj. Tu se tok obrne v ostrem kotu
proti jugu ter teče po vznožju gričev pri Šentmarku mimo Šempetra ter Vrtojbe v reko Vipavo pri
Mirnu. Ob Vrtojbici prevladuje glina, a se že meša s soškim prodom, ki nato proti zahodu
zavzema vse površje.354
12.2.2 KOREN
Potok Koren teče čez Goriško ravan. Povirje ima v flišnih Kromberških goricah in zato tudi velik
odtočni koeficient. Njegovo porečje meri 9,5 km2. Utrditev struge potoka Korena se je začela
skupaj z graditvijo mesta Nova Gorica, ko je služil kot kanal za odvod fekalij.355 Še danes je vsa
kanalizacija Nove Gorice speljana vanj in zato ne preseneča, da se uvršča se v 4. kakovostni
razred. Pri železniški progi Koren prestopi državno mejo in je na italijanski strani pokrit vse do
izliva v reko Sočo.
Že od sedemdesetih let dalje so se pojavljale zahteve, da bi se Koren pokrilo tudi na naši strani. S
takimi in podobnimi razpravami se Nova Gorica že trideset let izogiba obveznosti, da bi potok
očistili in poostrili kriterije za varstvo njegove kakovosti ter zgradili čistilno napravo ali
vzporedno kanalizacijo. Tako Koren ostaja sramotilni steber Nove Gorice, najbolj onesnažena
površinska voda v Sloveniji.356 Po pripovedovanju starejših ljudi naj bi se v Kornu pred začetkom
gradnje Nove Gorice in pred začetkom delovanja Mebla in MIP-a kopali ljudje.
Poplave v letih 1983 in 1987 so povzročile veliko materialne škode, zato se je vodno
gospodarstvo odločilo zgraditi zadrževalnik Pikolud. Dokončan je bil leta 1989 in od takrat
uspešno zadržuje vode, ki bi drugače ob večjih nalivih prestopile strugo Korna.
12.2.3 LIJAK
Lijak izvira na mestu, kjer se je izoblikovala vrzel v nepropustnem flišnem obodu na južni strani
visokega krasa. Ime je dobil po značilnih strmih in ponekod prepadnih lijakasto oblikovanih
stenah zatrepa. Izvir je nestalen in le po daljših deževjih voda silovito pridere iz številnih lukenj
med skalami, poraščenimi z mahom.357
Lijakova ravan je bila po veliki večini v travnikih in pašnikih ter neposeljena. Naselja so nastala
na gričevnatem obrobju. Zanimivo je, da Lijak ne teče proti Soči po najbližji poti ali pod
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Kromberkom proti Novi Gorici ali pa mimo Ajševice po Rožni dolini, temveč po velikem ovinku
proti jugu ter doseže reko Vipavo v Renčah.358
Po osvoboditvi je bil Lijak prvi kraj na Primorskem, kjer so začeli z melioracijami. Da bi
odpravili povodnji ter preveliko zamočenost, so regulirali in poglobili strugo.359
12.2.4 SOČA
Soča izstopi pri Solkanu iz ozke soteske, vdolble v kredni apnenec na Goriško ravan, kjer je v
svoje naplavine izdolbla 55 m globoko strugo. Ta je nekakšno nadaljevanje Solkanske soteske,
saj Soča ohranja enake lastnosti, ki jih ima v soteski. Stene globoko zajedene struge so na obeh
straneh približno enako visoke. Zgrajene so predvsem iz sprijetega proda ali konglomerata ter
poraščene z grmičevjem in redkim drevjem.
Soča je vzdolž celega svojega poteka v utesnjeni dolini ustvarjala ravnice s svojim prodnim
nanosom. To so bolj ali manj ozke police, rečne terase, ki so bile na različnih višinah, kar kaže na
to, da je Soča nasipavala prod v več različnih obdobjih. Pri Solkanu je bilo mogoče take obrečne
terase videti tik pred odpiranjem doline na levem bregu. To je bil primer prvovrstne kulturne
krajine z zanimivim prepletom majhnih njiv, brajd in sadovnjakov. Danes teh teras ni več.
Zamenjali so jih objekti hidroelektrarne Solkan in športna igrišča.360
Jez hidroelektrarne je postavljen na prehodu iz ozke soške doline na Goriško ravan. Zaradi ozke
soteske s za njim ni izoblikovalo jezero, temveč se je zaradi akumulacije dvignila gladina Soče
vse do Plav.
Pod HE Solkan je Soča še ohranila značaj divje vode z brzicami in ponekod tudi še naravno
stanje bregov. Zato je ta del zanimiv za kajakaše, pa tudi ribiče, obvodne sprehajalce in kopalce.
Približno 1,5 km dolg odsek Soče od jezu HE pa do državne meje je edini del srednjega toka
Soče pod Tolminom, ki ima v koritu naravne pretočne količine vode. Povprečni letni pretok Soče
pri Solkanu v obdobju 1961-1990 je 95,5 m3/s, najmanjši nizek pretok 5,58 m3/s je bil dosežen
leta 1985, največji visok pretok 2134 m3/s pa leta 1990. Po kakovosti vode se Soča pri Solkanu
uvršča v 2.-3. kakovostni razred.361
Rečni režim Soče je pri vodomerni postaji v Solkanu izrazito dežno-snežnega. Novembrski višek
je izrazitejši od aprilskega, prav tako je tudi poletni minimum izrazitejši in daljši od zimskega.362
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12.3.5 MRZLEK
Med Solkanom in Plavami se je Soča najgloblje zarezala v apnence ter tam odprla najnižjo vrzel
v nepropustnem obrobju visokega krasa. Zato so izviri razporejeni prav med Sabotinom in
Skalnico. Najpomembnejša med njimi sta Mrzlek in Bokalci.363
Ti kraški izviri zbirajo padavinsko vodo predvsem z dobro namočene Banjške in Trnovske
planote.364
Izviri Mrzleka so na obeh straneh Soče v soteski med vrhovoma Sabotina in Skalnice. Voda
priteka iz številnih špranj in razpok, v glavnem na 18 mestih ter na razdalji okrog 400 m. Razlog
za tako razpršenost je v tem, da so glavni kanali še razmeroma slabo razviti. Dva pomembnejša
izvira sta na desnem in dva na levem bregu. Položaj izvirov je odvisen predvsem od geološke
zgradbe, zlasti od prelomljenosti zgornje-krednih apnencev. Temperatura v izvirih je razmeroma
stalna in se giblje med 8 in 10 oC, srednja vrednost pa znaša 9,2 oC. V primerjavi z drugimi izviri
ob vznožju visokega krasa, je voda Mrzleka nekoliko toplejša in temperature so bolj izenačene,
kar je verjetno posledica počasnega pretakanja in dolgega zadrževanja vode v podzemlju. Po
trdoti se Mrzlek ne loči dosti od Soče, različno pa je razmerje med Ca in Mg. V zaledju Mrzleka
prevladujejo apnenci, zato je Mg v vodi manjši kot pri Soči.365
Z vodnim zajetjem pri Mrzleku, ki daje 300 l izvirne vode na sekundo, se oskrbujejo vsa naselja v
spodnji Vipavski dolini, Nova Gorica ter Gorica v Italiji. Ker je izvir na robu struge Soče, je bilo
treba ob gradnji hidrocentrale Solkan izvir zaščititi in dvigniti raven črpanja, da ne bi prihajalo do
mešanja soške ter izvirne vode.
Vodovodni sistem Mrzlek ima ustrezno tehnologijo obdelave surove vode, ki vključuje: primarni
usedalnik, ozonacijo, peščeno filtracijo, dezinfekcijo z UV srednjetlačnimi žarnicami in dodatek
rezidualnega klora v omrežje.366
Kvaliteta pitne vode iz Mrzleka za zdaj ustreza vsem standardom, čeprav so bile nekajkrat
opažene večje koncentracije nitratov, ki kažejo na možno onesnaženje zaradi kmetijstva na
Banjščicah.367
12.2.6 POMEN VODA ZA NASTANEK MESTA NOVA GORICA
Nova Gorica je začela nastajati v naslonitvi na Koren, ki je bil osnova za kanalizacijske načrte.368
Zato da se je omogočilo pravočasno odtekanje visokih voda in da se je znižala gladina talne vode,
je bilo potrebno regulirati potok Koren. Problematične pa niso bile samo visoke vode, ampak tudi
nizke, saj je bila v Koren izpeljana kanalizacija Nove Gorice. Zemljišče, določeno za graditev, je
bilo potrebno najprej drenirati. Tako je bilo melioriranega 80 ha površja, od tega 40 ha na
področju mesta. Da je to ozemlje hidrografsko tako neurejeno, ni kriva samo različna geološka
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sestava, ampak tudi dejstvo, da imajo vode povirja v flišnem gričevju in zato velik odtočni
koeficient.
Povsem drugačno je hidrografsko omrežje na severnem obrobju, nad Solkanom. Tu so kraški
izviri, ki odtekajo naravnost v bližnjo Sočo. Najmočnejši in najpomembnejši med njimi je
Mrzlek, vir pitne vode.369
Količina razpoložljive vode je osnova za dimenzioniranje raznih funkcij in velikosti naselja. Iz
razpoložljive vode bodo v veliki meri izhajale možne lokacije, obseg naselitve, industrije ter
druge rabe. Na osnovi estetske, naravovarstvene ali rekreativne vrednosti voda bomo načrtovali
športne, rekreativne in turistične cone mesta. Iz vodne bilance torej izhajajo možnosti za razvoj
urbanih naselij. Bilančno moramo uravnovesiti uporabo vode za pitje, gospodinjsko in tehnološko
porabo, za zalivanje vrtov in javnih zelenih površin, za čiščenje ulic in vode kot recipienta
gospodinjskih ali industrijskih odplak. Pri tem moramo zagotoviti zanesljivo in trajno oskrbo z
vodo ter biološki in estetski minimum nivoja vode v strugah. Upoštevati moramo tudi potrebe
prebivalstva ter območij, ki ležijo dolvodno in jim ne smemo krniti pravice do vode.370
Za športno-rekreativno rabo voda nas zanima njena primernost za kopanje (čistost, temperatura,
globina, hitrost vodnega toka, značilnost bregov), veslanje, športno in rekreativno ribištvo, za
obvodno rekreacijo (sončenje, pikniki, sprehodi). Vodne površine so v urbanističnem planiranju
tudi pomembnen element oblikovanja mestne slike in del arhitekturnih vrtnih in parkovnih
kompozicij.371
V urbanističnem oblikovanju pa ima voda vedno tudi izjemno estetsko vlogo, saj so (ob) vodna
pročelja mest praviloma najlepša, lokacije ob vodah najbolj prestižne in urbani razvoj tu najbolj
intenziven. Lahko rečemo, da se naselitev in številne druge urbane dejavnosti »vračajo« k
vodam.372
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12.3 KLIMATSKE ZNAČILNOSTI
Širše območje Nove Gorice leži v neposredni bližini Tržaškega zaliva in je zato pod močnim
vplivom sredozemskega podnebja. Uvrščamo ga v podtip zalednega submediteranskega
podnebja. Goriško podnebje ima poleti že močno mediteranski značaj, pozimi pa prevladujejo
značilnosti srednjeevropskega podnebja.
Te klimatske poteze odsevajo predvsem v značilnih temperaturnih nihanjih, množini in
razporeditvi padavin ter v vetrovnih razmerah predelov.
Na klimo Nove Gorice poleg regionalnih vplivajo tudi lokalne značilnosti, predvsem reliefna
raznolikost in odprtost proti morju.
12.3.1 TEMPERATURE
V primerjavi z ostalo Slovenijo so temperature na tem območju zaradi blažilnega učinka morja
višje jeseni in pozimi. Zaviralno pa deluje morje na povprečne temperature spomladi in poleti.
Poletja so zmerno vroča s povprečno julijsko temperaturo 21,3 OC. Pozimi je čutiti močan vpliv
mrzlih celinskih zračnih gmot, tako da je povprečna januarska temperatura še vedno nad
lediščem, a nižja kot v Slovenski Istri ali neposredno ob Tržaškem zalivu, le 2,8 OC. V hladni
polovici leta, saj se v spodnjo Vipavsko dolino in na Goriško polje z visokih kraških planot in
Krasa pogosto steka hladen zračni tok, ki ustvarja jezero hladnega zraka. Tako se ob ustreznih
sinoptičnih razmerah nad severnim Jadranom in Padsko nižino pojavi obsežna inverzna celica, ki
lahko vztraja po več dni skupaj. Takrat se nad nižjimi deli obravnavanega območja razširi megla
ali nizka oblačnost.
Graf1: Povprečne, maksimalne in minimalne mesečne temperature v obdobju 1961 – 1990
za merilno postajo Nova Gorica.373
25

20

15

10
5

0

-5
J

F

M

A

M
povprečne

J

J

maksimalne

A

S

O

N

D

minimalne

373

Klimatografija Slovenije. Temperatura zraka : obdobje 1961-1990. 1995. Ljubljana, Hidrometeorološki zavod
Republike Slovenije, 356 str.

110

Iz grafa je lepo vidno, da ima Nova Gorica najvišje temperature meseca julija, najnižje pa
januarja in decembra.
Ugodne temperature in z njimi povezana dolga vegetacijska doba omogočajo rast toploljubnih
rastlinskih združb, na najbolj ugodnih legah tudi pravih zimzelenih mediteranskih rastlin in
gojenje nekaterih južnih kultur. V prisojah toplotnega pasu Vipavske doline in Goriških Brd
gojijo tudi oljko, tipično mediteransko kulturo. Skupaj z nekaterimi rastišči v severni Italiji
predstavljajo enega najsevernejših rastišč oljke v Evropi, zato so zelo podvržene pozebam.374
12.4.2 PADAVINE
V povprečju pade na območju Nove Gorice okoli 1500 mm padavin letno, kar ustreza
slovenskemu povprečju.375 Pri prostorski razporeditvi padavin je odločilnega pomena reliefna
izoblikovanost površja. Strmi rob visokih kraških planot predstavlja pregrado, ob kateri se z
vlažnimi jz vetrovi zračne mase dvigajo, pri čemer nastajajo močne orografske padavine.
Na Trnovski planoti znašajo povprečne letne padavine več kot 1700 – 2000 mm. Voda se hitro
odcedi v kraško prevotlena tla.
Graf 2: Povprečne, maksimalne in minimalne mesečne količine padavin v obdobju
1961 – 1990 za merilno postajo Nova Gorica.376
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Na celotnem območju Nove Gorice se uveljavlja submediteranski padavinski režim.
Primarni višek padavin je jeseni (oktober, november), ko je povečana frontalna aktivnost,
sekundarni pa konec pomladi ali v začetku poletja (junija). Najmanj namočeni so januar, februar
in marec (konec zime), drugi minimum pa je poleti. Razporeditev padavin po letnih časih je
ugodna predvsem za kmetijstvo, saj rastline potrebujejo vodo le v vegetacijskem obdobju (od
aprila do konca septembra). Slaba stran poletnih padavin je, da padejo predvsem kot plohe ali
nevihte, te pa pogosto spremljata toča in močan veter. Število dni z nevihto je v obdobju od 1961
– 1990 v povprečju znašalo 23,3 dni na leto, v obdobju od 1991 – 2000 pa se je njihovo število
več kot podvojilo in doseglo 51,1 dni na leto.
Na območju Nove Gorice je sneg prej izjema kot pravilo. Snežna odeja se povprečno obdrži le
1,8 dni na leto.

12.4.3 OBLAČNOST IN MEGLA
V povprečju je letno na območju Nove Gorice okoli 90 jasnih (dan ko je povprečna dnevna
oblačnost manjša od dveh desetin) in prav toliko oblačnih (dan ko je povprečna dnevna oblačnost
večja od osmih desetin) dni. Na Goriškem je oblačnost največja pozimi in zgodaj spomladi,
najmanjša pa poleti.
Graf 3: Povprečno število jasnih in oblačnih dni v obdobju 1991-2000
za merilno postajo Bilje.377

Situacij z meglo je bilo na območju Nove Gorice v obdobju 1961 – 1990 v povprečju le 16 na
leto, v obdobju 1991 – 2000 pa se je število meglenih dni povečalo na 18,6.378 Ta porast gre v
največji meri pripisati večji stopnji onesnaženosti in izgradnji akumulacijskega jezera Vogršček.
Megla se pojavlja skoraj izključno pozimi, redkeje jeseni in spomladi. Najpogosteje nastane
takrat, ko se nad Južno Evropo in Sredozemljem zadržuje območje visokega zračnega pritiska in
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nastane pri tleh nad Padsko nižino in severnim Jadranom obsežna, tudi več kot 100 m debela
plast hladnega in meglenega zraka.379
12.3.4 SONČNO OBSEVANJE
Nova Gorica je v poljudni in predvsem turistični literaturi predstavljena kot sončna Goriška. V
času Avstroogrske se jo je prav zaradi številnih toplih sončnih dni prijelo ime avstroogrska Nica.
Primerjava povprečne dnevne osončenosti potrjuje navedeno trditev, saj je to območje prejelo v
letih od 1970 do 1990 povprečno kar 1908 sončnih ur letno. Ljubljana je v obdobju 1961-1990
prejela povprečno le 1734 ur sončnega obsevanja letno.380
12.3.5 VETER
Za klimatske razmere v občini NG je veter eden od pomembnejših dejavnikov. Najpogosteje piha
burja. To je močan, sunkovit, hladen in večinoma suh veter, ki piha iz vzhodnega kvadranta,
najpogosteje iz severovzhoda.381 Nastane kadar se zaradi razlike med zračnim pritiskom med
celino in morjem hladnejši, gostejši zrak preliva prek grebenov visokih kraških planot na
primorsko stran. Čeprav se zrak pri spuščanju adiabatno segreva, je prodor hladne zračne gmote
tako hiter in izrazit, da burja ozračje znatno ohladi. Ogrevanje zraka pri spuščanju povzroča
njegovo osuševanje, zato se oblačnost razblini in prevlada suho in sončno, navadno za več dni
stabilno vreme. Burja piha vse leto, zlasti močna in pogosta je v hladni polovici leta, poleti je
namreč temperaturna razlika med dotekajočim celinskim zrakom in povprečno goriško
temperaturo manj občutna. Čeprav je vreme ob burji večinoma jasno, je neprijetno za človekovo
počutje, saj veter poveča občutek mraza tudi za 25oC. Treba pa je tudi omeniti, da veter
samoočiščevalno deluje na ozračje.
Burja je najmočnejša na Solkanskem polju, kjer se preko Prevalja vali iz Čepovanskega dola
pravi tok mrzlega kontinentalnega zraka.382
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Graf 4: Vetrna roža za Solkan (1949-1956).383

Smer burje je v Solkanu različna, najpogosteje piha iz vzhoda, najmočnejša pa je s
severovzhoda.. Drugih vetrov praktično ni, kot tudi ne kalm (0,5% situacij).
Onstran Kostanjevice v Rožni dolini, v Šempetru in v Gorici burje ni ali pa je zelo oslabljena.
Graf 5: Vetrna roža za Bilje (2000-2004).384

V Biljah je kalm bistveno več (6,7%). Poleg burje, ki je tudi tukaj najpogostejša iz vzhoda, je
opazen še jug ali mornik.
Za ublažitev burje bi lahko veliko pripomogli zaščitni gozdni pasovi.
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12.3.6 POMEN KLIMATSKIH ZNAČILNOSTI PRI NASTANKU NOVE GORICE
V klimatskem oziru je sedanja lokacija mesta Nova Gorica na slabšem kot bi bila na Šempetrskovrtojbenskem polju. Znano je, da imata Šempeter in deloma tudi Stara Gorica najugodnejše
podnebje na Goriškem. Razlike med obema krajema so sicer majhne, toda z mikroklimatskega
vidika so izredno pomembne. Povzroča jih predvsem burja. Absolutna minimalna temperatura v
Solkanu (1949-56) je bila -15,1 oC, v Gorici (1890-1914) pa -10,3 oC, absolutna maksimalna
temperatura je bila v Gorici 38,1 oC in v Solkanu 27,5 oC. Šempeter in Gorica se imata za blago
klimo in zaščito pred burjo zahvaliti predvsem Panovškemu gozdu.385
Zaradi ugodne zatišne lege in višjih temperatur v hladni polovici leta je bila v Šempetru pod
brdom Šentmark večja bolnišnica, specializirana za izrabo klimatskih ugodnosti za zdravljenje
kostne tuberkuloze.386
V naseljih, kjer je veter zaradi moči ali pogostosti moteč, se varujemo z zazidalnimi strukturami
pa tudi z zelenimi zaščitnimi pasovi. Ob prehodu skozi gozd veter izgublja energijo, ki se zaradi
trenja ob krošnje in debla prevaja v toplotno energijo. 30-50 m od roba gostega gozda pade vetru
hitrost za 30 -40 %, na razdalji 120 – 240 metrov pa veter v gozdu povsem poneha. Zaščito proti
vetru lahko zagotovijo tudi primerno visoke in sklenjene zgradbe, zidovi in ograje, postavljene
prečno nanj. Zaprti urbani bloki (kareji) so pravzaprav najboljša vetrovna zaščita, vendar je pri
njih prisoten problem slabše osončenosti, razgledov in zračnosti.387
Prijetna klima in z njo povezana čistost zraka sta pomembna dejavnika v urbanizmu in temeljna
pogoja za kvalitetno urbano okolje.
Urbana klima je odvisna od naravnih in antropogenih pogojev. Lahko je v posameznih delih
mesta različna. Skoraj vedno pa je občutna razlika med mestom in naravno okolico, tako glede
temperatur, vlažnosti kot tudi glede vetrov, onesnaženja in pojava megle.
Pomembno je, da v urbanem okolju ohranimo čim več zelenih površin (drevja, trave), pa tudi
peščenih ali tlakovanih površin, ki omogočajo dolgotrajno infiltracijo in zmanjšujejo nevarnost
poplav.
Naravno poraščene ali vodne površine izboljšujejo urbano mikroklimo. Materiali oz. površine, ki
toploto odbijajo, toploto tudi maj absorbirajo (npr. vodna površina). Zidovi čez dan absorbirajo
mnogo toplote ter jo oddajajo zvečer okolici. Drevje, travniki in vode absorbirajo manj in zato
delujejo osvežilno. Pri razlikah med vročimi in hladnimi površinami nastaja zračno valovanje
(npr. lahen vetrič v parkih), kar je za počutje v mestih ugodno. Obsežne asfaltne površine
ustvarjajo neugodno mikroklimo – poleti se zelo segrejejo, pozimi pa se zelo ohladijo in
povzročajo mrzle vetrove. Kopenska (celinska) urbana naselja se na splošno hitro segrevajo in
ohlajajo, naselja z gosto vegetacijsko odejo in vodnimi površinami pa počasneje.388
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Onesnaževanje ozračja
V urbanizmu problem onesnaženja zraka rešujemo z urbano dekoncentracijo in policentrično
zasnovo urbanizacije, z disperzijo ali omejevanjem gradnje »nečiste« industrije (preventivna
zaščita), posledično pa s čistilnimi napravami (zračnimi filtri), z uvajanjem kolektivnega
ogrevanja, s prehajanjem na bolj čista goriva, z uporabo neosvinčenega bencina (katalizatorji), s
sistemi prometnih obvoznic, z uvajanjem javnega prometa, s čim večjim deležem zelenih
površin.389
Hrup
Tudi hrup je ena od oblik atmosferske polucije, saj se v največji meri prenaša kot zračno
valovanje. Naravne hrupe (šum vetra, žuborenje vode) laže prenašamo od umetnih (npr.
hrupa motorja). Na trajen hrup nižje jakosti se »navadimo«, motijo pa nas občasni,
kratkotrajni močni hrupi (tovornjak).390
Poglavitni viri hrupa v urbanih območjih so proizvodni obrati, gradbena dela na prostem,
cestni promet,… Hrup, povzročen z motornimi vozili, je odvisen zlasti od števila vozil, od
hitrosti, teže vozil oz. deleža tovornjakov, hrupa pnevmatik, pospeševanja ali zaviranja
(križišča) in drugih specifičnih dejavnikov (kot so vožnja v klanec, delež motornih koles,
tehnične lastnosti vozil). Najustrezneje je, če se proti hrupu ščitimo aktivno, torej da ga
zmanjšamo pri njegovem izvoru ali pa ga zmanjšujemo z ustrezno distribucijo prometa,
namembnosti con oz. lokacij, ki so glavni vir hrupa. Med take ukrepe štejemo gradnjo
obvoznic, povečanje deleža javnega prometa, koncentracijo hrupne industrije in energetike
v posebne, od mesta ustrezno oddaljene cone, umeščanje kulturnih, šolskih in športnih
objektov v mirne zelene cone, ustvarjanje mirnih con v naseljih z razporeditvijo garaž in
parkirišč ob obodu in podobno.391

12.4 PRST IN VEGETACIJA
Na tvorbo prsti na območju Nove Gorice z okolico vplivajo teksturno in strukturno raznoliki
rečni nanosi ter mešana matična podlaga fliša in zaplat apnenca. Naravne razmere, predvsem
podnebje in kamninska zgradba, pogojujejo intenzivno mehanično razpadanje in kemično
preperevanje tal. Mehanično razpadanje fliša pospešujejo pogosta zmrzovanja in odtaljevanja tal,
ki jih v zimskih mesecih povzročajo kolebanja dnevne temperature, še zlasti ker jih ne varuje
snežna odeja. Visoke temperature in sorazmerno velika količina padavin pa nudijo tudi ugodne
pogoje za intenzivno kemično preperevanje.
Na preučevanem območju se pojavljajo štiri pedosekvence:
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12.4.1 PEDOSEKVENCA NA PRODU IN PESKU KARBONATNEGA ZNAČAJA
Pojavlja se na Soškem polju na ravnici pod Šempetrom. Pedosekvenca se pojavlja v ravninskem
delu, zanjo so značilna evtrična rjava tla.
Za ta tla je značilno, da imajo ugodne fizikalne in kemične lastnosti. Po reakciji so nevtralna in
oskrbljena s hranljivimi snovmi in zato je prst primerna za pridobivanje poljščin, vrtnin pa tudi
sadja.392
Ker so vse razpoložljive (nepozidane) površine namenjene pridobivanju hrane in krme, tu
praktično ni gozdov. Raven relief omogoča uporabo mehanizacije, kar ima z vidika ekonomike
pridelovanja velik pomen.
Propustnost tal omogoča, da v času obilnejših padavin voda ne zastaja, temveč se hitro odcedi in
zbira v propustnem prodnatem sloju kot talne vode. Le-te se trenutno ne izkorišča, predstavlja pa
neko rezervo pitne vode, na katero se lahko računa v bodočnosti.
Nevarnost onesnaževanja talne vode predstavlja predvsem urbaniziran prostor na tej
pedosekvenci. Propustna tla ne morejo preprečiti neprečiščenim odpadnim vodam, da bi
pronicale v tla. Zato zahteva to območje največji varstveni režim, ki se mu mora podvreči tudi
kmetijska dejavnost glede na zmanjšano porabo pesticidov in fungicidov. Poseben problem
predstavljajo iz istega razloga tudi gramoznice.
Na Goriškem polju ima zelo dolgo tradicijo vrtnarstvo, saj je bilo veliko okrasnih rastlin na tem
mestu že pred graditvijo NG. Rožna Dolina je svoje ime dobila prav po nasadih zgodnjega
spomladanskega cvetja, predvsem vrtnic (Rosa sp.), ki so jih tu gojili do 1. svetovne vojne in
vozili celo na dunajski cesarski dvor.393
12.4.2 PEDOSEKVENCA NA GLINAH IN ILOVICAH
Pojavlja se v dolinskem delu, ki so ga oblikovale reke in potoki na območju fliša. Dejansko
predstavljajo gline in ilovice, s prodom pomešane koluvijalne in aluvialne nanose potokov.
Glavna značilnost te pedosekvence je pojav talne ali pa slojne vode, ki po dežju težko prodirajo v
globlje podtalje. Ker se tudi ta združba tal pojavlja izključno v ravninski naravni regiji, je relief
raven (strmine manjše od 10%) z nadmorskimi višinami 60 - 100 m. V samem dolinskem dnu se
pojavljajo manjše mikrodepresije. Ravno dno prehaja iz dolinskega dna v nekoliko dvignjena
pobočja. Poplave, ki se pojavljajo ob močnejšem deževju, segajo le na območje oglejenih tal,
medtem ko se na dvignjenem obrobju pojavljajo psevdooglejena tla.394
Zaradi precejšnje vlažnosti so razmere za gojenje kulturnih rastlin neugodne, zato tako območje
preraščajo združbe vlagoljubnih travišč. Za uspešno rast kulturnih rastlin jih je potrebno osušiti.
Na dvignjenih mestih se pojavlja njivski svet. V manjšem obsegu se pojavlja tudi gozd, kjer
prevladujejo drevesne vrste, ki prenašajo vlago.
Naravnega rastja je danes tu zelo malo. Pojavlja se kot obrežno rastje ob vodi, v manjših otokih
na mokrih zemljiščih v podnožju gričevja ter na samem gričevju v grapah.
Zaradi neprepustnosti tal, se škodljive snovi vežejo v tleh samih in kasneje razkroje, ne da bi se
pri tem onesnaževala podtalnica.
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Urbanizcija teh območij je v nekaterih primerih celo zaželena, saj s tem odtegujemo tisti
kmetijski prostor, ki ima za primarno rabo omejeno vrednost. Zato je predlog, da se delno
opredeli industrijska cona v to območje strokovno utemeljen (območje Ajševice). Izkopi in sploh
zemeljska dela ne zahtevajo večjih naporov za sodobno mehanizacijo, ki jo uporablja
gradbeništvo, v kolikor ne otežuje dela visok nivo podtalnice. Zaradi vlage ni mogoče graditi
kletnih prostorov.
Izkušnje kažejo, da po naselitvi te pedosekvence, ljudje sami izboljšujejo bivalne in delovne
pogoje. Z jalovino nasipavajo mokra zemljišča in tako izolirajo vpliv visokostoječe podtalne
vode. Urbanizacija takih območij predstavlja tudi najbolj korenito hidromelioracijo. Asfaltne
ceste, strehe, kanalizacija, komunalne naprave, itd. delujejo kot odličen drenažni sistem. Zračna
vlaga se zmanjša in na sploh te korenite spremembe prvotnih ekoloških razmer najdejo
ravnovesje v ugodnejši in prijetnejši ekološko-bivanjski sredini.395
12.4.3 PEDOSEKVENCA NA FLIŠU
Gričevnat del občine Nova Gorica izgrajuje eocenski fliš. Fliš je kamnina, v kateri se menjavata
lapor (finozrnata usedlina) ter peščenjaki in apnenci (debelozrnati). Tako lapor kot peščenjak
vsebujeta kalcijev karbonat in zato pogosto srečujemo na tej litološki kamnini rjava tla, nasičena
z bazami in slabo alkalno reakcijo.396
Človek je kmalu spoznal vrednost tal na flišu za primarno proizvodnjo. Matična osnova je
krušljiva in zaradi velike poroznosti in vpojnosti za vodo, podvržena hitremu preperevanju.
Prerigolan fliš hitro razpade in se spremeni v antropogena tla, zato srečujemo na tej pedosekvenci
velik delež kmetijskih površin. Kvaliteta ruralnega prostora je razvidna po večjem deležu
sadovnjakov, predvsem pa vinogradov. Zemljišča na strminah je človek zavaroval pred erozijo s
terasami, pri tem je obstojnejši peščenjak uporabil za kamnite obloge teras in se s tem rešil tega
materiala. S tem je terase še bolj zaščitil pred rušenjem oziroma erozijo. Tla na terasah je občasno
globoko rigolal, pri čemer je nemalokrat izkopal tudi razmeroma mehko lapornato kamnino.
Zaradi procesov deagrarizacije, srečujemo že z gozdom porasle terase, posebno na strmih legah,
kjer so terase tudi ožje. V teh primerih prevladuje psevdo akacija, t.j. drevesna vrsta, ki jo je
človek uporabljal za kolje v vinogradih.
Za osrednji in spodnji del Vipavske doline je značilen termofilni primorski gozd puhastega hrasta
in črnega gabra (Ostryo-Quercetum pubescentis), v katerem ima pomembno vlogo tudi črni bor
(Pinus nigra). Za Biljensko-Vrtojbenske in Starogorske griče je značilen nižinski gozd hrasta in
belega gabra (Querco-Carpietum).397
Primerna reliefska modulacija omogoča tudi gradnjo, še posebej, če je zato litološka sestava fliša
ugodna. To pomeni, da se pojavljajo trdnejši in odpornejši peščenjaki, oziroma če skladi fliša
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teko pravokotno na smer pobočij. V teh primerih so tla stabilnejša, nosilnost pa večja. Kljub temu
zahteva gradnja objektov na tej kamnini podrobnejšo strokovno presojo zaradi možnosti plazenja.
Izredno ugodna mikroklima, posebno južnih pobočij, kakor tudi lepi razgledi iz tega gričevantega
sveta v dolino, privablja v te predele oddiha željne meščane.398
12.4.4 PEDOSEKVENCA NA TRDIH KARBONATNIH KAMNINAH
Pojavlja se na severu preučevanega območja, grajeno iz triadnih apnencev. Tu so se oblikovale
rjave pokarbonatne prsti, na katerih dobro uspeva gozd jelovo-bukovega sestoja, oziroma gozd
spomladanske torilnice in bukve.399 Ta gozd ima veliko gospodarsko vrednost.
Kmetijska izraba tal je tu otežena zaradi plitve in skeletne prsti. Zaplate njiv se po večini
prepletajo s travniki in pašniki..
Na teh območjih je potekal urban razvoj relativno počasi in previdno zaradi problematične oskrbe
z vodo in zaradi problemov z odpadnimi vodami. Ta pedosekvenca predstavlja širšemu območju
Nove Gorice vodozbirno območje in bo pri nadaljnji urbanizaciji in sploh poselitvi potreben
poseben ozir in previdnost. Sicer pa je to dokaj trden in stabilen svet za gradnjo. Ti predeli so
čedalje bolj zanimivi tudi za rekreacijo.
12.4.5 POMEN PRSTI IN VEGETACIJE PRI NASTANKU NOVE GORICE
Pri določitvi lege novega naselja se je bilo treba ozirati tudi na pedološko sestavo tal. Goriško in
zlasti Šempetrsko polje veljata za pravi vrt. Dolgotrajna vrtnarska tradicija in skrbno gnojenje je
pripomoglo, da so sicer po naravi bolj revne in peščene prsti postale bogate in rodovitne. Mesto
se je zidalo na zamočvirjenih zemljiščih, kjer so bili le kisli travniki in staro goriško
pokopališče.400
Na tej dotlej pretežno agrarni ravnici je po drugi svetovni vojni zrasla Nova Gorica. Prst na
solkanskem polju je bila, kot nakazujejo razprave o tem, kje naj se gradi novo mesto, slabše
kakovosti. Za obdelovanje je bil najprimernejši s soškim prodom zasut severni del ravnice,
medtem ko so njegov južni in vzhodni del prekrile ilovnate naplavine potokov iz obrobnega
flišnega gričevja. Potok Koren je bil potisnjen ob rob panovškega brega in ob večjem
deževju ni mogel odvajati presežkov vode. Zaradi tega je južni del ravnice sčasoma postal
močvirnat.401
Novo Gorico so v prvih letih dejansko gradili na ilovnatem in za obdelovanje neprimernem
terenu, kjer sta tedaj še stala opekarna402 in opuščeno pokopališče. Prav tako se je mesto
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sprva širilo v smeri proti Kornu in Panovcu, kjer je bilo manj njiv in več travnatih površin.
Toda sčasoma je bilo prostora za gradnjo na tem nekoliko manj rodovitnem območju vse
manj. Nove stanovanjske hiše in bloki so začeli rasti tudi na najbolj rodovitnih zemljiščih,
na Ledinah, severno od mestnega jedra.403
Ob gradnji NG so obstajale zamisli o mestu kot botaničnem vrtu, saj imajo zaradi zelo ugodnih
klimatskih in pedoloških razmer tu pogoje za rast številne rastlinske vrste. Zamisli so bile do
neke mere uresničene, tako danes krasijo mesto številne zelene površine in mu dajejo prijeten
videz. V NG je iz različnih klimatskih pasov prinesenih okrog 500 različnih okrasnih rastlin.
Pomemben pečat je NG vtisnila prav bližina Gorice, ki se že od nekdaj ponaša s številnimi lepo
urejenimi parki, med katerimi izvirajo nekateri še iz renesanse ter kasneje iz baroka in
klasicizma. Po vzpostaviti državne meje po 2. svetovni vojni je na naši strani ostalo kar nekaj
parkov: vrtnarija v Rožni Dolini, park pri gradu v Kromberku ter park pri Zavodu za zdravstveno
varstvo na Pristavi (Rafutu).404 Večje pomembno gozdno območje na obrobju NG je Panovec, ki
se s hrbtom Kostanjevice vleče od Ajševice pa vse do državne meje.
Pomemben omejitveni faktor urbanizacije (omejitev za gradnjo) je rodovitnost tal oz. iz nje
izvedena primernost tal za kmetijstvo (zelo, srednje, manj, pogojno primerna zemljišča ter
nekmetijske površine – gozd, nerodovitne in urbanizirane površine). Najboljša kmtijska zemljišča
lahko uporabimo za gradnjo samo izjemoma ter če izgubljeno površino nadomestimo drugod z
zemljiščem enake proizvodne vrednosti (z aglomeracijami, renaturacijami, sanacijami izkopov).
Take izjeme so možne za objekte in naprave, ki so velikega družbenega pomena (npr. avtoceste,
železnice, letališča, čistilne naprave, energetske zgradbe in naprave, pomembni šolski, kulturni,
zdravstveni, športni in drugi družbeni objekti). Pač pa je rodovitnost tal pozitiven dejavnik za
načrtovanje parkov, vrtnarij in površin za ljubiteljsko obdelovanje.405
Varstvo naravne dediščine
Pri načrtovanju naselij se izogibamo območjem varstva narave, zato se ob robu naselij ali znotraj
njih nahajajo zlasti naravne vrednote lokalnega pomena, kot so biotopi, drevoredi parki,…
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13. DRUŽBENOGRAFSKE ZNAČILNOSTI NOVE GORICE
13.1 PREBIVALSTVO IN POSELITEV
Podatki o socialno-demografski družbeni strukturi so pomembni predvsem za razne projekcije
potrošnje, stopnje rasti motorizacije, potrebe po delovnih mestih, stanovanjih, vrtcih, šolah,
trgovinah, zdravstvenih ustanovah, domovih za ostarele in javnem prometu.
13.1.1 POSELITEV IN NASELJA
Najstarejši sledovi človekove prisotnosti v Posočju segajo v srednji paleolitik (ok. 80 000
do 40 0000 pr.n.št.). V železni dobi je bilo pomembno naselje na Sv. Katarini nad današnjo
Novo Gorico.406
Širše območje današnje Nove Gorice je bilo za naselitev Slovanov privlačno iz dveh
razlogov. Prvi je strateški pomen in dobre prometne zveze (križišče poti), druga pa dejstvo,
da so bili Slovani poljedelci. Na to, da je bilo kmetijstvo takrat res temeljna dejavnost, kaže
lega naselij.
Prvi pas poselitve je nastal na stiku ravnine z gričevnatim svetom in koristil ravnico za
poljedelstvo. Poleg tega pa so bila naselja ob vznožju gričev zavarovana pred visokimi
vodami. Za ta pas so značilna gručasta naselja (Solkan, Vrtojba, Šempeter, Volčja Draga,
Bukovica, Ajševica).
Drugi pas poselitve pa poteka po pobočjih gričev. Naselja so razložena. Kmečki domovi so
razporejeni po večjem območju, med hišami pa so kmetijska zemljišča, največkrat
vinogradi in sadovnjaki. (Kromberk, Rožna dolina, Stara Gora, Pristava)
Od 2. polovice 20. stoletja so bila vsa ta naselja podvržena procesu suburbanizacije. V
včasih ruralno okolje je udrla mestna arhitektura. Objekti stojijo posamič, na sredini
parcele. Prometno omrežje je premočrtno.
Ajševica
Ajševica je razpotegnjeno obcestno naselje, oddaljeno od Nove Gorice le 5 km. Za Novogoričane
je pomembno predvsem zaradi športnih dejavnosti. Tukaj je konjušnica, načrtujejo pa tudi
izgradnjo športnega letališča. V bližini je potok Lijak, ki ima kraški izvir. V stenah osrednjega
dela Lijaka pa so novogoriški alpinisti opremili več plezalnih smeri, kjer se urijo začetniki in
izurjeni plezalci.407
Kromberk
Kromberk so nekoč imenovali Stran (do leta 1609). To ime, ki je nemško, je dobil po plemičih
Coronini-Cronberg, ki so v 17. stoletju v vasi postavili svojo rezidenco. Njihov grad še stoji. Pred
leti je bil obnovljen in od leta 1954 ima v njem sedež Goriški muzej. Vas je bila porušena v prvi
in deloma požgana v drugi svetovni vojni. Pomembno vlogo je imela v narodnoosvobodilnem
406
407

Slovenija : turistični vodnik. 1995. Ljubljana, Mladinska knjiga, str. 163.
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boju, zaradi svoje prikladne (pobočje Škabrijela), a obenem lahko dostopne lege. V Kromberku
imajo sedež novogoriške gospodarske ustanove: pohištvena industrija Meblo, Mesna industrija
Primorske (MIP), gradbeno podjetje Final, Goriški vodovodi, Vodno gospodarstvo Soča, ter
Komunala. Za Novo Gorico je Kromberk pomemben predvsem zaradi gospodarskih dejavnosti.
V zadnjem času pa postaja pomemben tudi zaradi stanovanj, saj se je v zadnjem desetletju tu
zgradilo največ individualnih stanovanjskih hiš. Danes ima naselje 1405 prebivalcev.408
Pristava
Pristava (Rafut) leži na južni strani pod vzpetino Kostanjevica. Naravna znamenitost na Pristavi
je Hribarjev park, značilno podobo pa daje naselju v naravnem slogu zasnovana vila (s parkom)
arhitekta Antona Laščaka. Do nekaj let nazaj je imel tu sedež Zavod za zdravstveno varstvo,
danes pa je prazen.
Naselje Pristava se je za časa Avstrije imenovalo PRESTAU oz. Borgo Prestau. Celotno naselje
je bilo v sklopu mesta Gorica z uličnim sistemom in sicer Via del Rafut, Via della Capella, Via
Antonio Tomsig (Tomsič), Via dell Petrogalli, Via delle Alpi Giulie, Via del Poligono, Ronco
delle vigne in Via del San Gabriele (vir 4). Po ugotovitvah bi bila četrtina naselja na naši strani.
V ime Rafut je bilo od leta 1947 preimenovano od samih prebivalcev, ker je bil del naselja
odrezan od mesta, katerega glavna ulica je nosila to ime. Od leta 1991 pa se temu naselju zopet
uradno reče Pristava in ima 336 prebivalcev. Za Novo Gorico je pomembna predvsem zaradi
stanovanjskih hiš.409
Rožna Dolina
Le malo južno od Pristave leži razloženo naselje Rožna Dolina, danes znana predvsem po
mejnem prehodu. Pred prvo svetovno vojno je bilo v Rožni Dolini nekaj rezidenc premožnih
Goričanov, zabavišče Tivoli pa jim je nudilo zabavo pozimi in poleti. Ime Rožna dolina je nastalo
ob dveh ulicah, ki sta v Italiji: Via della Casa rossa in Via Valdirose. Danes živi tu 1050
prebivalcev.
V Rožni dolini je ohranjeno židovsko pokopališče, ki je hkrati tudi največje židovsko pokopališče
na Slovenskem. Sem so pokopavali svoje rajne Goriški Židje, ki niso bili le pomembna
gospodarska sila, pač pa so predstavljali pomembno sestavino italijanskega kulturnega življenja v
Gorici. Nedaleč od tod pa imamo v Stari Gori svoje pokopališče tudi Novogoričani.410
Stara Gora
Stara Gora je razloženo naselje s 115 prebivalci. Tukaj je bolnišnica za invalidno mladino, ki je
bila za časa Italije umobolnica. Zaradi ugodne lege so tukaj nasadi breskev, marelic, češenj in
vinogradi.411
Solkan
Solkan je staro naselje, nekdaj predmestje Gorice in danes Nove Gorice. Skozi kraj vodi stara
cesta iz Gorice (čez maloobmejni prehod) v Soško dolino, prek Prevala pa v Grgarsko kotlino,
Čepovanski dol in na Banjščice ter na Trnovsko planoto. Najnovejša prometna pridobitev je most
za cestno povezavo z Goriškimi brdi, ki je daljši in višji od slikovitega kamnitega železniškega
408
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mosta iz obdobja Avstro-Ogrske. Ker leži naselje ob izteku doline, je zanj značilna podnebna
posebnost: tu namreč ne poznajo slane, kar s pridom izrabljajo številni gojitelji krizantem. Solkan
je v listinah omenjen že leta 1001. Staro jedro naselja je na levem bregu Soče. Prodnata ravnina
med Solkanom in Gorico, kjer so bila dolga stoletja kmetijska zemljišča, je danes skoraj povsem
pozidana, tako da ni vidnejše ločnice med mestnim prostorom Nove Gorice in Solkana. Od
nekdanjih obdelovalnih površin so še najbolje ohranjeni vinogradi, in sicer na obsoški terasi, pa
tudi po vsem flišnem delu prisojnega pobočja Kekca. Solkan je bil po letu 1947 središče
goriškega okraja s sedeži gospodarskih podjetij, upravnih služb in kulturnih ustanov. Leta 1953
so ga priključili Novi Gorici, od leta 1988 pa je ponovno samostojno naselje in ima 3324
prebivalcev. Z razvojem Nove Gorice so se tja preselile tudi nekatere dejavnosti, nazadnje
Primorsko dramsko gledališče.412
Šempeter
Nekdanje kmečko naselje Šempeter se je razvilo na desnem bregu potoka Vrtojbice. Šele od
sedemdesetih let 20. stoletja so se stanovanjske hiše in druga poslopja razširili na levi breg
potoka in še posebno na vznožje Markovega hriba. Vse središčne dejavnosti razen zdravstvene so
danes v Novi Gorici, bolnišnica v Šempetru pa je še vedno namenjena prebivalstvu celotne
severne Primorske. Tu je tudi edini mednarodni železniški mejni prehod na Goriškem. Naselje se
prvič omenja že leta 1200. Danes ima Šempeter 3910 prebivalcev.413
Vrtojba
Nekdanje kmečko naselje, ki ima 2070 prebivalcev je znano predvsem po pridelovanju zgodnje
zelenjave in vrtnin. Po drugi svetovni vojni se je spremenilo v delavsko-kmečko naselje. Živahna
zidava stanovanjskih hiš in hitro naraščanje števila prebivalcev v zadnjem času spreminjata
Vrtojbo, skupaj s Šempetrom pri Gorici, v južni primestni krak novogoriške mestne aglomeracije.
Mednarodni blagovni in potniški mejni prehod v Vrtojbi sodi med največje v Sloveniji, zato so
bila tu do vstopa Slovenije v EZ, predstavništva številnih špedicijskih podjetij. Kraj se prvič
omenja leta 1200.414
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13.1.2 ZNAČILNOSTI PREBIVALSTVA
13.1.2.1 ŠTEVILO IN GOSTOTA
Tabela 23: Gibanje števila prebivalcev po naseljih od leta 1948 do leta 2002.415
1948

1953

1961

1971

1981

1991

2002

02/81 02/61 02/48

Ajševica

211

265

126

274

103

257

94

244

95

272

111

261

96

107

95

124

Bukovica

674

439

65

397

90

451

114

493

109

520

105

510

98

103

128

76

Kromberk

640

629

90

680

108

788

159

864

110

1405

162

1820

129

129

268

284

N. Gorica

2587

3865

149

5377

139

9633

179

14246 148

14638 103

13491 92

95

251

521

Pristava

380

373

98

328

88

240

73

222

92

336

151

361

107

163

110

95

Rožna D.

580

583

100

748

128

743

99

833

112

1050

126

1091

104

131

146

188

Solkan

587

877

149

1221

139

2187

179

3235

148

3324

103

3272

98

101

272

557

Stara G.

148

129

115

121

82

124

102

116

93

115

100

142

123

122

173

96

Šempeter

1268

1618

128

2169

134

2936

135

3190

109

3910

123

3865

99

121

178

305

Volčja D.

335

458

137

539

118

538

100

603

112

633

105

697

110

116

129

208

Vrtojba

1593

1645

103

1720

104

1835

107

1940

106

2070

197

2404

116

124

140

151

MNG

4774

6327

132

8354

132

13591 163

19400 143

20753 107

20035 96

103

240

420

ŠNG

9003

10881 121

13574 125

19732 145

25986 132

28273 109

27914 99

107

206

310

Število prebivalcev širšega območja Nove Gorice (ŠNG) se je od leta 1948 do 2002 povečalo za
več kot 3-krat, ožjega območja za 4-krat in samega naselja Nova Gorica za več kot 5-krat.
Naselje, ki je doživelo največji porast prebivalstva, pa ni bila Nova Gorica, kot bi lahko
pričakovali, temveč Solkan. To se odraža tudi v samem prostoru, saj se je že dobesedno staknil z
Novo Gorico. Največji porast je bil zabeležen med leti 1961 in 1971, predvsem zaradi
doseljevanja. V tem obdobju je bilo zgrajenih veliko stanovanjskih, industrijskih, zdravstvenih in
šolskih objektov. V obdobju od leta 1918 do 1981 je bila Nova Gorica po dinamiki rasti v
slovenskem merilu na drugem mestu, takoj za Velenjem.416
Iz tabele vidimo, da je število prebivalcev do leta 1981 močno naraščalo, nato pa se je rast
umirila. Po letu 1991 pa je opazno nazadovanje števila prebivalcev v ožjem mestnem območju in
stagniranje v širšem.
V naselju Nova Gorica je leta 2002 živelo skoraj toliko prebivalcev kot v ostalih naseljih skupaj
(48%), v ožjem mestnem območju pa 72%. Leta 1948 je imelo naselje Nova Gorica 29% delež
prebivalstva, ožje območje pa 54%.

415
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416

124

Slika 17: Gibanje števila prebivalcev širšega območja
Nove Gorice med leti 1991 – 2002.417

Med letoma 1991 in 2002 se je najbolj zmanjšalo število prebivalcev v naselju Nova Gorica.
Rahel upad zaznamo še v naseljih Ajševica, Bukovica, Solkan in Šempeter. Največji porast sta
beležila Kromberk in Stara Gora.
Do leta 1981 lahko govorimo o močni centralizaciji, saj se je število prebivalcev najmočneje
povečevalo v Novi Gorici in Solkanu (indeks 148). Od tega leta dalje pa že lahko začnemo
govoriti o suburbanizaciji okoliških naselij. Tako so se številčno najbolj povečala naselja Vrtojba,
Kromberk, Rožna Dolina, Pristava in Šempeter.
Negativna stopnja rasti prebivalstva v Novi Gorici odraža tako izseljevanje v sosednja naselja,
kot tudi nižji naravni prirastek. Starostna piramida mesta Nova Gorica nam namreč kaže pojav
upadanja rodnosti

417

Popis prebivalstva 2002
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Slika18 : Gostota poselitve.418

Največja gostota poselitve je bila leta 2002 v naselju Nova Gorica, kjer je živel v povprečju kar
3181 prebivalec na km2. Zelo gosto so poseljena še naselja Pristava (647 preb./km2), Solkan (632
preb./km2) in Šempeter (477 preb./km2). Nadpovprečno poseljena so tudi Volčja Draga (292
preb./km2), Vrtojba (245 preb./km2), Bukovica (195 preb./km2) in Kromberk (170 preb./km2).
Malo nad slovenskim povprečjem je Rožna Dolina (116), gostota poselitve pa je redka v naselju
Ajševica (74 preb./km2) in Stara Gora (57 preb./km2). Gostota obravnavanih naselij kaže na
veliko stopnjo suburbanizacije.
Iz karte sta lepo razvidni dve zgostitveni jedri: prvo okoli Nove Gorice in drugo okoli Šempetra,
med katerima se razteza gozd Panovec. Prav zaradi te neposeljene površine (podobno je tudi pri
Kromberku) je povprečna gostota poselitve v naselju Rožna Dolina manjša od drugih naselij. Na
prvi pogled preseneča tudi »nizka« stopnja gostote v Kromberku, ki jo prav tako lahko pojasnimo
z redko poseljenim gričevnatim delom naselja.
Z gostoto poselitve so povezani tudi pritiski na okolje. V gosteje poseljenih območjih je namreč
večja poraba vode, več je komunalnih in drugih odpadkov, zaradi prometa in ogrevanja se
onesnažuje zrak.

418
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13.1.2.2 STAROSTNA IN SPOLNA SESTAVA
Tabela 24: Primerjava deležev (%) prebivalcev po starostnih skupinah po naseljih
za leto 1961, 1981, 2002419

Ajševica
Bukovica
Kromberk
Nova Gorica
Solkan
Pristava
Rožna Dolina
Stara Gora
Šempeter
Volčja Draga
Vrtojba

0 - 24
39
35
39

1961
25 - 64
53
60
53

nad 65
8
5
8

0 – 24
35
34
37

1981
25 - 64
52
53
53

Nad 65
13
13
10

41

54

5

39

54

7

35
41
44
39
33
39

58
53
52
54
55
50

7
6
4
7
12
11

31
37
37
36
35
37

52
55
46
54
52
51

17
8
17
10
13
12

Neugoden demografski razvoj ne vpliva samo
na zniževanje števila prebivalstva ampak
predvsem na staranje in pomanjkanje mlajših, za
delo sposobnih ljudi.
Otroci do 14 leta predstavljajo tako v ožjem, kot
tudi v širšem območji Nove Gorice 13%
populacije, starejši od 65 let pa kar 16%. Delež
starejše populacije se je ves čas večal. Glede na
te podatke se prebivalstvo širšega in ožjega
območja Nove Gorice uvršča med ostarelo
prebivalstvo.

0 - 14
12
15
13
13
14
14
13
9
14
19
12

2002
27 - 64
72
66
75
71
67
69
71
72
71
72
74

nad 65
16
19
12
16
19
19
16
9
15
18
14

Slika 19: Indeks staranja po naseljih za
leto 2002.419

Indeks staranja nad 125 (staro prebivalstvo)
beležijo občine Solkan, Ajševica, Volčja Draga
in Bukovica. Mlado prebivalstvo imajo samo
naselja Kromberk, Stara Gora, Šempeter in
Vrtojba.

419
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13.1.2.4 IZOBRAZBENA SESTAVA
Graf 6: Izobrazbena sestava prebivalcev okolice Nove Gorice v letih 1961, 1981 in 2002.420

Leta 1961 je bilo v širšem območju Nove Gorice kar 2/3 ljudi starejših od 15 let, ki niso imeli
končane osnovne šole. Vzroke za tako velik delež lahko iščemo predvsem v drugačnem šolskem
sistemu iz časov italijanske okupacije. Skoraj 80% ljudi je predstavljalo nekvalificirano delovno
silo, ki se je zaposlovala v nastajajočih industrijskih obratih. Podatki nam potrjujejo, kar so pisali
že časopisi iz tistega časa, da je bil eden izmed glavnih problemov pri gradnji in vzpostavitvi
funkcij Nove Gorice, pomanjkanje strokovnjakov. Višjo in visoko izobrazbo je imelo le 3%
prebivalstva.
Do leta 1981 se je izobrazbena struktura močno popravila, še vedno pa je polovica prebivalstva
imela le osnovno šolo, ali še te ne. Močno sta se povečala deleža s poklicno ali srednjo šolo (na
19%) ter višjo in visoko izobrazbo(11%).
Leta 2002 je v Novi Gorici in bližnji okolici živelo 26312 prebivalcev, ki so bili starejši od 15 let.
Dobra četrtina prebivalstva je bila še vedno nekvalificiranega. Nekaj več kot polovica jih je imela
narejeno eno izmed osnovnih šol (55%), višjo ali visoko pa 19%.

420

Statistični popis prebivalstva starega 15 in več let po spolu, šolski izobrazbi in pismenosti leta 1961, 1981 in 2002
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Graf 7: Primerjava izobrazbene strukture po naseljih.421

Če primerjamo izobrazbeno strukturo po naseljih, ugotovimo, da je največ prebivalstva z
osnovno šolo ali brez šole v bolj agrarnih delih širšega mestnega območja: v Bukovici, Volčji
Dragi, Ajševici in Stari Gori. Na videz presenečata visoka deleža te strukture v Novi Gorici in
Vrtojbi, ki pa ju lahko razložimo z zaposlitvami v industriji. Najboljšo izobrazbeno strukturo
imajo naselja mestnega področja, pri čemer še posebej izstopata Kromberk in Pristava.

421
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13.1.2.5 ZAPOSLITEV
Graf 8: Aktivno in vzdrževano prebivalstvo422
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Med leti 1961 in 1981 se je delež aktivnega prebivalstva vseskozi rahlo povečeval in dosegel
49,2%. Leta 1991 opazimo vpad na 47,9%, ki je posledica tranzicije in z njo povezanim
povečanjem števila brezposelnih. V letu 2002 delež aktivnega prebivalstva ponovno naraste in
doseže 52%.
Še bolj zanimivo je gibanje deleža prebivalstva z lastnim dohodkom (pokojnina, socialna
pomoč), ki je leta 1991 preseglo 25% in doseglo leta 2002 26%. Vzroka sta predvsem staranje
prebivalstva in socialna politika s predčasnim upokojevanjem ob prehodu v tržno gospodarstvo.
Graf 9: Ekonomska struktura aktivnega prebivalstva širšega območja Nove Gorice
po dejavnostih 1961- 2002.423
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Iz tabele je razvidno, da primarni sektor predstavlja zanemarljivo nizek delež v primerjavi z
ostalimi sektorji. Leta 1971 so še vedno največji delež predstavljali zaposleni v industriji
(sekundarni sektor). Delež zaposlenih v tem sektorju se je nato konstantno zmanjševal do leta
1991. Leta 2001 je opazen večji vpad zaposlenih v sekundarnem sektorju kot posledica zapiranja
tovarn. Na račun sekundarnega sektorja je ves čas pridobival terciarni. Ko pa pogledamo
posamezne dejavnosti (podatki so samo na občinski ravni), vidimo porast predvsem na račun
trgovine, gostinstva in turizma.
Graf 10: Primerjava ekonomske strukture v naseljih za leto 2002.424

Opomba: Naselji Pristava in Stara Gora sta izpuščeni, saj ju zaradi pomanjkanja podatkov (zaradi
zaupnosti niso bili objavljeni) ni bilo moč grafično prikazati.
Delež kmetijske dejavnosti je v vseh naseljih neznaten in še v Bukovici, kjer je zaposlenih v
kmetijstvu največ, dosega le 3%. Delež zaposlenih v nekmetijskih dejavnostih je od povprečja
višji v Volčji Dragi in Bukovici, zaradi tovarn Šampionka (čistila, kis) in Mizar (pohištvo) ter v
Vrtojbi, kjer ga ravno tako lahko pojasnimo z industrijsko cono ob meji.
V naselju Kromberk bi lahko pričakovali višji delež zaposlenih v nekmetijstvu, zaradi bližine
industrijske cone. Razlagi za to sta dve: suburbani značaj Kromberka, ki je le spalno naselje ter
prestrukturiranje industrijske cone v storitveno in obrtno.

424
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13.1.2.5 DNEVNE MIGRACIJE
Graf 11: Primerjava deleža zaposlenih v naselju in izven naselja 1961-2002.425
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Podatki iz grafa prikazujejo prebivalce Širšega območja Nove Gorice in mesta Nova Gorica glede
na kraj zaposlitve, medtem ko nam ne omogočajo vpogleda v število tistih, ki prihajajo v naselje
iz sosednjih krajev.
Leta 1961 je v kraju bivanja delalo 66,5 % prebivalcev širšega in kar 77 % prebivalstva ožjega
mestnega področja. Procent se enakomerno znižuje do leta 1991, ko se na delo vozi med 50 % in
60 % prebivalstva. Visoki deleži so predvsem posledica suburbanizacije, koncentracije dejavnosti
v industrijskih conah in razpršenosti mestnih funkcij (bolnica).
Bliskovit porast migracij leta 2002, pa je verjetno nastal zaradi propada večjih industrijskih
obratov v času tranzicije.
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Popis prebivalstva 2002

132

Slika 20: Delež dnevnih migrantov leta 2002.426

Najmanjši delež dnevnih migrantov imata naselji Nova Gorica (44,4%) in Šempeter (59,7%),
največjega pa Stara Gora (95,1%). Iz slike izstopata obe zaposlitveni in izobraževalni jedri, ki
privlačita dnevne migrante iz svoje okolice.
Graf 12: Dnevni migranti po kraju dela.427
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Iz grafa je razvidno, da se večina prebivalcev vozi na delo v drugo naselje iste občine. Prihaja le
do dveh anomalij. V prvem primeru izstopata Šempeter in Vrtojba s prevladujočim deležem
migrantov, ki se vozijo v drugo občino. Ti dve naselji namreč ne spadata v občino Nova Gorica.
Leta 1998 sta se z referendumom odcepili in ustanovili svojo občino Šempeter-Vrtojba. Drugi
primer pa je Nova Gorica.
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13.2 GRAVITACIJSKO OBMOČJE NOVE GORICE
Gravitacijsko območje mesta je tisto območje, ki teži pretežno ali izključno k določenemu
urbanemu središču in to zaradi ene ali več funkcij, ki jih ta center zanj opravlja.
Nova Gorica je upravno, gospodarsko, trgovsko, izobraževalno in prebivalstveno središče občine.
Po Vrišerjevi delitvi središčnih naselij v Sloveniji, se glede na stopnjo centralnosti uvršča med
središča 5. stopnje. Le-teh je v Sloveniji poleg Nove Gorice še pet: Celje, Koper, Kranj, Novo
mesto in Murska Sobota. Vplivno območje Nove Gorice pokriva Zgornje, Srednje in Spodnje
Posočje, Idrijsko-Cerkljansko območje, Banjščice in Trnovski gozd, Vipavsko dolino in del
Krasa. Njeno vplivno območje praktično sovpada z regijo Goriške, to pa postavlja Novo Gorico v
vlogo regionalnega središča, ki pokriva vse potrebe regije.428
NG to vlogo tudi vse bolj suvereno opravlja, kljub škodljivi delitvi mesta na več občin. Kljub
temu da so v preteklosti NG odrekali pomembne pokrajinske ustanove (sodišče, banka,
zavarovalnica, telekomunikacije), se vloga mesta kot središča neprestano krepi. Na mestnem
območju od Solkana do Vrtojbe so razporejene številne industrije regionalnega pomena od
državnih organov do zdravstvenih, kulturnih in drugih ustanov. Mesto se razvija tudi v
pomembno visokošolsko središče.429

13.3 GOSPODARSKI RAZVOJ MESTA
V Novi Gorici se je v preteklosti razvila vrsta ekonomskih aktivnosti, tudi kot posledica njenega
statusnega položaja, ki je bil poseben v primerjavi z ostalimi mesti v Jugoslaviji. Ta posebnost je
omogočila, da so na obmejno območje prišle mnoge dejavnosti, da bi bile deležne carinskih
ugodnosti, ki jih drugod v državi niso imele. V tistem obdobju je bilo mnogo novogoriških
podjetij orientiranih na jugoslovansko tržišče. Po osamosvojitvi Slovenije so te dejavnosti zašle v
krizo. V novih kritičnih ekonomskih razmerah pa so rešilno nadomestilo pomenile terciarne
dejavnosti (igralništvo, delno trgovina, prodaja bencina). Tako se je namesto izgubljenega tržišča
blaga na območju Jugoslavije, kot nadomestilo razvilo tržišče za storitve na območju Furlanije
Julijske Krajine, kjer je zaledje obiskovalcev. Zahvaljujoč tem dejavnostim, Nova Gorica ni bila
izpostavljena krizi v tolikšni meri kot druga slovenska mesta, vendar pa je dolgoročna
ekskluzivna navezanost na eno samo tržišče lahko tvegana, saj nima alternative v primeru
pretrganja zunanjega dotoka obiskovalcev oziroma kupcev.
Cilj vsakega mesta je, da skuša v areni konkurenčnih mest izrabiti obstoječe prednosti in ustvariti
nove, ki bodo pomenile vzpodbudo razvoju.

428
429

Vrišar, Centralna naselja
Beltram, 2000
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14. ZASNOVA PORABE PROSTORA IN ORGANIZACIJA
DEJAVNOSTI V PROSTORU
14.1 PROSTORSKI RAZVOJ MESTA
Slika 21: Območje Nove Gorice pred letom 1945430
Kot smo videli že v uvodnem,
zgodovinskem delu, je bilo Solkansko
polje zelo redko poseljeno. V
njegovem osrednjem delu (danes je to
središče mesta) je bila poleg
pokopališča in opekarne le tu pa tam
kakšna samotna kmetija. Večje število
stanovanjskih hiš s pripadajočimi
gospodarskimi poslopji je stalo na
obrobjih ravnice. V okolici opekarne in
na obeh straneh današnje Erjavčeve
ulice so prevladovale njive, v
neposredni bližini pokopališča pa je
bilo tudi nekaj travnikov. Bliže Kornu
so se raztezale travnate površine, ki so
nato prehajale v gozd Panovec.
Pobočje med Kostanjevico in Pristavo
je bilo večinoma prekrito z gozdom, na
njem pa je raslo tudi veliko pravih
kostanjev. Zato naj bi se za to območje
uveljavilo ime Kostanjevica. Na
posameznih parcelah pobočja, zlasti v
neposredni okolici samostana in
cerkve, je bilo precej vinogradov in
sadovnjakov pa tudi njiv in vrtov.431
Opozoriti je treba na dejstvo, ki bo pozneje iz posameznih zapisov še razvidno, da je bilo to
območje med prvo svetovno vojno popolnoma razrušeno. Čeprav je bila večina hiš zgrajena
med letoma 1880 in 1910, so le redke preživele vojno vihro brez težjih poškodb. Zaradi
tega so bile v prvih letih po vojni večinoma obnovljene oziroma zgrajene na novi.432 Prav
med letoma 1920 in 1930 je gradnja hiš na tem območju doživela največji razmah.

430

MONG, Oddelek za okolje in prostor, Interno gradivo
Nusdorfer Vuksanović, M., 2002. Ko so na Solkanskem polju še orali. Kje je zrasla Nova Gorica? V: Zbornik
Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici. Ob 30. obletnici ustanovitve. Nova Gorica, Pokrajinski arhiv, str. 227
432
PANG, Skupščina občina Nova Gorica – Občinski ljudski odbor Nova Gorica, Nova Gorica, Urbanistični
program III, 1957, popis zgradb v Solkanu in Novi Gorici
431
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Na severnem robu je solkansko polje segalo do naselja Solkan, ki se je že v 19. stoletju
začelo postopoma širiti na jug proti Gorici. Prav tako se je tudi mesto Gorica na svojem
severnem obrobju približevalo Solkanu, ki je postal na prehodu v 20. stoletje že pravo
goriško predmestje.
Slika 22: Ravnikarjeva zasnova mesta433
Po Ravnikarjevem načrtu zasnove Nove
Gorice, bi mlado mesto razdelil na štiri
strani cestnega križa, skladno s štirimi
osnovnimi mestnimi funkcijami: centrom,
stanovanjem, industrijo in oddihom.
Magistrala, to je smer sever jug, bi bila
nosilec centra, njen severni del rekreacijska
površina, levi krak stanovanjski del in desni
industrijski. Nastal bi torej center
mediteranskega tipa,ob ravni, skoraj dva
kilometra dolgi cesti,z gosto zasaditvijo
platan, z javnimi zgradbami ob robu in na
pločnik odprtimi poslovalnicami.
Od prvotnega koncepta pa se je začelo
odstopati že po nekaj letih. Splošno mnenje
je, da se je zato, ker je usahnila državna
pomoč pri gradnji, da je bilo mesto
prekmalu prepuščeno samemu sebi. Mesto,
če o njem sploh lahko že govorimo, pa ni
imelo ekonomske moči, da bi lahko nadalje
razvijalo tako zasnovo.

433

MONG, Oddelek za okolje in prostor, Interno gradivo

137

Slika 23: Nova Gorica leta 1957434
Po prvotnem načrtu je bila zgrajena
Kidričeva ulica. Pravokotno na njo gre
Erjavčev drevored, ki je v resnici
podaljšek ulice San Gabriele v stari
Gorici. Vojkova ulica povezuje Solkan s
Šempetrom skozi predor in je v bistvu
obvoznica Nove Gorice.
Prvi stanovanjski bloki so nastali ob
Kidričevi ulici in to so t.i. "ruski bloki".
Nato so zgradili stanovanja ob Erjavčevi.
V letih od 1955 do 1965 so nastajale
individualne hiše na Grčni in Prešernovi
ulici. To je bilo najplodnejše obdobje
gradnje Nove Gorice, ko je nastala večina
stanovanjskih blokov, zdravstveni dom in
dijaški dom na Grčni.
V teh letih naj bi nastal mestni center z
upravnimi in kulturnimi zgradbami,
šolami in trgovinami. Ker ni bilo
generalnega plana so se posamezne
zazidalne zasnove spreminjale. Tako se je
zazidalni načrt šolskega kompleksa
razširil in s tem spremenil predvideno
obliko - zmogljivost. Postavljen je bil
vzporedno in pravokotno z Erjavčevo
ulico. Tako zasnovan šolski kare je
povsem spremenil cestno omrežje.
Premaknitev centra od magistrale se je zgodil s postavitvijo kavarne in restavracije (današnji
hotel Park) na Delpinovi. Ko sta bila tu leta 1958 dograjena še dva večja trgovska objekta, je
odmaknjeni "center" potrjen. Vse do izgradnje trgovskega centra se je mestno življenje odvijalo v
tem predelu.
Zasnova trgovskega centra na južnem koncu magistrale je povsem spremenila prvotno podobo
mesta. Zgrajeni so bili banka, pošta, zavarovalnica in stanovanjski bloki.
V letu 1957 so občinski možje spoznali, da mora mesto in okolica rasti bolj načrtno. Tako je do
leta 1959 dobilo mesto Nova Gorica dobilo svojo temeljno urbanistično dokumentacijo. V ta
namen so bili izdelani:
- Urbanistični program (I. Vrišer, Projektivni atelje, Ljubljana, 1957),
- Urbanistični načrt oziroma osnutek generalnega urbanističnega načrta Nove Gorice (V.
Strmecki, Projektivni atelje, 1958),
- Zazidalni načrt-center (V. Strmecki, PA, 1958-59) (32, str. 68).
434

MONG, Oddelek za okolje in prostor, Interno gradivo

138

Ti dokumenti naj bi narekovali hitrejši, skladnejši in naprednejši razvoj mesta. Žal pa ves ta trud
ni dal pričakovanih rezultatov. Po teh načrtih so Erjavčevi ulici priključili ekvivalentno
diagonalo, ki povezuje magistralo s Solkanom. Kot simetrala dvema diagonalama pa se je
pojavila današnja Rejčeva, ki je povezovala takratno industrijsko cono z mestnim centrom.435
Slika 24: Nova gorica leta 1963436
Leto 1966 prinese Novi Gorici prvo
stolpnico, ki naj bi mestu povrnil
izgubljeno monumentalnost. Gradnja
stanovanjskih stolpnic na desni strani
magistrale (gledano v smeri proti
Solkanu), je delno uravnotežila mestni
center glede na stanovanjske predele. V
tem predelu je bila takrat zgrajena
avtobusna postaja.
V tem času je bilo zgrajenih nekaj
pomembnejših
stavb,
na
primer
stanovanjski blok s trgovinami v pritličju
ob Kidričevi cesti nasproti upravne
zgradbe in stanovanjski blok ob
Delpinovi ulici nasproti nove gimnazije.
Zgrajen je bil tudi stanovanjski blok s
trgovinami v pritličju ob Erjavčevem
drevoredu na vzhodni strani upravne
zgradbe Soških elektrarn. V načrtu je bila
še veleblagovnica in stanovanjski blok s
trgovinami v pritličju ob Kidričevi cesti.
Trgovski center je danes eden najbolj
urejenih in živahnih predelov mesta.
Skupaj s kulturnim domom, novo bančno
zgradbo (1997) in prvotno trgovsko hišo
(Modni dom), zaokroža trg, kjer je danes
center Nove Gorice in kjer se odvija kulturno življenje Novogoričanov (prireditveni prostor,
sejemski prostor in drugo). Na tem mestu naj omenimo še konflikt, ki je nastal ob gradnji
trgovskega centra, ker je ta dobesedno »trčil« v obstoječi Rusjanov spomenik, ki ga je leta 1955
postavil na odprto zelenico kipar J. Lenassi. Sklican je bil sicer posvet z odgovarjajočimi
strokovnjaki, a spomenik še danes stoji na istem, zanj neprimernem mestu.

435

Torkar, V., 1987. Nova Gorica. Racionalizacija urbane strukture nove gorice z arhitekturo mesta. Nova Gorica,
Dessa. Raziskovalna naloga. Str. 94.
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Skupščina občine Nova Gorica je spomladi 1968 v sodelovanju z Društvom arhitektov Ljubljane
razpisala interni anketni natečaj za idejno urbanistično rešitev centralnega območja centra Nova
Gorica. K sodelovanju so bile vabljene naslednje institucije:
- Fakulteta za arhitekturo,
- Urbanistični institut SRS pri Ljubljanski univerzi,
- Ljubljanski urbanistični zavod in
- Zavod za urbanizem Nova Gorica437
To je bil eden zadnjih resnih posvetov za rešitev urbanističnega razvoja centra mesta.
Vzdolž Cankarjeve in Gradnikove ulice so v 70-ih in 80-ih letih zrasle visoke stanovanjske
stolpnice.
Slika 25: Nova Gorica leta 1974438

Slika 26: Nova Gorica leta 1979439

Stagnaciji gradnje v 90-ih, sledi spet živahnejše obdobje. V zadnjih desetih letih je bilo zgrajeno
novo gledališče, knjižnica, več stanovanjskih blokov, …

437

Torkar, V., 1987. Nova Gorica. Racionalizacija urbane strukture nove gorice z arhitekturo mesta. Nova Gorica,
Dessa. Raziskovalna naloga, str. 87
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14.2 KATEGORIZACIJA DEJAVNOSTI V PROSTORU
Opredelitev rabe tal je v drugi polovici 19. stoletja postala eden prvih instrumentov modernega
urbanizma. Še danes zanj uporabljamo prvotni izraz coniranje (coning – razdelitev mesta na
cone urejanja). Cone različne namenske rabe se v mestih pojavljajo v obliki koncentričnih
krogov, mozaikov, segmentov, vzporednih trakov, najpogosteje pa v kombinaciji raznih vzorcev
(ti kažejo na različna obdobja mestnega razvoja).440
Prepoznavanje kategorij dejavnosti v prostoru ima dvojen pomen. Po eni strani omogoča
prepoznavanje značilnosti v obliki naravnih lastnosti (reliefnost, nosilnost terena) in ustvarjenih
razmerij (infrastruktura, dejavnosti v okolici) ter vzpostavitev in ohranitev take kombinacije
dejavnosti v prostoru, da bodo te med seboj čim manj motilne.
Obstoječa raba površin sodi med najpomembnejše vplivne faktorje v urbanizmu, saj bomo na
splošno težili za tem, da bo bodoča raba enaka kot obstoječa ali skladna z njo.441
Raba tal je le redko izključna, najpogosteje je mešana (kombinirana) glede na tlorisno
razmestitev raznih dejavnosti (horizontalni coning) ali pa glede na razporeditev po stavbnih
etažah (vertikalni coning). Tedaj govorimo o prevladujoči rabi.442
Na ravni mesta je kategorizacija pomembna predvsem zaradi posledic in pogojev, ki jih določena
dejavnost ima. Pomembna so predvsem razmerja do ostalih kategorij: potrebna infrastruktura,
bljižina komplementarne dejavnosti, motnje v okolju.
Za večino motenj, ki jih dejavnost povzroča na sami lokaciji obstajajo potencialne tehnične
rešitve za njihovo odpravo. Tako lahko namestimo čistilne naprave, filtre za zrak, fizično
izoliramo hrupen prostor,… Vprašanje je le njihova cena. Izjema so dejavnosti, ki predstavljajo
potencialno ali dejansko motnjo že s samo prisotnostjo (odlagališča odpadkov, skladišča nevarnih
snovi,…). Te dejavnosti so zato praviloma nameščene na sam rob urbanih območij ali celo izven
njih. S svojim vplivnim območjem (ki izključuje druge dejavnosti) zasedajo sorazmerno veliko
površino in s tem onemogočajo izrabo za večino alternativnih urbanih funkcij.
Teže pa je odpraviti motnje, ki nastanejo zaradi prometa. Zato je smiselno njihov vpliv omejiti na
čim manjšo možno površino: po eni strani koncentrirati dejavnosti, ki so veliki generatorji
prometa, po drugi strani pa motilne prometne tokove koncentrirati na čim manjše število
zmogljivih prometnic.
Ne glede na funkcionalne kriterije, pa v določenem trenutku razvoja mesta na lociranje neke nove
dejavnosti v največji meri vpliva razpoložljivost zemljišča. Obstoječe aktivnosti se razvijajo na
obstoječih lokacijah (dokler še ostaja prostorska možnost), nove aktivnosti se naselijo na rob
mesta, na zemljišča, ki jih je mogoče najenostavneje prometno in komunalno opremiti.
Dejavnosti tekmujejo za zemljišča, ki so najcenejša.
440
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Pogačnik, 1999, 89
442
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V nadaljevanju si bomo natančneje ogledali naslednje kategorije dejavnosti v prostoru:
- stanovanja,
- promet,
- proizvodnja, industr,ija
- poslovne funkcije,
- centralne funkcije (trgovina, gostinstvo) in družbene dejavnosti (šolstvo, kultura, zdravstvo),
- rekreacijske površine
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14.2.1 STANOVANJA
Gradnja blokov je potekala največ v Novi Gorici in to v letih od 1956-1975. Nato so ljudje raje
začeli graditi individualne ali vrstne hiše. Pred letom 1965 je nastalo nekaj hiš na Grčni in na
Prešernovi ulici v Novi Gorici.
Rožna Dolina, Solkan, Ajševica, Loke, Pristava in Vrtojba nimajo niti enega stanovanjskega
bloka. V Šempetru jih je največ v novem naselju (pod Markom).
Na zemljevidu se zelo lepo vidi stare centre, predvsem Šempeter in Solkan. Vidi se, da je gradnja
v Solkanu potekala v smeri proti mestu Nova Gorica, dokler se naselji nista združili.
V Šempetru je bilo največ gradnje v letih od 1947 do 1955. Zelo močno je staro jedro, po letu
1982 pa so začeli graditi stanovanjske bloke (pod Markom), ki se približujejo naselju Rožna
Dolina.
Rožna Dolina ima nekaj starih hiš v bližini mejnega prehoda. Pomembnejše pa je novo naselje
(predvsem individualne hiše, ki so eno- ali dvo-stanovanjske), ki se razteza proti Stari Gori.
Stara Gora je redko naseljeno področje in tudi novih gradenj ni.
Na Pristavi se neprestano gradi in s tem se naselje širi. Mogoče se bo v prihodnosti, predvsem ob
cesti Pot na Pristavo, več gradilo. Do sedaj to ni bilo mogoče predvsem zaradi bližine meje.
Novejše gradnje so predvsem v Rožni Dolini in proti Kromberku, kjer predvsem novejši
(zahodni) del gravitira proti Novi Gorici. V centru mesta se ne gradi več stanovanjskih objektov.
Gradnja stanovanj se je preselila na okolico mesta.
Pri umestitvi novih stanovanj v prostor se moramo zavedati dejstva, da je v vsakem obdobju
razvoja mesta največje število tistih stanovanj, ki so že zgrajena in da bo bodočo razmestitev
stanovanjskih območij v veliki meri določal sedanji vzorec poselitve.
Prostorsko razmeščanje novih stanovanj je odvisno predvsem od razpoložljivosti zemljišč, tako
za organizirano (kolektivno) kot tudi zasebno gradnjo. Za prvo je značilna večja prostorska
skoncentriranost gradbenih aktivnosti, za drugo večja razpršenost.
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Slika 27: Prostorska razporeditev stanovanjskih objektov.

Vir: MONG, Oddelek za okolje in prostor, 2005. M 1:40000
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14.2.2 PROIZVODNJA IN INDUSTRIJA
Tradicionalno so bile proizvodne cone delovno intenzivne, kar pomeni, da je bilo v njih veliko
število delovnih mest. z razvojem avtomatizacije in robotizacije proizvodnje se težišče
zaposlenosti pomika iz industrije v storitve in informatiko.
Proizvodnja in skladiščenje zase potrebujejo posebno lokacijo, saj za svoj obstoj potrebujeta
predvsem infrastrukturo (zlasti prometno), po drugi strani pa so lahko motilne do drugih
dejavnosti v prostoru. V obeh primerih je za njihovo razmeščanje ustrezna določena
koncentracija na skupna območja (industrijske cone), kar pomeni poenostavitev zagotavljanja
določenih pogojev. Vanje so poleg klasičnih proizvodnih dejavnosti nameščene tudi nekatere
izrazito mestoslužne infrastrukturne dejavnosti (toplarna, komunalna podjetja).
Na širšem območju Nove Gorice so bile načrtno zasnovane in urejene štiri velike industrijske
cone:
- industrijska cona Kromberk,
- industrijska cona ob železnici,
- industrijska cona med Šempetrom in Vrtojbo,
- industrijska cona Bukovica – Volčja Draga.
Gospodarske cone v strnjenem mestnem območju so:
Gospodarska cona Nova Gorica ob železnici meri 16,1 ha površine. V njej najdemo poslovne
dejavnosti, storitve, trgovino, poslovne prostore. Industrijsko poslovna cona je še delno
nezasedena (v smeri proti Solkanu), prišlo pa naj bi tudi do potencialne sprostitve površin po
preselitvi nekaterih dejavnosti na novo lokacijo (npr. Gostol).443
Gospodarsko poslovna cona Kromberk meri 77,8 ha površin. Površina je večinoma zasedena z
obstoječo dejavnostjo: proizvodnja, storitve, trgovina, promet, poslovni prostori.444
Gospodarsko poslovna cona Rožna dolina meri 8,36 ha. V njej so nameščene proizvodne
dejavnosti, storite, trgovina in gostinstvo.445
Kamnolom Solkan, kjer poteka eksplotacija mineralnih surovin s spremljajočo proizvodnjo.
Skupno je tu 30,5 ha od tega 1,4 ha proizvodne dejavnosti. V okviru območja se bo eksplotacija
še nadeljevala, hkrati pa nudi tudi potenciaa za spremljajoče proizvodne dejavnosti.446
Zunaj strnjenega mestnega območja:
Gospodarska cona Bukovica Volčja Draga meri 34,2 ha. V njej se nahajajo proizvodne
dejavnosti, nekaj je še prostih površin (10,5 ha), ki pa so komunalno neopremljene.447
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Slika 28: Prostorska razporeditev proizvodnje in industrije.

Vir: MONG, Oddelek za okolje in prostor, 2005. M 1:40000
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14.2.3 POSLOVNE DEJAVNOSTI
V industrijskem mestu je bila večina zaposlenih v industriji kot bazičnem sektorju ter so pisarne
in storitve služile predvsem lokalnim potrebam, torej so bile servisne dejavnosti. V
postindustrijskem mestu dominanten delež v zaposlovanju prevzemajo poslovne dejavnosti.
V teh dejavnostih je zaposlenost torej intenzivnejša, kot tista v industriji. Storitvene dejavnosti
imajo opravka z ljudmi, zanje je značilna visoka gostota obiskovalcev na enoto površine.
Obenem imajo te dejavnosti zaradi miniaturnosti in prostorske prilagodljivosti informacijske
tehnologije sposobnost dekoncentracije. Zaradi svoje prostorske intenzivnosti so te dejavnosti
običajno sposobne sodelovati pri rekonstrukciji mesta, saj zmorejo stroške za nadomestno
gradnjo fizičnih struktur prejšnjih dejavnosti, ki se morajo izseliti iz mesta (industrija).
Medtem, ko je pri industriji pomemben transport blaga, je tu pomemben transport ljudi. Ker
večina zaposlenih in obiskovalcev stanuje na območju mesta, so za te dejavnosti pomembne
zmogljive mestne ceste in javni transport. Velika koncentracija zaposlenih povzroči tudi problem
parkiranja.
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Slika 29: Prostorska razporeditev poslovnih dejavnosti.

Vir: MONG, Oddelek za okolje in prostor, 2005. M 1:40000
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14.2.4 CENTRALNE DEJAVNOSTI
Velike koncentracije ljudi v stanovanjskih in poslovnih območjih v svojo bližino privabljajo
storitvene dejavnosti. To so dejavnosti, ki služijo obiskovalcem in so tako komercialno storitvene
(trgovina, gostinstvo), kot tudi nekomercialne družbene dejavnosti (šolstvo, zdravstvo, otroško
varstvo, kultura). Razširjenost prvih je odvisna od finančne moči prebivalstva, razširjenost drugih
pa od finančne moči mesta. Prve dejavnosti si same poiščejo lokacije, drugim pa naj bi lokacije
zavaroval mestni načrt. Te dejavnosti iščejo svojo lokacijo tam, kjer bodo najlaže dostopne večini
potencialnih obiskovalcev.
Ta območja so pogosto poimenovana kot središče mesta, kjer so koncentrirane tako poslovne kot
tudi storitvene dejavnosti. Razlika med prvimi in drugimi je v tem, da prve ustvarjajo centralne
dejavnosti, druge pa jih iščejo. Prve (poslovne) so razlog centralnosti lokacij, druge (storitvene)
pa se razmeščajo centralno glede na prostorsko razmestitev potencialnih obiskovalcev. Vzorec
njihove prostorske razmestitve sledi prostorski razmestitvi stanovanj in poslovnih dejavnosti,
zanje je torej značilna razpršena koncentracija.
To pomeni, da niso vse centralne dejavnosti skoncentrirane v centru, ampak so razmeščene tako,
da lahko zadovoljijo potrebe tistega števila, ki že opravičuje njihov obstoj. Centralne dejavnosti
lokalnega pomena, naj bi bile razmeščene v območju peš razdalje od stanovanja ali delovnega
mesta obiskovalcev.
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Slika 30: Prostorska razporeditev centralnih dejavnosti.

Vir: MONG, Oddelek za okolje in prostor, 2005. M 1:40000
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14.3 ZELENE POVRŠINE
Prostorski sistem mesta sestavljajo trije konstruktivni elementi: grajena struktura, prometne
povezave (ceste, ulice, poti) in odprti prostori (trgi, parki, mestno zelenje). Njihova oblika,
velikost, postavitev in medsebojni odnos določajo prostorski značaj mesta.
Zelene površine so komplementarna sestavina bivalnega okolja, in sicer na vseh ravneh: od
stanovanja do mesta. Zunanje športne in parkovne površine naj bi bile v peš razdalji od stanovanj.
Po drugi strani pa je prostorsko ekstenzivne rekreacijske dejavnosti smiselno dislocirati na rob
mesta, še zlasti kadar:
- ne potrebujejo zahtevne komunalne opreme,
- so prostorsko ekstenzivne,
- niso enakomerno intenzivno obiskani,
- niso namenjeni vsemu prebivalstvu.
Kadar so ti programi množično obiskani, to postane razlog za naselitev spremljajočih centralnih
dejavnosti (lokalnega pomena) v njihovo bližino.
Dodatni rezervati za prostorsko ekstenzivno rekreacijo so na površinah, ki zaradi odročnosti,
reliefnosti ali drugih razlogov niso namenjene urbani rabi: Panovec, Škabrijel,…
Nova Gorica je mesto moderne, kar je običajno sinonim za zeleno mesto. Zelenje mora biti
sestavni del vseh dejavnosti, ne glede na to kakšna je njihova osnovna namembnost.
Vse vzpetine okoli mesta imajo velik pomen pri ustvarjanju mestnega ambienta kot naravne
kulise, ki obkrožajo in določajo mestu značaj. To še posebej velja za Sveto goro in Sabotin.
Že na prvi pogled so odnosi med Novo Gorico s Solkanom ter Rožno dolino in Šempetrom
neobičajni. Funkcionalno in organizacijsko so to tri medsebojno povezane urbane enote. In to
kljub temu, da so prostorsko jasno ločene z izrazitimi krajinskimi prvinami (Panovec, Markov
Hrib). V tem kontekstu tudi ni možno odčitati običajnega vzorca/sistema zelenih površin.
Šele analiza, ki se ne ozira na državno mejo, pokaže pravo sliko prostora. Današnje »somestje« je
najbolj logično povezano preko Gorice, ki se navezuje na prej naštete urbane enote v ravninskih
delih na naši strani meje. V tako jasno čitljiv krakarski vzorec urbanih površin se zajedajo zeleni
klini Panovca, Markovega hriba in delno Kromberka. Slednji je manj očiten in v precejšnji meri
že pozidan z naselji individualnih stanovanjskih hiš.
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Slika 31: Prostorska razporeditev zelenih površin.

Vir: MONG, Oddelek za okolje in prostor, 2005. M 1:40000
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14.3.1 NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA
Pomembni objekti kulturne dediščine so:
- samostan na Kostanjevici z grobnico Bourbonov,
- grad Kromberk z renesančnim parkom,
- vila Bartolomei s parkom
Izredno pomemben kulturni spomenik je tudi Sveta Gora z romarsko cerkvijo in samostanom, ki
pa je oddaljena od mesta. Vsi kulturni spomeniki so potencialne točke obiska v prostoru in
možnosti za sprehode in izlete, zato so pomembni dejavniki, ki sooblikujejo zasnovo sistema
zelenih površin.
Območja narave, ki so proglašena za naravno dediščino, so izredno kvalitetna, pestra in med
seboj različna. Vsa najpomembnejša obkrožajo Novo Gorico in dajejo mestu poseben značaj.
Na severni strani sega v mejo območja krajinski park Južni obronki Trnovskega gozda, ki se
razteza od Predmeje nad Ajdovščino do vasi Ravnica nad Novo Gorico.
Kot naravni spomenik so proglašeni:
- gozd Panovec
- izvir potoka Lijak
- območje hriba Sabotin
- gozdno območje Kromberk pri MIPu
- območje hriba Skalnica z vrhom Sveta Gora.
Poleg celotnega območja Panovca je del Gozda Panovca ob tovarni Meblo in MIP razglašen za
naravni rezervat.
Posebno privlačnost v prostoru predstavljajo spomeniki oblikovne narave, ki so:
- park Rafut, ki je bogat z redkimi drevesi, vendar pa je slabo vzdrževan in trenutno samo
delno dostopen,
- grajski park Kromberk, ki je rekonstrukcija renesančnega parterja pred gradom, ostali del
pa je slabo urejena parkovna površina s staro vegetacijo,
- park ob Bartolomejevi vili v Solkanu, ki pa je trenutno le zapuščena površina z vidnimi
ostanki ali sledmi historične ureditve.
Vsa območja so iz mesta dostopna tudi za pešce ter tako predstavljajo privlačne točke za obisk.
V Rožni dolini, ob vznožju Markovega hriba, leži pod Pikolom istoimensko jezerce – jezero
Pikol. V naravni dediščini predstavlja hidrološki objekt z izredno pestrostjo flore in favne oz.
habitat ogroženih vrst.
Stari mestni jedri Šempetra in Solkana sta primer klasične strukture mestnega prostora, zelenje ni
ključnega pomena, čeprav seveda pomeni kvalitetno nadgradnjo. Nove Gorice pa si brez zelenih
površin preprosto ni mogoče predstavljati, saj so z grajenimi površinami nerazdružljivo
prepletene in ji dajejo osnovni značaj in podobo. Po eni strani Nova Gorica slovi kot mesto v
zelenem in nosi predznak mesta moderne, torej lahko pričakujemo vse probleme neuspešnosti in
uspešnosti mesta funkcionalizma. Po drugi strani pa se kaj hitro izkaže, da pretežni del mestnega
prostora ni bil zgrajen po prvotno zastavljenih izhodiščih moderne, temveč gre za tipične sodobne
soseske večine slovenskih mest s splošno značilnimi problemi pomanjkanja in (ne)urejenosti
zelenega prostora.
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Slika 32: Kulturna in naravna dediščina.

M 1:50.000
Avtor: Bukovič, P., 2006.
Vir: Državna topografska karta RS 1:25.000. 128, Nova Gorica. 1997, 1. izdaja 1:250.00. Ljubljana,
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava RS
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14.3.2 ZASNOVA ZELENIH POVRŠIN ŠIRŠEGA OBMOČJA MESTA
Zasnova zelenih površin širšega območja mesta vključuje samo tista območja odprtega prostora,
ki so v neposrednem interesu za rabo prebivalcev mesta Nova Gorica oz. večjih naselij in tako
pomembna kot zelene površine mesta. Vsa druga območja so opredeljena kot kulturna krajina s
primarno kmetijsko ali gozdno pridelovalno rabo ali pa kot naravni biotopi s primarno ekološko
in varovalno funkcijo.
Glede na lego, interes oz. potenciale za rabo in pomen so zelene površine mesta opredeljene kot
»mestne zelene površine« in »mestno zaledje«
»Mestne zelene površine« so vse tiste, ki ležijo v neposrednem območju mesta in imajo tako
pomembne potenciale za različne uporabe, prostorsko-členitvene, simbolno-reprezentativne,
estetske in/ali ekološke funkcije.
»Mestno zaledje« predstavljajo območja v neposredni bližini mesta. So lahko peš dostopne in
imajo pomembne potenciale za rekreacijo in obisk. Zaradi svojih izrazitih reliefnih oblik in
pretežne poraščenosti z gozdom predstavljajo pomemben okvir mestnemu prostoru in prostorske
dominante ter odločilno prispevajo k njegovi ekološki pestrosti in stabilnosti.
Nujno je potrebno ohraniti ali pa na novo vzpostaviti povezave med mestnimi zelenimi
površinami in zaledjem, ki zagotavljajo varne in prijetne peš prehode kot tudi ekološko
izmenjavo.
Pomembno je ohraniti tudi značaj zelene kulise okoliških pobočij. V tem pogledu so še posebej
ogrožena Kromberška pobočja in pobočja Markovega hriba, na katera je velik poselitveni pritisk.
Vsa gradnja, tako po prostorski strukturi kot po tipu pozidave se mora prilagajati zahtevi po
ohranjanju zelene kulise. Med posameznimi poselitvami ali programsko privlačnimi območji naj
se vzpostavijo peš in kolesarske povezave.
14.3.3 PROBLEM ZELENIH POVRŠIN V NOVI GORICI
Dejstvo je, da je trenutno stanje zelenih površin in odprtega prostora nasploh v Novi Gorici (kljub
precejšnjim potencialom in navidezno »bogatemu zelenju«) neustrezno in to tako glede značaja,
programskih opredelitev, strukturne in oblikovne zasnove ter urejenosti, kot tudi razporeditve
(mestoma gre celo za precejšnje količinsko pomanjkanje zelenih površin – Ledine, še posebno
Kitajski zid).
Nova Gorica je bila načrtovana kot mesto moderne, vendar v tem duhu ni bila izpeljana v celoti.
Pri oblikovanju zelenih površin pa je do bistvenega razhajanja med prvotno zamislijo (npr.
Ravnikar je predvidel poudarjeno drevoredno ureditev ob magistrali) in dejansko ureditvijo
(poudarjen vrtnarski pristop – zasaditev je zbirka najraznovrstnejših rastlinskih vrst – ideja:
»mesto v botaničnem vrtu«) prišlo že na samem začetku urejanja.
Pomanjkanje skupne vizije potrebne za uresničevanje prvotnega koncepta se poleg arhitekture
kaže tudi pri današnji rabi zelenih površin. Tako so nekatere ključne lokacije, pomembne za
oblikovanje zelenega sistema mesta že pozidane, spremenjene v parkirišča, garaže in vrtičke.
Čeprav so določene spremembe vsaj teoretično možne, je žal v praksi to veliko težje še posebej,
če naj bi prej naštete programe nadomestila »samo« mestna zelena površina. Vendar pa je
potrebno iskati vsaj primernejše oblike uresničevanja teh programov, kot so »zelena parkirišča«,
parkovno urejena območja vrtičkov, garaže s strešnimi vrtovi,…
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Problem urejanja zelenih površin v Novi Gorici je poudarjeno večplasten. Na enem nivoju gre za:
1. Problem mesta kot celote – njegovih navezav na zaledje (tako v programskem kot v
strukturno prostorskem smislu) – odnos med krajino in hkrati njegova identiteta kot mesta, h
kateri v primeru Nove Gorice bistveno prispevajo prav zelene površine.
Zaradi velike raznovrstnosti posameznih predelov, mesto v prostorskem smislu razpada in
nujno potrebuje zasnovo, ki ga bo povezovala v celoto. Ob tem pa se zastavlja vprašanje ali je
možno (in smiselno) v mestu vzpostavljati sistem zelenih površin, saj gre za relativno majhen
prostor.
2. Problemi posameznih delov mesta: dejstvo je, da znotraj mesta odnos grajeno-odprto v Novi
Gorici trenutno ni enoznačen, temveč gre za popolnoma specifične situacije, značilne za
posamezne dele mesta. Zato je potrebno opredeliti probleme in potenciale zelene površin ter
tako opredeliti izhodišča za njihovo sanacijo oz. urejanje.
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14.4 PROMET
Prometna ureditev obsega tako cestno omrežje, parkirno ureditev, javni promet ter kolesarske
poti in pešpoti.
14.4.1 ANALIZA SEDANJEGA STANJA
V občini Nova Gorica je leta 2002 živelo 35.640 prebivalcev, od tega je bilo 15.781 ali 44,3%
delovno aktivnega, kar je malo nad državnim povprečjem. Delovnih mest je bilo 13.750, kar
pomeni ,da je večina zaposlena v tej občini, nekaj jih pa dela tudi zunaj nje. Mesto Nova Gorica
po eni strani predstavlja regionalno središče s svojim gravitacijskim zaledjem. Občina ni samo
zaposlitveno, trgovsko, storitveno in upravno, temveč tudi šolsko središče. Poleg osnovnih in
srednjih šol obstaja tudi visoka šola. Ta dejavnost naj bi bila v prihodnje še razširjena.448
Za Novo Gorico je značilna visoka stopnja motorizacije, saj je bilo leta 2002 že 543,5 osebnih
avtomobilov/1000 prebivalcev, kar je celo 15% nad državnim povprečjem.
V območju Nove Gorice se 69% potovanj opravi z osebnimi avtomobili, 8% z javnim prometom,
3% s kolesom in 20% peš. Raba osebnega avtomobila in delež pešačenja sta nad državnim
povprečjem, medtem ko je raba javnega prometa za okoli 10% nižja, raba koles je pa za več kot
polovico nižja od državnega povprečja. Za Novo Gorico je torej značilna zelo pogosta raba
osebnega avtomobila in manjša raba javnega prometa, kolesarskega prometa pa skoraj ni. To ni
skladno s politiko trajnostnega razvoja.449
Cestno omrežje
Mesto je z osrednjo Slovenijo povezano s hitro cesto, ki je še v gradnji. Ta na državni meji preide
v avtocesto, ki se nadaljuje proti Benetkam in Vidmu. Nova Gorica je na to cesto priključena
prek priključkov Vogrsko in Šempeter pri Gorici, italijanska Gorica pa prek krožnega križišča in
cest Via Trieste in Via Terza Armata, ki vodi od mednarodnega mejnega prehoda Rožna dolina.
Povezava neposrednega gravitacijskega zaledja z Novo Gorico poleg na cestah višjega reda
temelji še na cestah: G2-130 Nova Gorica – Tolmin, R2-444 Nova Gorica – Ajdovščina, R2-204
Nova Gorica – Sežana, na italijanski strani po stari cesti (Via Brigata Re) proti Vidmu in cesta
R2-402 proti Brdom.
Hrbtenico sedanjega mestnega cestnega sistema predstavlja Vojkova cesta, ki v Solkanu preide v
Cesto IX. korpusa. Ta cesta poteka po vzhodnem robu mesta in povezuje Rožno dolino s
središčem Nove Gorice in Solkana. Nanjo se z vzhodne strani priključita Kromberška cesta, ki
sedaj predstavlja glavno mestno vpadnico, ob kateri se razvija trgovsko poslovno središče in
Vipavska cesta, ki je nekoliko izgubila na pomenu. Z zahodne strani se nanjo navezuje Erjavčeva
cesta.
Pomembnejše mestne ceste predstavljajo še Prvomajska cesta, ki obroblja zahodni rob mesta,
Ulica dr. Karla Lavriča, ki ločuje Solkan od Nove Gorice in Kidričeva ulica, ki ima sedaj vlogo
osrednje mestne magistrale. Druge ceste so nižjega reda.
448
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Integralna prometna študija, 3
Integralna prometna študija, 3
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Dve križišči obravnavanega omrežja sta urejeni kot krožni, druga pa kot običajna križišča, od
katerih je deset semaforiziranih.
Najbolj obremenjena je Vojkova cesta, kjer je med Lavričevo cesto in krožiščem na Šempeterski
cesti skoraj na vseh odsekih več kot 20.000 vozil/dan. Najbolj obremenjen je odsek med
Kromberško cesto in Kidričevo ulico, kjer je bilo 12. 10. 2004 25.700 vozil/dan. Te obremenitve
so že sedaj na meji prepustnosti dvopasovnih cest.
Druge ceste so manj obremenjene, vendar je problematičen potek skozi staro jedro Solkana. Kajti
zgodovinsko naselbinsko jedro ni bilo zasnovano za osebne avtomobile, zato se med njima kaže
določeno neskladje, kar povzroča konflikte in ambientalno degradacijo. Z izgraditvijo vzhodne
solkanske obvoznice bo ta težava delno rešena, vendar ne v celoti. Zlasti ne v kasnejšem obdobju,
ko bo promet spet narasel.450
Parkirišča
V mestnem območju je 195 parkirišč, od tega 105 javnih. Druga so namenjena samo stanovalcem
ali zaposlenim v podjetjih in ustanovah. Od javnih parkirišč sta 2 parkirni hiši, druga pa so
parkirišča na ploščadih ali ob cestah.
V celoti je na voljo 8.914 parkirnih mest, od tega 5.778 javnih, 2117 stanovanjskih in 1019
poslovnih. Na splošno je sicer več parkirnih možnosti kot potreb, toda prostorska razporeditev
parkirnih možnosti ni skladna s potrebami. Zato se v določenih časovnih obdobjih v določenih
območjih kaže parkirni primanjkljaj. Zlasti sta problematična:
- stanovanjsko območje ob Cankarjevi ulici in Ulici Gradnikove brigade, kjer v posameznih
območjih povpraševanje v večernih in jutranjih urah ter prek noči tudi do 30% presega parkirne
možnosti in
- osrednje mestno območje ob Rejčevi in Kidričevi ulici ter ob Ulici Gradnikove brigade; tu se od
7.00 do 19.00 na privlačnejših parkiriščih kaže okoli 20% primanjkljaj, na nekaterih parkiriščih
pa tudi večji.451
Javni promet
Javni promet predstavlja enega temeljnih segmentov prometne ponudbe, saj ga lahko uporabljajo
vsi prebivalci, tako motorizirani kot nemotorizirani. Zato je to nepogrešljiv del prometne
ponudbe, kajti to je usluga, ki jo mora imeti naselje in je zato opredeljena kot komunalna
dejavnost. Ker je to ena od nujnih uslug, ki jih mora nuditi občina, se zaradi javnega interesa
uvršča med javne dobrine in je torej do neke mere izvzeta iz tržnega mehanizma ponudbe in
povpraševanja.
V Novi Gorici je organiziran mestni, primestni in medkrajevni avtobusni promet. Mestni javni
promet ima tri linije, ki na splošno prostorsko razmeroma dobro pokrivajo mesto, slabša pa je
pogostost voženj. Toda prostorsko ni pokrito novo trgovsko središče Kromberk. Obstaja pa
povezava tudi med staro in Novo Gorico.
450
451
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Primestni javni promet dobro povezuje neposredno gravitacijsko zaledje mesta, medkrajevni pa
druga središča. Obstaja tudi železniška povezava, ki Gorico povezuje z Bohinjsko Bistrico ter s
Sežano in Trstom.452
Kolesarski promet
Kolesarski promet se uvršča med okoljsko in zdravstveno najprimernejša prometna sredstva. Na
krajši razdalji (do 3 km) je tudi najhitrejše prometno sredstvo.
Na količino kolesarskega prometa vplivajo razdalje, topografske in vremenske razmere in
urejenost kolesarskih poti. Velikost kraja, topografske in vremenske razmere so v Novi Gorici
razmeroma ugodne, kolesarskih poti pa praktično ni. Kajti danes v Novi Gorici obstajajo samo tri
med seboj nepovezane kolesarske steze. Zato ni čudno, da je kolesarski promet v Novi Gorici
nerazvit. Večja vloga kolesarskega prometa zahteva sistem medsebojno povezanih ter varnih in
ambientalno ustreznih kolesarskih poti. To bi omogočilo boljšo dostopnost vsem prebivalcem,
hkrati pa bi bila morda nekoliko zmanjšana raba osebnih avtomobilov in s tem zmanjšan pritisk
na parkirišča.453
Peš promet
Hoja je najosnovnejše prometno sredstvo. Na splošno je omejena na razdaljo do 2 km. Na večje
razdalje se pojavlja kot rekreacijska dejavnost.
Glavni problemi
Ker cestni promet ni prožen v času, v koničnih, obdobjih prihaja do gneče in težav s parkiranjem.
Tedaj postane vzrok za nedostopnost. Poleg tega je glavni povzročitelj hrupa, ki slabo vpliva na
sluh, vegetativni živčni sistem, na odpornost organizma in poslabšuje psihično stabilnost. Zaradi
nepopolnega izgorevanja je tudi hud onesnaževalec zraka, saj se skozi izpuh sproščajo škodljivi
plini NOx, CO, HC, in SO2. Ti dražijo dihalne poti, povzročajo bronhitis, vrtoglavico, glavobol,
utrujenost, škodujejo pljučem, slabo vplivajo na srce in živčni sistem. Ogljikovodik (HC) ima
celo kancerogene lastnosti. Poleg tega uničujejo rastlinje, razkrajajo kovine in zmanjšujejo
vidljivost. Osebni avto je v primerjavi z drugimi prometnimi sredstvi nekajkrat večji neposredni
porabnik prostora (ceste, parkirišča, garaže). Spodbuja tudi razpršeno pozidavo, zato je tudi velik
posredni porabnik prostora. Hkrati je energetsko potraten, saj na prevoženo razdaljo porabi
bistveno več energije kot katero koli alternativno prometno sredstvo. Ker pospešuje razpršeno
pozidavo, podaljšuje potovalne razdalje in tudi tako dodatno povečuje porabo energije, ki je
omejena dobrina.454

452

Integralna prometna študija, 7
Integralna prometna študija, 8
454
Integralna prometna študija, 10
453

159

14.4.2 ZASNOVA PRIHODNJEGA PROMETNEGA SISTEMA
V Solkanu bo enotna površina za vse udeležence v prometu. Tu bo promet umirjen na 30 km/h.
Umiritev bo dosežena s spremembo tlaka, kar je primerna rešitev za urbana zgodovinska jedra.
V gradnji je vzhodna solkanska obvoznica. Predlagamo, da se zgradi še zahodna obvoznica, ki bo
potekala od Rožne doline do severnega dela Solkana, in sicer pretežno na zahodni strani
železniške proge. Tako Rejčeva ulica ne bo imela neposrednega stika z njo, kar je ugodno, in
cesta IX. Korpusa bo razbremenjena odvečnega prometa. Vojkovo cesto s podaljškom v vzhodno
solkansko obvoznico in predlagano zahodno obvoznico bosta povezali dve prečni cesti: Ulica dr.
Karla Lavriča in Erjavčeva cesta, ki bosta obe zunajnivojsko križali železniško progo (križanje bo
zaradi bližine železniške proge na znižani ravni) in se na eni strani nadaljevali na italijansko, in
na drugi strani na kromberško območje. Vzhodni podaljšek Erjavčeve ceste bo bolje povezal
novo trgovsko poslovno območje Kromberk. Cesta ni namenjena daljinskemu prometu, temveč
bo imela značaj notranje mestne ceste. Kljub temu bo razbremenila Kromberško cesto, saj je ta
močno obremenjena na njenem zahodnem delu, kjer polovico obremenitev predstavlja notranji
promet. Predlagamo, da se pomembnejša križišča uredijo kot krožišča, semaforji se pa ukinejo.
Krožna križišča umirjajo promet, hkrati so praviloma bolj prepustna kot običajna križišča, zlasti
pri križanjih dvopasovnic. Krožna križišča je mogoče lepo urediti, da predstavljajo tudi poudarek
v prostoru in so lahko del lepo urejenega mestnega prostora.455
Priporočamo, da se dolgoročno zgradi nekaj javnih podzemnih parkirnih hiš, namenjenih
predvsem osrednjim mestnim dejavnostim: pod trgom Edvarda Kardelja, pod avtobusno postajo,
med Kidričevo ulico in ulico Gradnikove brigade. Za stanovalce bi bilo potrebno zgraditi dve
podzemni parkirni hiši ob Cankarjevi ulici in eno na Vojkovi cesti.
Javni promet
Potrebno je povezati trgovsko poslovno središče Kromberk z mestnim in stanovanjskimi območji
mesta. Po besedah načelnika oddelka za okolje in prostor Mestne občine Nova Gorica Nika Jurce,
se resno razmišlja o uvedbi brezplačnih in pogostejših prevozov. Že sedaj občina avtobusnemu
podjetju Avrigo subvencionira ¾ cene prevoza.456
Kolesarski promet in peš promet
Kolesarski promet se lahko popolnoma razvije, ko so razmere za kolesarjenje take, da je od vsake
hiše do vsake hiše ali dejavnosti zagotovljeno varno kolesarjenje skozi ambientalno ustrezno
okolje.
Ogrodje sistema prihodnjih kolesarskih poti predstavlajta dve samostojni kolesarski poti. Prva
poteka po južni strani potoka Koren, se na zahodu po italijanski strani nadaljuje do Soče, se
nadaljuje do Ajševice in naprej do Lijaka. Druga poteka ob načrtovani zahodni obvoznici in se na
severu ob Soči nadaljuje proti Tolminu, na jugu pa proti Šempetru.
V območju središča Nove Gorice bosta dve povdarjeni peš osi: vzdolž Kidričeve in Rejčeve
ulice. Obe peš osi naj bi se zaključevali s trgom. Na južnem delu Kidričeve ulice takšen trg že
obstaja, na severni strani pa naj bi nastal v območju, kjer je predvideno visokošolsko središče. Od
obeh trgov se pešpot nadaljuje proti Kornu in Panovcu na jugu in proti Sv. Katarini na severu.
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Trg obstaja tudi že na vzhodni strani Rejčeve ulice, na zahodni strani pa predlagamo dva trga,
vsakega na eni strani železniške proge, ki bi bila povezana s podhodom.
V Solkanu bi bil Trg Marka Plenčiča namenjen samo pešcem.457
Pri določanju možne urbane rabe je potrebna tudi »vgraditev« dodatnih vplivov, ki izvira iz
medsebojne (ne)skladnosti raznih rab v primeru sočasnih rab (turizem in rekreacija v naravnem
okolju sta npr. precej skladni rabi; soseščina industrije in naselitve sta neskladni rabi; kmetijstvo
in rezervat podtalnice pa sta omejeno, delno skladni rabi). Upoštevati moramo ekološko nosilnost
in ranljivost prostora, analize vplivov na okolje, razpoložljivost naravnih virov, možne takojšnje
in dolgoročne posledice posegov v prostor.458
Cilj metod in tehnik vrednotenja prostora je doseči ravnovesje med ohranjanjem naravnega
okolja in potrebami človeka. Mnoge urbanistične šole so se kot reakcija na brezobzirno
izkoriščanje naravnih resursov postavile na ekstremno nasprotno stališče: edino obstoječe
naravno okolje in razpoložljivi naravni viri so tisti, ki določajo možnosti razvoja v prostoru. Za
razliko od tega restriktivnega varovalnega pristopa obstaja antropocentrični – k človeku
orientirani pristop: človek, njegove potrebe in razvojne težnje so tiste, ki jih bomo v prostoru
skušali uresničevati. Prava pot je verjetno srednja: človekove potrebe podrejamo ekološki
nosilnosti prostora, planiramo sonaravno, vzdržno in okolju prijazno, vendar realno upoštevamo
tudi razvojne potrebe in tehnične zmožnosti, da modificiramo naravno okolje, da ga biotsko in
estetsko še bolj popestrimo.459
Namen prostorskega planiranja in urbanistične zasnove je določiti namensko rabo prostora – torej
medsebojno razmerje in vplive v prostoru, določiti in zavarovati površine za razvoj dejavnosti
skupnega interesa/pomena (površine za šole, kulturo, rekreacijo, …), določiti in zavarovati
površine za infrastrukturo. Z urbanistično zasnovo se lahko določijo tudi nove površine za
poselitev (nova stavbna zemljišča). Torej s sprostorskimi akti zagotavljamo možnost, da se
posamezne dejavnosti lahko razvijajo.460
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15. DOŽIVLJANJE IN ODNOS PREBIVALCEV DO MESTNEGA
PROSTORA
V okviru Mlinarjeve študije »Humanizacija mesta« je bila v letih 1980 do 1982 opravljena tudi
anketna raziskava, ki je zajela 340 prebivalcev, starejših od 18 let, s stalnim prebivališčem na
ožjem mestnem območju Nove Gorice. Nekatera od vprašanj smo ponovili v anketi izvedeni
konec leta 2005. Primerjava rezultatov nam poda sliko, kako se je v dobrih 20 letih spremenilo
doživljanje in odnos prebivalcev do mestnega prostora.
Iz spodnjega prikaza vidimo, da se je zelo zmanjšal delež tistih, ki s stanovanjem niso zadovoljni.
Večina vprašanih je v obeh anketah izrazila vsaj delno zadovoljstvo s stanovanjsko okolico.
Poslabšalo pa se je razmerje pri zadovoljstvu z mestom kot celoto. 40% manj vprašanih je z njim
zadovoljna, kar 2-krat več pa je tistih, ki izražajo nezadovoljstvo z mestom. Takšna ugotovitev
nas sooča z vrsto kritičnih pripomb v zvezi s posameznimi urbanističnimi in drugimi vprašanji,
čeprav lahko istočasno ugotovimo, da še vedno večina prebivalcev mesta globalno izraža
zadovoljstvo z mestom.
Tabela 25: Ali si zadovoljen s stanovanjem, stanovanjsko okolico, z mestom?
S stanovanjsko
okolico
1982 2005 I 1982 2005
I
39,4
34
27,4
19
1,1
0,8
37,6
48
44,4
40
2,6
14
5,4 7,1
24
3,4
16,2
4
16,2
13
0,2
0,8
4,1
0
5,0
4
s stanovanjem

Sem zelo zadovoljen
Sem še kar zadovoljen
Ne morem reči, kakor se vzame
Nisem zadovoljen
Zelo sem nezadovoljen

z mestom
1982
27,9
55,3
6,2
8,8
1,8

2005
14
39
26
19
4

I
0,6
4,2
2,2

Kot poglavitne razloge prijetnosti mesta so vprašani navajali naravne danosti, kot so ugodna lega,
klima in lepa okolica mesta (58%). Zanimivo je, da le 4,4% kot razlog za prijetnost navajalo
veliko zelenja, torej sama količina zelenih površin očitno prebivalcem ne predstavlja večje
vrednosti. Po drugi strani pa je med anketiranci leta 2005 prav veliko zelenja na drugem mestu
med odgovori. Večji odstotek je tudi tistih, ki kot razlog za prijetno mesto navajajo čisto in lepo
naselje (leta 1982 le 3 %, 2005 8 %)
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Graf 13: Značilnosti zaradi katerih je Nova Gorica prijetno mesto:

Kot negativne značilnosti mesta, so vprašani leta 1982 izpostavili predvsem nerazvitost
storitvenih, kulturnih, športnih in socialnih dejavnosti in pomanjkanje zabave oz. prostorsko in
programsko nerazčlenjenost in nedefiniranost mesta (ni centra, uniformiranost,…). Kar 15 %
vprašanih je menilo, da je Nova Gorica umazano, hrupno, neurejeno mesto, polno nesnage.
Takega mnenja je bilo leta 2005 le 2 % anketiranih. Po drugi strani pa se je iz 9% na 29%
povzpel delež tistih, ki kot negativno značilnost življenja v Novi Gorici izpostavljajo »odnosi
med ljudmi« (nepoznavanje, malomeščanstvo, problem priseljencev), kar kaže, da gre za
medsebojno odtujenost, za življenje drug mimo drugega, s čimer se sicer soočajo blokovske
soseske v vseh mestih. V teh dvajsetih letih so izumrle vse iniciative skupnega urejanja okolice,
čiščenja in beljenja stopnišč,…
Graf 14: Značilnosti zaradi katerih je Nova Gorica ni prijetno mesto:
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Med ljudmi je leta 1982 prevladoval občutek, da si Nova Gorica še ni izoblikovala svoje lastne
identitete, kot samostojno mestno naselje. 62 % prebivalcev je menilo, da Nova Gorica še ni
mesto v pravem pomenu besede. Kot poglavitne vzroke za to Mlinar navaja:
- fizično neizgrajenost NG, njena razbitost na posamezne dele, prostorsko
neizoblikovanost, neskladno arhitekturo,
- pomanjkanje kulturnih, vzgojno izobraževalnih, rekreacijskih institucij, prostorov za
družabno življenje,…
- nima poslovnega središča, manjka trgovin in obrti.
Danes skoraj 4/5 prebivalcev meni, da je Nova Gorica že mesto kot celota. Pri obravnavanem
vprašanju seveda ne gre za kategorialna odgovora: da ali ne, temveč bolj za razkrivanje procesu
izgrajevanja in oblikovanja fizične strukture naselja, priseljevanja in rasti prebivalstva,
ekonomske rasti, oskrbe, gravitacijskega območja,…
Tabela 26: Ali je Nova Gorica že mesto v pravem pomenu besede?

še ni mesto
je že mesto
ne vem

1982
62,1 %
33,2 %
4,7 %

2005
17 %
78 %
5%

Za življenje v mestu je nasploh značilno, da izstopa s svojo dinamiko in raznovrstnostjo. Mnenja
glede živahnosti oz. pustosti mesta so bila v obeh primerih zelo različna. Tolikšna razdeljenost in
velik delež neopredeljenih, tistih ki vidijo, da okoliščine enkrat bolj kažejo v eno in drugič spet v
drugo smer, vse to nakazuje, da imajo ljudje različen odnos do te dinamike mestnega življenja:
nekateri jo predvsem pozitivno ocenjujejo, drugi se želijo umakniti iz nje. Pa tudi za istega
človeka lahko ugotavljamo, da si v določenem času zaželi in išče dinamični utrip mestnega
življenja, prav tako kot v drugem času išče osamitev.
Graf 15: Ali je Nova Gorica živahno ali pusto mesto?

Pomembnost in prioriteto reševanja problemov v mestu so anketiranci izrazili na osnovi
predložene liste. Zavedamo se, da odgovori na to vprašanje nimajo trajnejšega pomena, saj
zadovoljitev ene ali druge od nakazanih potreb lahko v kratkem času spremeni položaj
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posameznih problemov. Ta spoznanja naj predstavljajo bolj merilo v opredeljevanju programov
na ravni mesta. Upoštevanje večinskega mnenja samo po sebi še ne pomeni najbolj humane
rešitve. Večina je lahko povsem neobčutljiva in nerazumevajoča za čisto specifične probleme, ki
jih včasih doživlja le manjše število posameznikov. Ob vsakem problemu prihaja do interesne
diferenciacije med prebivalci, tako da so nekateri zelo prizadeti in odvisni od skupnega reševanja
določenega problema, drugi pa komajda občutijo isti problem (prostor za shajanje mladine,
pomanjkanje stanovanj). Kot zelo pomembne in pomembne probleme, ki jih je potrebno reševati
v mestu, so anketiranci leta tako 1982, kot tudi leta 2005, zelo poudarili urejanje zelenih površin
in skrb za okolje:
Tabela 27: Opredelitev mestnih problematik po pomembnosti.

ureditev mestnega parka
ureditev rekreacijskih površin na Panovcu
onesnaževanje okolja
pomanjkanje stanovanj
ureditev prometa
poseben prostor za shajanje mladine

1982
78,8 %
71,5 %
71,2 %
90,9 %
72,2 %
87,1 %

2005
75 %
64 %
79 %
53 %
82 %
76 %

V grobem, bi lahko povzeli, da je največji odklon opaziti pri problematiki pomanjkanja
stanovanj, kar tudi ne preseneča, saj vemo, da je bila Milnarjeva anketa izvedena v času, ko so se
dokončevale ali pa šele začele graditi tri največje soseske v Novi Gorici: Ledine (Cankarjeva),
Gradnikove brigade, Damber (Kromberk). V dobrih dvajsetih letih je nekoliko v ozadje stopilo
vprašanje o ureditvi posebnega prostora za shajanje mladine, saj je bilo na tem področju veliko
narejenega (Mostovna). Na drugi strani pa se je povečalo zavedanje o problematiki
onesnaževanja okolja in ureditve prometa.
V stolpnicah ter večjih in srednje velikih blokih živi 51 % anketirancev (leta 1982: 55 %). Večini
prebivalcev predstavlja bivanje v večstanovanjski zgradbi znotraj mestnega območja le začasno
rešitev in prehodno postajo do lastne stanovanjske hiše, saj si jih kar 78 % (leta 1982: 86,8 %)
želi živeti v lastni individualni hiši.
Tabela 28: Kaj menite o vrtičkarstvu v Novi Gorici?

to je dobro za zdravje in počutje stanovalcev
ljudje se poceni oskrbijo z zelenjavo
ljudje se pri obdelovanju vrtičkov med seboj spoznavajo
škoda je površin za takšne namene
to izraža privatniško, malomeščansko miselnost
drugo

1982
64,7 %
40,3 %
39,5 %
11,8 %
3,2 %
13,5 %

2005
64,9 %
24,6 %
36,8 %
14,0 %
3,5 %
3,5 %
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Odgovori kažejo izrazito pozitivno oceno. Na prvem mestu je splošni razlog, da je to ugodno za
zdravje in počutje stanovalcev. Na drugem mestu se je leta 1982 pojavila konkretna korist –
oskrba z zelenjavo, na tretjem pa zbližanje med prebivalci. Leta 2005 se močno zmanjša delež
tistih, ki vidijo v vrtičkarstvu materialno korist, poveča pa socialni pomen. V obeh anketah je
procent anketirancev, ki menijo, da je škoda površin za take namene, nizek.
Rezultati ankete kažejo na dve težnji prebivalstva: Nova Gorica naj bi bila čimbolj zeleno mesto s
še več zelenimi površinami in parki na mestnem področju ter večjo skrbjo za čisto okolje in
prometno ureditev. Po drugi strani pa naj Nova Gorica nudi več programa, bogatejšo ponudbo in
možnosti družbenega življenja, več individualnih gradenj (razpršena pozidava). Ob tem se lahko
le vprašamo: »Kako uskladiti obe zahtevi?«
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16. VREDNOTENJE PRIVLAČNOSTI OBMOČJA
S pomočjo ankete je bila narejena shema vrednotenja privlačnosti območij. Vsak izmed kazalcev,
ki so združeni v tri skupine: možnosti za zaposlitev, preskrba in družbene službe in kvaliteta
bivalnega okolja, je bil ovrednoten po lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo slabo, 5 pa
odlično.

Bolj kot skupna teoretična privlačnost območja, ki nam z oceno 3 ne pove kaj dosti, velja
opozoriti na ocene posameznih kazalcev. Izstopa zelo slaba ocena možnosti za zaposlitev, pri
čemer pa velja poudariti, da je izmed treh kazalcev najbolj, če že, izključno relevantna možnost
za zaposlitev v terciarnih dejavnostih. Ostali dve gospodarski dejavnosti sta danes v Novi Gorici
namreč slabo zastopani. Omenimo naj le še, da se v preteklosti prav zaposlitvene možnosti v
sekundarni dejavnosti bile eden od spodbujevalcev priseljevanja v mesto.
Skupina kazalcev »preskrba in družbene službe« je ocenjena s skupno oceno prav dobro, kar
samo potrjuje in pojasnjuje veliko gravitacijsko območje Nove Gorice.
Slabo oceno kvalitete bivalnega okolja gre pripisati predvsem ohranjenosti okolja, pri čemer
imamo predvsem v mislih 4. kakovostni razred potoka Korna, pomanjkanje čistilne naprave,
onesnaževanje ozračja zaradi prometa, izginjanje zelenih površin iz mesta,…
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17. SWOT ANALIZA IN SCENARIJI NADALJNEGA RAZVOJA
SLABOSTI
- razdrobljenost na več občin
- razpršena gradnja
- suburbanizacija
- neinventivnost v ponudbi
- premalo aktivnega varstva okolja
(čistilna naprava)
PREDNOSTI
- slikovito, privlačno mesto
- tradicija v turizmu
- ni velikih onesnaževalcev
- možnost novih dejavnosti na območju obeh držav
- dovolj dobre pitne vode in pitnih virov
NEVARNOSTI
- izginjanje kmetijskih površin
- slaba .<§ medobčinska komunikacija
- nakupovalna središča ob robu mesta
- tranzitna vloga in okoljske posledice avtoceste
PRILOŽNOSTI
- pozidava degradiranih območij (železniški kompleks)
- sejemska dejavnost
- bližina letališča
- potencialni razvoj ob avtocesti, železnici
- razvoj univerze
MOŽNI RAZVOJNI SCENARIJI
Scenarij 1
Zaradi ugodnih klimatskih razmer mesto postane neke vrste azil pred velemestnim hrupom. Poleg
ekonomskih kriterijev razvoja mesta se upošteva tudi bivanjski in družbeni vidik. Mesto naj bi
tako kot njen simbol, vrtnica, poudarjal sonaraven razvoj, razcvet in lepoto. Nova Gorica bi se
usmerila v izrabo svojih obstoječih usmeritev. Mesto predvsem obogatiti ponudbo, kar mu
omogoči ohranitev v okolju in mu da večjo težo v širšem prostoru. Gre namreč za ponudbe, za
katere je povpraševanje tudi izven regije, kot so na primer: zdravilišča, klinike in specialistične
zdravstvene ustanove, konferenčni turizem, univerze in visoke šole, tehnološko-razvojni centri, ...
Scenarij 2
Hitra avtocestna in železniška povezava bo speljal promet in ljudi mimo Nove Gorice. Mesto ne
bo pripravljeno s svojo ponudbo storitev zadovoljiti zahtev takega prometa in mu ponuditi
dodatne storitvami ter ga tako obogatiti z novo vrednostjo. Zaradi slabo razvitih funkcij ne bo
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nikakršnega priseljevanja v mesto, še več, predvsem mladi se bodo zaradi boljših možnosti za
zaposlitev druge, množično izseljevaliizseljevati.
Zaradi presenetljivega razvoja igralništva in vsega, kar prinaša zraven, mnogi danes primerjajo
Novo Gorico z Las Vegasom. Ni naš namen na tem mestu moalizirati o tej »onesnažujoči«
dejavnosti. Opozorili bi le na eno veliko razliko med mestoma. Če je ameriško mesto širši
javnosti splošno poznano in le malokdo pozna posamezne igralnice, pa se v primeru Nove Gorice
dogaja ravno obratno. Pred nekaj meseci je avstralski glasbenik v intervjuju na radijski postaji, na
vprašanje ali je že kdaj prej igral v Sloveniji, odgovoril: »Ja, pred kakim letom sem imel koncert
v prijetnem mestecu po imenu Hit.«
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18. ZAKLJUČEK
Stičišče Soške in Vipavske doline, prehod od morja v gorski svet, milo podnebje in raznolikost
naravnih danosti so ustvarili ugodne pogoje za nastanek Gorice.
Meja določena na Pariški mirovni konferenci 1947 je mestu vzela njegovo naravno zaledje,
severni Primorski pa gospodarsko, kulturno in regionalno središče. Kot da bi drevo prežagali na
pol, je krošnja ostala v Italiji, deblo in korenine pa v Jugoslaviji. Mesto si manjkajočega
odvzetega zalednega prostora ni moglo nadomestiti, na drugi strani pa si je obglavljena Goriška
sklenila center postaviti na novo.
Dve mesti sta se v desetletjih po 2. svetovni vojni razvijali vsako zase, na ločnici dveh kultur in
dveh geopolitičnih sistemov. Meja in z njo povezani problemi (oskrba z vodo, kmetje
dvolastniki), pa je hkrati spodbujala razvoj odnosov med sosedama. Na območju obeh mest je
bilo, predvsem po Osimskih sporazumih, izvedeno nekaj posegov, ki so bistveno prispevali k
tesnejši povezanosti. Men njimi ima gotovo simbolično mesto najmanjši poseg: odprtje mejnega
prehoda za pešce na Erjavčevi, ta namreč neposredno po najkrajši možni liniji povezuje centra
obeh mest.
Ob vseh razpravah, na račun načrtov in njihovih izvedb ter iskanjem krivcev, za to da niso bili
uresničeni, pa ne smemo pozabiti na to, da se bistvo mesta ne skriva v njegovem izgledu. Nova
Gorica je nastala in se razvijala, zaradi funkcij, ki jih je imela in jih okolici lahko nudila. Za svoj
uspešen razvoj mora mesto vzpodbujati nastajanje in razvoj dejavnosti ter si ustvariti
gravitacijsko območje.
Obseg Nove Gorice se v prihodnje ne bo bistveno povečal, prej bi lahko rekli, da bo ostal tak kot
je danes. Večanje števila prebivalcev na račun praznjenja okolice ni v interesu nobenega, saj bi
pomenilo predvsem degradacijo kulturne krajine. Zaradi gravitacijske moči drugih sosednjih mest
tudi ne bo pritegovalo novih naseljencev s širšega območja ali notranjosti države.
Ta spoznanja narekujejo poseben pristop do načrtovanja prostorskega razvoja in razmestitve
funkcij v mestu.
Z vidika sonaravnega razvoja bi bili potrebno: ohraniti obstoječi poselitveni vzorec, urediti stoječ
promet in obvoznice, spremeniti namembnost obstoječim pozidanim in degradiranim površinam,
urediti Panovec in območje ob Soči kot osrednja rekreacijska prostora, izkoristiti turistični
potencial Nove Gorice,…
Že v preteklosti je bil ta prostor prehodno območje. Vsekakor je to svojo značilno prometno lego
ohranil še danes, a njenega pomena ne smemo ocenjevati po količini blaga ali številu
tovornjakov. Nova kakovost in priložnost za Novo Gorico je v tem, kako bo znala zajeti in
oplemenititi te tokove. Ustvariti je potrebno pogoje, da se jih ekonomsko upravičeno in koristno
zajame oz. zaustavi.
Ob vprašanjih funkcije, določitvi gravitacijskega območja in smernicah nadaljnjega razvoja Nove
Gorice, pa ne smemo pozabiti, da urbana skleda Goriške ne more gostiti dveh mest hkrati. Po
vključitvi Slovenije v EU sta obe Gorici postali namreč eno mesto oz. somestje, zato je skupno
načrtovanje mestnega prostora še bolj smiselno in upravičeno. Vse sitemske prostorske rešitve
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bodo učinkovite le če bodo služile celotni urbani aglomeraciji in se komplementarno razvijale na
obeh straneh meje. Podobno velja za kulturo, rekreacijo, zdravstvo.

SUMMARY
Contact of Soča and Vipava valley, passage off sea to mountain world, mild climate and diversity
of natural goods formed favourable conditions for creation of Gorica.
Artificial border between East and West, which was created at Paris Peace Treaty in 1947 had cut
Gorica from its hinterland and so Northern Primorska region was left without economical,
cultural and regional center. As the tree that is cut in half, top of the tree fell to Italy, while roots
and stem stayed in Jugoslavija. The city of Gorica couldn’t replace lost hinterland with new land
while on the other side Goriška region had decided that new center should be built.
Those two cities were evolving side by side, yet each by itself for decades after the 2nd world war
on dividing-line between two cultures and two geo-political systems. Despite all that it was
border and related problems (water supply, two-owned farmers) that encouraged relations
between neighboring regions. Especially after Osimo agreements there were quite a few
interventions done on range of both towns that contributed to tighter connection essentially.
Between those the smallest intervention has probably the largest symbolic meaning; opening of
border crossing for pedestrians on Erjavec road which is tying up centers of both towns, namely
directly round shortest possible line.
Next to all debates, on bill of plans and their realizations and search of guilty persons for
unrealized ones, we should keep this in mind, that core of town is not hiding in his appearance.
Nova Gorica occurred and was developed, because of functions that had and could offer to the
surroundings. Town must encourage occurring and development of activities for its successful
development and creation of gravitational range.
Future extent of Nova Gorica is not likely to get increased essentially but will stay more or less
such as is today. Increasing number of inhabitants in the city on behalf of emptying the
surroundings is not in anyone interest. Above all other it would mean degradation of cultural
landscape. It also will not attract new settlers from wider range or interior of country because of
gravitational strength of neighboring towns.
These realizations dictate special approach to planning of spatial development and rearrangement
of city functions. From the sustainable development viewpoint it is necessary to: keep and
improve existent sample of inhabitation, rearrange standing traffic and create new bypasses,
change intended use of existent buildings and degraded surfaces, to arrange Panovec forest and
river Soča banks as central recreational places,to utilize tourist potential of Nova Gorica,…
From the past this was transitional area already and while it kept this own characteristic till
present day we should not assess its meaning from amount of goods or number of camions but
rather at viewpoint of opportunity and quality for Nova Gorica as whether it will now how to
capture and refine this currents. Economically justified conditions has to be caused that can be
usefully captured and exploited to profit from.
Next to question of function, designations of gravitational range and guidelines of further
development of Nova Gorica, we may not forget that urban dish of Goriška region cannot host
two towns at same time and place. After Slovenian inclusion in European Union, both towns of
Gorica namely became one town or fellow-town. That is why common planning of town place is
still more entitled and reasonable.
All spatial system solutions will be efficient only for entire urban agglomerations that will be
supplementary developed on both sides of frontier. This similarly applies for culture, recreation
and health care.
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21. PRILOGA, SEZNAMI SLIK, TABEL IN GRAFOV
Priloga 1: Anketni vprašalnik
1. Nekateri pravijo, da Nova Gorica še ni mesto v pravem pomenu besede. Ali se vi strinjate s takšno
oceno?
a) še ni mesto
b) je že mesto
c) ne vem
2. Bi lahko rekli, da je Nova Gorica lepo mesto?
a) da
b) ne
3. Se vam zdi Nova Gorica moderno mesto?
a) da
b) ne
4. Ali bi lahko rekli, da se v Novi Gorici:
a) dosti dogaja, je živahno mesto
b) se nič ne dogaja, je pusto mesto c) kakor kdaj
5. Značilnosti zaradi katerih je Nova Gorica prijetno mesto:
a) zaradi ugodne lege, klime, lepe okolice ipd. b) ker je mlado, novo mesto
c) nudi kulturno razvedrilo, usluge, trgovine d) mirno, domače mesto
e) ima veliko zelenja
f) je čisto, lepo naselje
g). drugo __________________________
6. Značilnosti zaradi katerih Nova Gorica ni prijetno mesto:
a) niso razvite uslužnostne, kulturne, športne in socialne dejavnosti, pomanjkanje zabave
b) ni prijetno mesto v urbanističnem smislu (uniformiranost, beton, raztegnejnost, brez centra ipd.)
c) umazano, hrupno, nesnaga, neurejenost
d) slabi odnosi med ljudmi, nepoznavanje, malomeščanstvo, problemi priseljencev
e) ima premalo zelenic
f) je prijetno
g) ne vem
h) drugo __________________________
7. Ali bi lahko rekli, da ste zadovoljni s svojim: (obkroži v vsakem stolpcu ustrezen odgovor)
stanovanjem
stanovanjsko okolico
mestom
a) sem zelo zadovoljen/a
a) sem zelo zadovoljen/a
a) sem zelo zadovoljen/a
b) sem še kar zadovoljen
b) sem še kar zadovoljen
b) sem še kar zadovoljen
c) ne morem reči, kakor se vzame
c) ne morem reči, kakor se vzame
c) ne morem reči
d) nisem zadovoljen
d) nisem zadovoljen
d) nisem zadovoljen
e) zelo sem nezadovoljen
e) zelo sem nezadovoljen
e) zelo sem nezadovoljen
8. Ovrednotite probleme mesta po pomembnosti:
niso pomembni
pomanjkanje stanovanj
1
2
ureditev prometa
1
2
ureditev mestnega parka
1
2
onesnaževanje okolja
1
2
ureditev rekreacijskih površin na Panovcu 1
2
poseben prostor za shajanje mladine
1
2

zelo pomembni
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4

5
5
5
5
5
5
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9. V kakšni stavbi stanujete?
a) večji blok ali stolpnica (P+6 in več)
b) srednji blok (P+3 do 5)
c) manjši blok (P+2)
d) vrstna hiša, dvojček ali enodružinska hiša
10. V kakšni vrsti stavbe bi najraje živeli?
a) v večjem bloku ali stolpnici (pritljičje in šest nadstropij in več)
b) v srednje velikem bloku (pritličje +3 do 5 nadstropij)
c) v manjšem bloku (pritličje + 2 nadstropji) 10,3
d) v vrstni hiši ali dvojčku, v enodružinski hiši, atrijski
11. Kaj menite o vrtičkarstvu?
a) to je dobro za zdravje in počutje stanovalcev
b) ljudje se poceni oskrbijo z zelenjavo
c) ljudje se pri obdelovanju vrtičkov med seboj spoznajo
d) škoda je površin za takšne namene
e) to izraža privatniško, malomeščansko miselnost
f) kaj drugega _______________________________
12. Ali menite, da je v Novi Gorici dovolj zelenih površin?
a) da
b) ne
13. Ali menite, da je v Novi Gorici dovolj parkirnih mest?
a) da
b) ne
14. Ovrednotite po lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo slabo, 5 pa odlično.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

možnost za zaposlitev v kmetijstvu
možnost za zaposlitev v sekundarnih dejavnostih (industrija)
opremljenost s trgovinami in obrtjo
možnosti za izobraževanje
zdravstvene službe
možnosti za kulturno udejstvovanje
možnosti za rekreacijo
stanovanjske razmere
ohranjenost okolja

15. Spol
a) M

b) Ž

16. Starost
a) 15-24

b) 25-34

c) 35-44 d) 45-54 e) 55-64 f) 65 in več

17. Izobrazba
a) osnovna šola

b) poklicna šola

c) srednja šola d) višja in visoka šola

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
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