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PROBLEMATIKA NACRTOVANJA STANOVANJSKIH NOVOGRADENJ V NOVI
GORICI
Izvlecek:
Stanovanjski primanjkljaj v Novi Gorici je posledica mrtvila na podrocju stanovanjske
gradnje, ki je vlada dobra dva desetletja. Umirjena rast v osemdesetih letih in
nazadovanje števila prebivalstva v devetdesetih sta umirila dinamicen razvoj novo
nastajajocega mesta, ki je bil prisoten na Goriškem polju vse od konca druge svetovne
vojne, ko je bilo sklenjeno, da se kot protiutež izgubljeni Gorici izgradi nov regionalni
center. Vzpostavitev novega središca je zahtevalo vecjo koncentracijo prebivalstva, ki je
prebivalstvo pridobivalo predvsem s praznjenjem svojega zaledja. To je bilo v glavnem
mlado prebivalstvo, katerih stanovanjske potrebe so reševali z gradnjo vecnadstropnih
stanovanjskih objektov, ki so prevladujoca nastanitvena oblika Novogoricanov. Prej
mlade družine so danes v fazi, ko se otroci osamosvajajo, zapušcajo domove in
ustvarjajo svoje družine. Toda ta proces je mocno moten, saj ponudba stanovanj od
konca devetdesetih let ne sledi vec povpraševanju. K povecanem povpraševanju
prispevajo tudi novi življenjski stili in bivalne navade. Pospešeno reševanje stanovanjske
problematike zaradi mnogih nerešenih ali neurejenih zadev naleti na številne ovire, ki
obenem zavirajo novogradnjo in dražijo stanovanja. Cilj diplomske naloge je prepoznati
te prepreke, jih podrobneje razcleniti in nakazati njihovo rešitev. Ker gre za sklop
mnogoterih prepletajocih se problemov, ki so bili dolgo casa potisnjeni ob stran, v
kratkem ne pricakujemo hitrih in celostnih rešitev, ceprav prvi premiki na
nepremicninskem trgu kažejo vzpodbudne rezultate, ki bi jih bilo v prihodnosti dobro
posnemati in dodatno nadgraditi.
KLJUCNE BESEDE: družbena geografija, geografija naselij, stanovanjska gradnja,
mesta, Nova Gorica
HOUSING DEVELOPMENT PROBLEMS IN NOVA GORICA
Abstract:
Housing deficit in Nova Gorica is an outcome of lethargy in residential building sphere
which exists for more than two decades. Slight growth of inhabitants in the eighties and
theirs stagnation in the nineties almost put a stop to a housing development in a vivid
establishing city which started forming after the second Word War as a counter balance
to the lost city of Gorizia. Foundation of new regional center required a concentration of
population to fully implement all of its new given functions. Rapid demographic growth of
Nova Gorica in the beginning resulted in depopulation of its hinterland. Increasing need
of residences was being solved by big scale housing; making block fla ts the prevailing
residing form in Nova Gorica. Young families that moved to the city are now in the stage
of family living cycle where children are attaining independence, are living homes and
creating their own families. But due to the insufficient offer of flat units that process is
troubled. When trying to balance uneven market situation, the real estate investors
bump against many obstacles, which even more delay and raise the price of flats. The
aim of the paper is to identify the barriers, analyse them and point out their solutions.
However, since housing development problems consist of lots of interweaving complex
factors, we can not expect quick and easy solutions. Although first steps that are already
being made indicate bright prospects which should be embraced and enhanced.
KEY WORDS: human geography, urban geography, housing problems, cities, Nova
Gorica
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1. UVOD
Bivanje ali stanovanje je ena izmed sedmih temeljnih socialnogeografskih funkcij cloveka, ki v
povezavi z ostalimi funkcijami vpliva na podobo geografskega prostora. Bivališca se
koncentrirajo v vecje ali manjše združbe bivališc razlicnih oblik, ki skupaj z drugimi
nestanovanjskimi skupinami stavb tvorijo zakljuceno celoto, naselje. Urejanje naselij je ena
najpomembnejših sestavin vsakega prostorskega urejanja. (Ravbar, 2000) Pri usmerjanju
poselitve je treba zagotoviti racionalno rabo zemljišc in objektov v naseljih, pri cemer je potrebno
prvenstveno izkoristiti proste nezadostno izkorišcene površine z njihovim aktiviranjem ter s
prenovo in sanacijo degradiranih obmocij v naseljih. Širitev naselja je dopustna le, ce ni mogoce
zagotoviti smotrnega razvoja naselij na prej omenjen nacin. (Zakon o urejanju prostora, 2002)
Priprava nove generacije obcinskih prostorskih strategij in prostorskih redov ter drugih
nacrtovalskih dokumentov je priložnost tudi za sodobnejše zasnove ali prenove stanovanjskih
obmocij v mestih, predvsem v razvojno intenzivnih naseljih, ki se preobražajo v regionalna in
lokalna središca med katere sodi tudi Nova Gorica. S tem bodo opredeljene lokacije, na katerih se
bo v prihodnje lahko izvajala stanovanjska gradnja.
Potrebe po stanovanjski gradnji v urbanih središcih vkljucno z Novo Gorico narašcajo, medtem
ko ji ponudba ne sledi vec. Vzroke gre iskati v spreminjajoci se družbi in njenim bivalnim
navadam. Pri odpravljanju stanovanjskega primanjkljaja investitorji naletijo na kopico ovir, ki
zavirajo pospešeno gradnjo. Odprava le-teh bi uveljavila zakonitost trga nepremicnin in kupcem
omogocila vecjo izbiro. Gradnja kvalitetnih stanovanjskih enot, ki bi odsevala potrebe sodobne
družbe, pa zahteva poznavanje demografske in socialnoekonomske strukture prebivalstva in
trende njihovega spreminjanja.
Cilji diplomskega dela so torej predstavitev specificnosti dosedanjega urbanisticnega razvoja
Nove Gorice, s poudarkom na stanovanjskih obmocjih, analiza socialno geografskih znacilnosti
prebivalstva, s katero dobimo podrobnejši vpogled v prebivalstveno strukturo prebivalstva, ki bo
v naslednjih letih krojila podobo mesta in poskus opredelitve vzrokov za moteco oskrbo s
stanovanji ter možnosti nadaljnjega razvoja poselitve Nove Gorice.
Metode dela so zajemale kabinetno in terensko delo. Kabinetno delo je obsegalo pregled
literature in virov iz razlicnih podrocij v povezavi s temo diplomskega dela ter analizo zbranih
statisticnih podatkov in kartografskega gradiva. Terensko delo je vkljucevalo ogled terena,
kartiranje in pogovore z direktorjem Stanovanjskega sklada Nove Gorice, g. Evgenom Mugerli,
vodjo službe za prostor na Oddelku za okolje in prostor Mestne obcine Nova Gorica, ga. Majo
Šinigoj ter g. Simonom Klautom iz podjetja Evroinvest d.o.o.. Na tem mestu se vsem
zahvaljujem za prijaznost in cas, ki so si ga vzeli.
Naloga je razdeljena v sedem sklopov. V uvodu je predstavljen osnovni cilj in metode dela
uporabljene pri pripravi diplomske naloge. V naslednjem poglavju je obravnavano obmocje
umešceno v prostor in cas. V tretjem delu so predstavljene faze prostorskega razvoja s
poudarkom na širjenju stanovanjskih površin. Obsežnejše cetrto poglavje se loti funkcijske,
morfološke in socialnogeografske zgradbe Nove Gorice in zakljucuje s sintezo spoznanj. Peti
sklop ugotavlja vzroke za neravnovesje na stanovanjskem trgu, nakazuje smernice za njegovo
odpravljanje in poda zasnovo stanovanjskih obmocij, ki so jo opredelile nove strokovne podlage
za poselitev. Zadnje, šesto poglavje razširi pogled stanovanjske problematike na obmestna naselja
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Nove Gorice, ki so se v bližnji preteklosti zaradi suburbanizacijskih procesov zlila z Novo Gorico
in tvorijo cedalje vecjo aglomeracijo. V zakljucku so koncni rezultati in ugotovitve naloge
kriticno ovrednoteni.
Vecje težave pri izdelavi naloge so bile povezane z zbiranjem statisticnih podatkov po popisnih
okoliših. Ti so težko dostopni ali omejeni, vecinoma predvsem zaradi doslednega upoštevanja
zakona o varovanju osebnih podatkov ali visokimi stroški. Za podrobnejše in boljše poznavanje
prebivalstvene strukture Nove Gorice, selitvenih gibanj v mestno obrobje in znacilnosti
tamkajšnjih prebivalstvenih struktur, bi bilo socialnogeografsko analizo smiselno razširiti tako z
vecimi in obenem bolj reprezentativnimi kazalci po popisnih okoliših (povprecna velikost
stanovanj izražena v m2 , premoženjska, nacionalna struktura prebivalstva) kot tudi z
razširitvijo
obravnavanega
obmocja
na
novogoriško
urbano
regijo.
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2. NOVA GORICA V CASU IN PROSTORU
2.1. Novogoriško obmocje v preteklosti
Nova Gorica je mlado slovensko mesto, zgrajeno šele po drugi svetovni vojni. Postavljeno je bilo
ob bok izgubljeni italijanski Goric i. Kljub svoji mladosti ne moremo reci, da je mesto cisto brez
preteklosti, prej nasprotno. Pestro zgodovinsko dogajanje na obmocju zahodne slovenske državne
meje je rezultiralo v postavitvi novega mesta, ki se z južnim robom stika z Gorico in bi
nevednežu Nova Gorica predstavljala le vecje predmestje Gorice. Zgodovinski pregled je povzet
po sestavku Darinke Kladnik (Kladnik, 2003).
Obmocje goriške ravnine ima bogato zgodovino zaradi svoje zanimive geografske lege na
sticišcu alpskega in mediteranskega sveta, alpske in mediteranske kulture in etnicnega središca
romanskega in slovanskega prebivalstva. Prva pricanja o obstoju cloveka na širšem goriškem
obmocju sežejo v zelo odmaknjen cas okoli 80.000 do 40.000 let pred našim štetjem. Sledove
neandertalca so arheologi našli v jamah na Krasu, svetovno znano paleolitsko najdišce so Divje
babe pri Šebreljah nad dolino Idrijce, ki geografsko še spada v Posocje. Na solkanskem polju so
ob gradnji hiš naleteli na sledove lovske paleolitske postojanke iz casa okoli 20.000 do 15.000 let
pred našim štetjem. V železni dobi je bilo osrednje naselitveno jedro na današnjem Mostu na
Soci, pomembno naselje železne dobe je bilo tudi na sv. Katarini nad Novo Gorico.
Na Ledinah na obmocju Nove Gorice in v bližnjem naselju Loke so stali rimski podeželski
kmecki dvori (ville rustice). Goriška je bila malo pred zacetkom našega štetja vkljucena v rimsko
državo, v njeno deseto regijo. Rimska naselitev se je osredotocila v bližini glavne ceste, ki je
Aquileio (Oglej) cez Hrušico povezovala z Emono. Po propadu rimske države je prehodnost
goriškega obmocja prišla ponovno do izraza v casu preseljevanja ljudstev. V Solkanu so
arheologi našli grobove langobardskih vojšcakov, ki so se ustalili na obmocju Furlanije, tam so
ustvarili svojo državo in jo zavarovali z utrjeno mejo. Solkanski grad je bil najverjetneje del
njihovega obrambnega sistema.
Prva slovanska plemena so na to obmocje prispela okoli leta 600 in se na njem tudi stalno
naselila. Leta 774 je langobardska država prešla pod frankovsko nadoblast, nato pa v nemško
cesarstvo, kar ni ostalo brez posledic. Nosilci fevdalnega družbenega reda so bili fevdalni
gospodje, mednje so spadali tudi oglejski patriarhi, ki so si leta 1077 pridobili posvetno oblast v
Furlaniji in Posocju. Še poprej, leta 1001, se grad Solkan in (villa) Gorica prvic omenjata v
darovnici nemškega cesarja Otona III., s katero je oglejski cerkvi podelil v last polovico posestev
v Posocju. Za vas je izrecno navedeno, da se v jeziku Slovanov imenuje Gorica (Goriza).
Gorica je torej vas, ki je nastala po prihodu Slovanov in dobila slovensko ime po vzpetini ali
nizkem gricu. Kmalu se je razvila v središce spodnjega obmocja Posocja in postala središce
velikega upravnega okoliša, ki so mu od 12. stoletja dalje gospodarili koroški fevdalci, po Gorici
imenovani grofje Goriški. Gorica je leta 1210 omenjena kot trg, leta 1307 je dobila svoj prvi
statut. Leta 1374 so prevzeli posest Habsburžani in jo pod okriljem avstrijskih dežel ohranili štiri
stoletja.
Mestne pravice sta oba njena sestavna dela – gornji in spodnji – pridobila leta 1455. Gorica je
bila že tedaj etnicno mešana in taka je ostala. Goriška je doživljala obdobja vecjih kriz, kakršne
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so povzrocale vojne z Benecani, vpadi Turkov, upori podložnih kmetov, verske in druge
preobrazbe, ki so vplivale tudi na mesto.
V 19. stoletju se razplamtijo narodnostni boji za pravice Slovencev z vse glasnejšo zahtevo, da
Gorica postane slovenska. Prva svetovna vojna je preobrnila list zgodovine in Goriško spremenila
v bojno polje. Pogled nanjo je bil po koncani vojni žalosten, naselja v okolici Gorice in Soški
dolini so bila unicena, politicni položaj kriticen.
Po Rapalski pogodbi leta 1920 je bila Gorica do leta 1922 središce avtonomne dežele, po njeni
ukinitvi je bilo njeno ozemlje najprej vkljuceno v pokrajino Julijska krajina, že naslednje leto pa
skupaj z drugimi predeli nekdanje kranjske in koroške dežele v Videmsko (Furlansko) pokrajino.
Leta 1927 je znova postala sedež Goriške pokrajine, kjer je ostala vse do dandanes.

Karta 1: Položaj in lega Nove Gorice
Vir: Interaktivni atlas Slovenije 3.0

Sledilo je obdobje fašisticnega zatiranja in diktature, ki se je izteklo ob kapitulaciji Italije
septembra 1943, zatem so se zvrstile nemška zasedba, osvoboditev in vkljucitev v cono A
Julijske krajine. Boj za etnicne meje se je nadaljeval, a se za Gorico ni dobro iztekel. Jugoslavija
je ostala brez nje. Po dolocitvi drža vne meje med Italijo in Jugoslavijo na pariški mirovni
konferenci leta 1947, je velik del Goriške, pa tudi Posocja in spodnjega dela Vipavske doline
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takrat ostal brez naravnega središca. Cetudi je Goriška doživljala stalne spremembe svojih meja,
je bila nastala razmejitev od vseh najmanj ugodna. Razdelila je fizicnogeografsko, ekonomsko,
etnicno in upravno zaokroženo goriško regijo na dva dela, tako, da je njena vecina ostala na naši
strani, na drugi strani pa je mesto Gorica samo postalo hipertroficna urbana aglomeracija. (Vrišer,
1959)
Nastala situacija je terjala naglo rešitev. Odlociti se je bilo treba med premestitvijo središca
Goriške v eno že obstojecih mestec in trgov (Ajdovšcina, Tolmin, Solkan, Vipava) ali sezidati
novo mesto. Razloga, ki sta pripomogla, da je padla odlocitev za zgraditev novega mesta v
neposredni bližini stare Gorice, sta bila v prvi vrsti izredno ugodna prometna lega in tradicionalna
navezanost na spodnjesoški center. Delovni odbor je izhajal tudi iz težnje, da od Gorice ne
odstopajo ter, da se bo novo mestno naselje ob prikljucitvi Gorice k Jugoslaviji z njo združilo v
povezano celoto. (Marušic, 1988)
Problematika širše lokacijske umestitve novega središca se je tako relativno hitro zakljucila,
mnogo vec diskusije in nasprotujocih stališc je povzrocil izbor ožje lokacije. Pri iskanju rešitve so
se oprli na analizo geografskih razmer obmejnega prostora Gorice, pri cemer sta izstopili dve
možnosti. Brez dvoma je bilo, da je potrebno navezati novo mesto na eno izmed dveh goriških
predmestij, Solkan ali Šempeter. (Marušic, 1988) Pod drobnogled sta padla okoliš Šempetra in
Solkansko polje, ki je na koncu le zbralo vec tehtnih argumentov.

2.2. Naravnogeografske razmere
Z makrogeografskega vidika leži Nova Gorica na Goriškem polju, ki je razširjeno nadaljevanje
flišne Vipavske doline. Goriško polje, poimenovano tudi Goriška ravan, zavzema severni del
širokega ravninskega pasu ob spodnjem toku Soce. Na zahodu Goriško polje omejuje državna
meja in Soca, na jugu reka Vipava, na vzhodu obrobno gricevje (Stara gora, Kromberško
gricevje, Panovec), na severu pa rob Trnovsko- Banjške planote (Kekec, Skalnica). Na
jugozahodu Goriško polje preide v Furlansko ravnino, na jugovzhodu v spodnjo Vipavsko dolino.
V teh mejah je Goriško polje razdeljeno na dva dela: severni, ki obsega solkansko polje in južni s
poljem, ki ga je izoblikoval potok Vrtojbica v smeri Ajševica - Rožna dolina. Locuje ju gricevje
Panovec.
Z naravnogeografskimi znacilnostmi novogoriškega obmocja se je podrobno ukvarjal geograf
Igor Vrišer, ki je svoje raziskave zapisal v Geografskem vestniku pod naslovom Nastanek in
razvoj Nove Gorice. Tu so predstavljene le kljucne ugotovitve.
Goriško polje je v glavnem nasipina Soce, burne alpske reke, ki je v eocenskem vipavskem flišu
najprej ustvarila široko dolino, nato pa jo zasula s kvartarnim prodom. Toda soški pritoki, ki
pritekajo iz flišnega vipavskega ter briškega sveta, so v pleistocenu nanosili in še danes nanašajo
flišni drobir, droben, fin pesek in blato. Ker je slabotnejšim pritokom naval soške vode zaviral
odtok in izliv, so naplavljali ob zunanjem robu soškega pretežno apniškega proda, ki je tako
pomešan z ilovnatimi in pešcenimi nanosi.
Goriško polje je nagnjeno od severovzhoda proti jugozahodu; pri Solkanu se vzpenja do 90 m
nadmorske višine, pri Sovodnjah in Mirnu njegova nadmorska višina pade na 50 m in je po
mnenju Antona Melika "dolg in primeroma ozek vršaj, ki ga je Soca nasula med Brda in gorice
Vipavske doline".
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Graditelji so se zavedali, da bo postavitev Nove Gorice že v zacetku naletela na vrsto težav.
Goriško polje namrec ni v celoti s soškim prodom zasuta kotanja. Njegov južni in vzhodni del
prekrivajo ilovnate naplavine potokov iz obrobnega flišnega gricevja. Intenzivno nasipanje
würmske Soce je potisnilo glavni potok Koren tesno ob Panovski breg. Zaradi otežkocenega
odmakanja je ravnica scasoma postala mocvirna. Odložena glina je bila zelo ugodne mineraloške
sestave, ki so jo poleg nekaterih drugih odlagališc uporabljale številne opekarne. Stikališce med
prodnim zasipom in ilovnatimi odkladninami poteka od železniške postaje ob potoku Korenu in
ob glavni novogoriški cesti. Od tod proti severozahodu postopoma prevlada apneniški prod, ki je
sprva mocno blaten in so v njem na številnih mestih ugotovili glinene plasti, a je nato vedno bolj
suh in cist. Železniška postaja in Solkan sta že na produ, ki je mestoma strnjen v konglomerat. V
zvezi s petrografsko sestavo tal je tudi razlicna gladina talne vode. Na gradbišcu se je nahajala v
globini 1,8 m do 0,3 m. V smeri proti Soci pa je talna voda veliko globlje.
Za širokopotezno zazidavo nista prihajala v poštev flišno Kromberško gricevje na vzhodu in iz
iste kamenine zgrajeni Panovec na jugu, ker je to prevec razgiban svet z mocno strmimi pobocji
in slabimi gradbenimi pogoji. Prav tako neuporaben je bil rob apneniške plošce Trnovskega
gozda (Škabrijel), ki zapira na severu Goriško polje in je zaradi tektonske prelomnice in
petrografske sestave izredno strm. Z geomehanskega vidika so bili pogoji za zazidavo na
Šempetrskem polju veliko ugodnejši, saj tam prevladuje glinen prod. Šele pri Vrtojbi se zacno
debele plasti gline, ki jih izkorišca tamkajšnja opekarna.
Pri koncni dolocitvi lege novega naselja sta bila kljucnega pomena pedološka sestava tal in
mikroklimatske razmere. 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 pešcene
prsti postale bogate in rodovitne. Povprecna debelina prsti na Solkanskem polju je od 40-70 cm,
reakcija tal pa je nevtralna. Še boljša je prst pri Šempetru. "Vrtnarskih prsti" ne gre zamenjevati s
prstmi nastalimi na flišu, ki tudi veljajo za rodovitne, ceprav so flišne prsti bolj kisle z majhnim
odstotkom apna in pogosto mocno erodirane. V pedološkem oziru je bila izbira položaja Nove
Gorice na Solkanskem polju pravilna, saj so bila tu zamocvirjena zemljišca, kjer so bili le kisli
travniki in staro goriško pokopališce.
Prvi problem, s katerim so se srecali graditelji, je bila drenaža zemljišca. Meliorirati bi bilo treba
80 ha, od tega 40 ha na podrocju bodocega mesta. Ozemlje odvaja potok Koren, ki ima povirje v
Kromberških goricah, a takoj ko onstran že lezniške proge prestopi mejo služi Gorici kot kanal za
odvod fekalij. Njegovo podrocje meri 9,5 km2. Regulacija potoka je bila potrebna iz dveh
razlogov: da se omogoci pravocasno odtekanje visokih voda in da se zniža gladina talne vode.
Problematicne pa niso bile samo visoke vode, ampak tudi nizke, ker je v Koren speljana
kanalizacija Nove Gorice. Voda zastaja ob deževju tudi na polju med Solkanom in Novo Gorico
in v Rožni dolini, ki jo odmaka Vrtojbica. Da je to ozemlje hidrografsko tako neurejeno, ni kriva
samo razlicna petrografska sestava obeh polj, ampak tudi dejstvo, da imajo vode povirje v
flišnem gricevju in zato velik odtocni koeficient. Povsem drugacno je hidrografsko omrežje na
severnem obrobju nad Solkanom. Izviri so kraški in odtekajo naravnost v bližnjo Soco.
Najmocnejši in najpomembnejši izvir je Mrzlek. Nahaja se že v soški soteski pod Sv. Goro.
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3. FAZE PROSTORSKEGA RAZVOJA
Na ozemlju Nove Gorice, to je v trikotniku med železnico, Panovcem ter Kromberškim
gricevjem, se je pred zacetkom gradnje nahajalo goriško pokopališce. Do njega je vodila cesta sv.
Gabrijela (danes Erjavceva cesta) mimo ene izmed mnogih goriških opekarn. Na mocvirnih
travnikih ob Kornu je bilo le nekaj samotnih kmetij, ki so pripadale bližnjemu zaselku Grcna. Na
zacetku Erjavcevega drevoreda je bila naselbina treh stanovanjskih blokov za železnicarje,
zaposlene na bližnji postaji. Na tem skoraj praznem prostoru so zaceli leta 1948 graditi Novo
Gorico. Pri cemer pa ni šlo le za nekakšno razširitev Solkana, temvec za samostojno
aglomeracijo, ki naj bi povezovala tudi bližnji Šempeter in Solkan v organsko celoto.

Slika 1: Ravnica med Solkanom in Kostanjevico. Levo spodaj nekdanje staro goriško pokopališce, kjer se
danes nahaja središce Nove Gorice.
Vir: Obcina Nova Gorica 1947-1977; 1977

Nova Gorica se je gradila postopoma, po etapah, skladno z novimi doselitvenimi pritoki in
financnimi zmožnostmi nastajajocega mesta. Prve zgradbe v Novi Gorici so še iz Avstro-Ogrske.
To so železniška postaja, Frnaža (ki so jo kasneje porušili, ostala je samo stavba - današnji Dom
Krajevne skupnosti) in poslopje, kjer ima danes sedež Mestna obcina. Vse ostale zgradbe so
nastale po letu 1947. (Cuk, 1998)
Na podlagi odlocitve, da se bo gradilo na Solkanskem polju, je arhitekt Božidar Gvardjancic že
24. julija 1947 predložil prvo skico urbanisticne zasnove novega mesta. 3. decembra 1947 so na
podrocje, kjer naj bi se gradila Nova Gorica, prišle prve mladinske delovne brigade. Dokoncno
verzijo urbanisticnega nacrta je spomladi 1948 izdelal arhitekt in urbanist Edvard Ravnikar.
Izhajal je iz principa modernega mesta, ki naj bi bilo zracno, svetlo in prostorno, mesto v parku
oz. vrtno mesto z jasno locenimi stanovanjskimi, poslovnimi, upravnimi, proizvodnimi in
drugimi cetrtmi; locil je tudi obmocja namenjena motornemu prometu in pešcem. (Lah, 1985)
Gostota pozidanih površin naj bi bila majhna, v mestu naj bi bilo veliko zelenic, parkov in drevja.
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Prva naloga je bila regulacija 3,2 km dolgega potoka Koren. Sledila je gradnja glavne magistralne
ceste, ki je izrazito casovno skrajšala povezavo Šempetra, Nove Gorice in Solkana. S predorom
skozi Panovec se je pomen prometnice cez Ajševico mocno zmanjšal. Osrednji ulici, na podlagi
katerih se je snovalo mesto, sta bili Kidriceva in Erjavceva ulica.(Mlinar, 1983) Slednja je
dejansko podaljšek ulice San Gabriele v italijanski Gorici.

Slika 2 : Skica Nove Gorice na Solkanskem polju – 1947 (B. Gvardjancic)
Vir: Nastanek in razvoj Nove Gorice; Vrišer, 1959

Ime Nova Gorica se je v zakonskem aktu prvic pojavilo leta 1949, tri leta kasneje je Nova Gorica
postala mesto. Do konca leta 1950 je bilo zgrajenih prvih šest stanovanjskih blokov, t.i. ruski
bloki, in upravna stavba. Prvi stanovanjski bloki so nastali ob Kidricevi ulici in nadaljnji ob
Erjavcevi ulici. V letih od 1955 do 1965 so nastajale individualne hiše na Grcni in Prešernovi
ulici. V tem obdobju je bila gradnja Nove Gorice tudi najbolj plodna. Nastala je vecina
stanovanjskih blokov, zdravstveni dom in dijaški dom na Grcni. Nova Gorica je tako zacela rasti
z juga proti severu, kljub temu, da so bila pri Solkanu za gradnjo najprimernejša prodnata in
konglomeratna tla. (Mlinar, 1983)
Koncept arhitekta Ravnikarja o funkcijsko locenih prostornih mestnih enotah se je uveljavil le na
zacetku gradnje ob dveh osrednjih ulicah, najdaljši Erjavcevi in precni Kidricevi. Drugod so se z
novimi nacrtovalci uveljavili drugacni koncepti, vse do zelo goste blokovne pozidave ob
Gradnikovi ulici. Nova Gorica je postala, kot so nekateri ugotavljali, poskusno polje
urbanisticnega planiranja. Po vzpostavitvi upravnih funkcij in obcutno zmanjšanih investicij so
sledili mnogi delni urbanisticni projekti, saj je bilo mesto gospodarsko še prešibko, da bi lahko
uresnicevalo prvotno širokopotezno urbanisticno zasnovo. V takšnih okolišcinah so se lotili
izdelave novega urbanisticnega programa pod vodstvom Igorja Vrišerja in urbanisticnega nacrta,
ki sta ga izdelala Viljem Strmecki in Gvardjancic. V teh dokumentih je prišla do izraza bolj
"trezna" predstava o nadaljnji rasti mesta, ki se je oprla predvsem na dejansko dogajanje v tistem
casu. Mesto je bilo še premajhno, da bi lahko vzpostavljalo in vzdrževalo številne funkcije, ki bi
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jih sicer kot regionalno središce potrebovalo. Dejanska graditev ni vec sledila prvotni zazidalni
zasnovi; gradili so manjše stanovanjske zgradbe, postavljali razlicne provizorije za javne namene.
(Mlinar, 1983) Dinamika rasti novega mesta se je mocno upocasnila.
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 nacrt šolskega kompleksa razširil in s tem spremenil predvideno obliko in zmogljivost.
Postavljen je bil vzporedno in pravokotno z Erjavcevo ulico. (Cuk, 1998) Tako zasnovan šolski
kare je povsem spremenil cestno omrežje.
Premaknitev centra od Kidriceve ulice se je zgodil s postavitvijo kavarne in restavracije (današnji
hotel Park) na Delpinovo ulico. Ko sta bila tu leta 1958 dograjena še dva vecja trgovska objekta
je bil odmaknjeni "center" potrjen. Vse do izgradnje trgovskega centra se je mestno življenje
odvijalo v tem predelu. Prav tako je zasnova trgovskega centra ob ruskih blokih povsem
spremenila nacrtovano podobo mesta. Zgrajene so bile poslovne hiše banke, pošte in
zavarovalnice ter še nekaj stanovanjskih blokov. (Lah, 1985)
Nova revidirana urbanisticna dokumentacija je narekovala, da se Erjavcevi ulici prikljucili še eno
ekvivalentno paralelo Kidricevi ulici. Vzdolž industrijske cone so potegnili najdaljšo Prvomajsko
ulico. Precno dvema vzporednicama pa se je pojavila današnja Rejceva, ki je povezovala takratno
industrijsko obmocje z mestnim centrom.
Kot že omenjeno je bilo obdobje od 1958 do 1965 eno najplodnejših v rasti centra Nove Gorice.
Pod vodstvom Projektivnega ateljeja iz Ljubljane, zlasti arhitekta Strmeckega, je bilo zgrajenih
sedemnajst vecjih objektov (vec kot v zadnjih 20 letih). Takrat se je pojavila tudi zahteva
obcinskih mož, da se vse sile usmeri v urbanisticno rešitev ožjega mestnega jedra Nove Gorice.
Priceti je bilo treba z gradnjami vecjih blokov s trgovinami. Poleg že omenjenega stanovanjskega
bloka s trgovinami v pritlicju ob Kidricevi cesti nasproti upravne zgradbe in neboticnika še
stanovanjski blok s trgovinami ob Delpinovi ulici nasproti nove gimnazije. Podobna zgradba je
zrasla ob Erjavcevem drevoredu na vzhodni strani upravne zgradbe Soških elektrarn. V osnutku
je bila še veleblagovnica in stanovanjski blok s trgovinami v pritlicju ob Kidricevi cesti. (Cuk,
1998)
Leto 1966 prinese Novi Gorici prvo stolpnico, ki naj bi mestu povrnila izgubljeno
monumentalnost. Vzdolž Cankarjeve in Gradnikove ulice so v 70- ih in 80- ih zrasle visoke
stanovanjske stolpnice, ki so delno uravnotežile mestni center glede stanovanjskih predelov.
(Cuk, 1998) To je bilo tudi obdobje zacetka rabe zemljišc zahodno od Vojkove ceste. Na pobocju
Škabrijela se je zgradilo naselje enodružinskih vrstnih hiš Vetrišce, ob Vojkovi cesti pa nekaj
objektov s centralnimi dejavnostmi. Po letu 1985 se je rast mesta nadaljevala s korišcenjem
prostih zemljišc v centru mesta, kjer so površine zasedle mestotvorne dejavnosti. Nove prostore
okoli Trga Edvarda Kardelja so dobili Primorsko dramsko gledališce, Pokrajinski arhiv in
Bevkova knjižnica. (Cuk, 1998) Zadnji vecji kompleks stanovanjskih blokov in stolpnic se je
zgradil v trikotniku med Vojkovo cesto, Lavricevo ulico in Ulico XXX. divizije, ki je dokoncno
spojil Novo Gorico s Solkanom. Meja med naseljema je nerazpoznavna marsikateremu
domacinu.
Zadnjih deset let je v Novi Gorici na podrocju gradnje vladalo mrtvilo. Bolj kot novogradnje so
prevladovale adaptacije obstojecih objektov in njihove razširitve. Novogradnje so se preselile
predvsem v bližnjo Rožno Dolino in Kromberk. Urbanisticna ureditev Nove Gorice v prihodnosti
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ne temelji vec na generalnih planih, ureditvenih nacrtih ali katerikoli vseobsegajocih idejnih
konstruktih znacilnih za njeno preteklost, ampak na konkretnih, še tako obrobnih dejanjih kot so
ureditev križišca, prizidek gimnaziji, zaklonišce, adaptacija,... Po svoji podobi mestni prostor vse
bolj urbanizira in organizira tudi kapital pod težo katerega se spreminjajo marsikateri že vnaprej
zacrtani prostorski akti.
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4. FUNKCIJSKA IN SOCIALNOGEOGRAFSKA ZGRADBA
NOVE GORICE
4.1. Funkcijska zgradba Nove Gorice
Funkcijska zgradba je kompleksen in silno dinamicen element zgradbe mestnega naselja.
Neposredno je odvisna od velikosti, razvoja in položaja naselja ter številnih ekonomskih in
drugih dejavnikov, ki iz tega izhajajo. (Vrišer, 1984) Naselje Nova Gorica se po desetletnem
dremežu ponovno prebuja, krepi in raste v vse pomembnejše regionalno središce ter tako doživlja
spremembe, katerih odraz je opazen tudi v rabi tal mestnega prostora.
Analiza funkcijske zgradbe Nove Gorice temelji na podatkih, zbranih s kartiranjem. Koncno
število skupin rabe mestnih površin je sedem. Osnova za umešcanje zgradbe oziroma prostora v
doloceno kategorijo je bila prvenstveno vizualna zaznava. Kjer je bila raba prostora
polifunkcionalna, je bila uvrstitev opravljena glede na prevladujoco rabo. Le na obmocjih, kjer ni
mocno izstopala nobena funkcija, sta zarisani obe funkcijski rabi (zlasti obmocja, kjer se
prepletajo oskrbno-storitvene dejavnosti in bivanjske funkcije).
Nova Gorica je staro dobrih 50 let, zato sprememb rabe tal velikega obsega še ni zaslediti. Ker se
je mesto gradilo na neposeljenem prostoru in po nacrtih, ki so vsaj v zacetku locevali
stanova njske, poslovne, upravne in druge cetrti, je funkcionalna sestava posameznih predelov
dokaj homogena. Nacrt mesta razkriva paralelno zasnovo ulic. Pravokotna mreža ulic oblikuje
številne kareje z oblikovanimi prevladujocimi rabami tal. Med vsemi so najbolj razširjene agrarne
in druge nepozidane površine, ki so v glavnem zastopane južno od slemena Panovca do potoka
Korna, in kot relativno zelo rodovitne njivske površine okolišev Šcedne ter V Doru. Druga
najpogostejša raba prostora je bivanjska.
Namembnost površin je najbolj pestra v štirikotniku med Erjavcevo, Kidricevo, Rejcevo in
Cankarjevo ulico. Izstopa izobraževalna funkcija s kompleksom izobraževalnih ustanov od
osnovne in glasbene šole, do srednjih strokovnih šol in gimnazije. Delpinova in Kidriceva ulica
omejujeta obmocje izredno mešane rabe, ki zajema kulturno, trgovsko, bivanjsko, upravno in
oskrbno-storitveno funkcijo. Jedro mesta tako dolocajo na relativno majhnem prostoru zbrane
centralne dejavnosti širšega, regijskega pomena okoli katerega se vrstijo bolj ali manj ciste
stanovanjske soseske. Najpogostejše spremljevalne dejavnosti v stanovanjskih predelih so
gostinski lokali vseh vrst. Pomemben sklop javnih zgradb se nahaja še na slepem koncu
Kidriceve ulice, kjer so osnovna šola, dom upokojencev in novozgrajeni dijaški dom. Obmocja
upravnih, izobraževalnih, zdravstvenih in drugih neposlovnih zgradb so na karti oznacena z
odtenkom temnejše vijolicaste barve.
Tercerizacija mesta zahteva nove prostore za namestitev zlasti storitvenih in oskrbnih dejavnosti.
Nastanitvene prostore investitorji išcejo na razlicne nacine: z gradnjo novih ali s preureditvijo že
obstojecih objektov, medtem ko postaja cedalje bolj aktualna dvojna raba zgradb, stanovanjska in
nestanovanjska, ki za Novo Gorico ni bila znacilna. V pritlicnih prostorih nekaterih starejših
predvsem pa vecine novih stanovanjskih zgradb se sedaj namešcajo terciarne dejavnosti.
Najpomembnejši lokacijski dejavnik pri izbiri teh objektov je dostopnost, zato se število
poslovnih in storitvenih prostorov povecuje ob vpadnicah in glavnih prometnicah (Erjvaceva,
Lavriceva, Sedejeva ulica, Ulica Tolminskih puntarjev in Kromberški cesti). Vecjega oskrbnega
oziroma nakupovalnega središca, razen pogojno receno blagovnice na Rejcevi ulici, naselje Nova
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Gorica v svojih mejah še nima. Za zadovoljevanje teh potreb je potrebno v bližnji Kromberk
Toda vsesplošno zanimanje velikih trgovskih hiš za zazidljiva zemljišca v neposredni bližini
mestnega jedra napoveduje spremembe ne samo v vrednotenju prostora temvec tudi v
nakupovalnih navadah in navsezadnje utripu mestnega življenja. Poseben pecat dajeta mestu
vecfunkcijski stavbi turisticnega podjetja HIT. To sta igralniško- zabavišcni središci Perla in Park,
katerih temeljna dejavnost je prirejanje iger na sreco, spremljevalne dejavnosti pa so hotelirstvo,
gostinstvo, zabavni programi, trgovina in druge.
Industrijski rabi tal je bil namenjen širok podolžen pas ob železnici, ki danes izgublja svojo
prvotno funkcijo na racun razvoja severnejše solkanske in bližnje kromberške industrijske cone.
Ohranja se le severnejši del, medtem ko južni z ranžirnimi tiri ter nekaterimi zapušcenimi objekti
propada. Novi industrijski in obrtni objekti so se razvili ob Rejcevi ulici in na prostih zemljišcih
ob Vojkovi cesti, kamor se selijo tudi storitvene dejavnosti. Z dograditvijo solkanske obvoznice
in njeno prikljucitvijo na Vojkovo cesto bo povezava med Rožno dolino in Solkanom še bolj
privlacna za trgovine, servise in obrtniška podjetja.
Na prvi pogled je zelenih in rekreacijskih površin v mestu presenetljivo veliko, toda obstojece
stanje je odraz še nedograjenosti mesta, zato je v prihodnosti pricakovati krcenje zelenih površin
v korist stanovanjskih in oskrbno-storitvenih dejavnosti.
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Karta 3: Raba tal v Novi Gorici 1957; izdelal: I. Vrišer
Vir: Nastanek in razvoj Nove Gorice; Vrišer, 1959
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Karta 4: Namembnost površin
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4.1.1. STANOVANJSKA OBMOCJA V NOVI GORICI
Stanovanje ali bivanje je najbolj temeljna mestna funkcija. Stanovanja se razprostirajo na
celotnem ozemlju, vendar ne povsod v enakem številu oziroma odstotkih. Poleg tega so med
njimi znatne razlike, tako po casu nastanka, gradbenem materialu, višini, opremljenosti in
kvaliteti, kakor tudi po socialnogeografski pripadnosti sostanovalcev. Delež stanovanjskega
sklada se v mestih ponavadi veca od mestnega poslovnega središca proti obrobju, proti
predmestjem. (Vrišer, 1984)
Znotraj širšega mestnega obmocja Nove Gorice je najhitreje narašcalo prebivalstvo samega
naselja Nova Gorica, pocasneje v naseljih Šempeter, Rožna Dolina in Kromberk, v Pristavi pa je
število prebivalcev celo nazadovalo. Pri tem je bila prisotna zavestna težnja obcinskega vodstva
(še posebej po pridružitvi obcine Šempeter), da bi prišlo do koncentriranega naseljevanja na
ožjem mestnem obmocju Nove Gorice. Navzlic lokaciji velikih industrijskih obratov v Šempetru,
so stanovanjsko graditev za tam zaposlene pretežno usmerjali v Novo Gorico. (Mlinar, 1983)
Kajti novo mesto, ki je bilo v izhodišcu predvsem upravno središce, je potrebovalo doloceno
prebivalstveno kvoto, ki naj bi pospešila ustanavljanje in utrditev centralnih institucij mesta. Zato
so smernice obcinske stanovanjske politike nakazovale nastanitev novega prebivalstva predvsem
v Novi Gorici. V tem se nekoliko poenostavljeno receno Nova Gorica razlikuje od ostalih
slovenskih mest. Urbanizacija ni izhajala iz potreb že prisotne gospodarske dejavnosti, ampak iz
potrebe po konsolidaciji centralnih funkcij mesta, ki je obenem sproti mobiliziralo sredstva tudi
za gospodarski razvoj.
Nagla prebivalstvena rast mesta je narekovala preudarno rabo relativno omejenega zemljišca.
Nova Gorica naj bi po prvotnih izracunih štela najvec 15.000 prebivalcev, zato si vecjega
razkošja pri gradnji razlicnih tipov stanovanjskih stavb predvsem tistih prostorsko bolj potrošnih
ni mogla dovoliti. Mestno naselje bi se namrec z zazidavo individualnih hiš prehitro širilo po
zemljišcu, pri cemer bi bil naselitveni izkoristek površine premajhen (pri individualni graditvi
povprecna gostota ne presega 75 prebivalcev na ha, medtem ko se z vrstnimi lahko doseže tudi
gostoto do 130 prebivalcev na ha, z višjimi zgradbami pa celo 200 prebivalcev na ha in vec).
Sorazmerno z manjšo gostoto naseljenosti se vecajo tudi stroški za komunalne naprave in za
vzdrževanje mesta. Optimalna rešitev je bila gradnja blokov, sprva nižje, kasneje pa tudi višje
gostote.
Morfologija mesta je najbolj neposreden in viden element mestne zgradbe, pri cemer so v
ospredju nacin postavljanja in vrste zgradb kakor tudi višina pozidave. Za Novo Gorico je
znacilno, da je starejša stanovanjska gradnja nesklenjene zazidave, medtem ko so se po letu 1965
pojavili tudi prvi sklenjeni bloki in stolpnice. Stanovanjski stavbni fond Nove Gorice zajema
naslednje stanovanjske tipe: stanovanjske stolpnice, bloke, vecstanovanjske hiše, vrstne hiše,
dvojcke in enodružinske hiše. Posamezni tipi se med seboj razlikujejo po obliki (arhitekturi) in
starosti.
Stanovanjska obmocja v Novi Gorici bi lahko razdelili na vec con. Mestno jedro s centralnimi
dejavnostmi obdaja na vzhodu in jugovzhodu cona enodružinskih hiš. Na blagi vzpetini Grcna so
bile sezidane v 60. in 70. letih. Stavbne parcele niso uniformno odmerjene, zato hiše variirajo v
velikosti in obliki. Grucasta zasnova prevladujocih enostanovanjskih hiš v razlicnih nivojih daje
mestu svojevrsten stanovanjski okoliš, ki se med prebivalci uvršca med privlacnejše. V istem
casovnem obdobju sta bili zgrajeni liniji enostanovanjskih hiš ob Kromberški cesti in Cesti 25.
junija, kjer se ohranja primarna bivanjska funkcija stavb, ceprav se ji v zadnjem casu pridružujejo
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tudi dopolnilne storitvene dejavnosti. Na vznožju Kekca je v drugi polovici sedemdesetih in prvi
polovici osemdesetih let nastala cista stanovanjska soseska Vetrišce.To je enotnejše nacrtovana
soseska, ki se zacenja z vrstnimi hišami in je na izgled prostorsko urejena.

Slika 4: Individualne hiše na Grcni

Stanovanjski predel južno do Erjavceve ulice sodi med najstarejše in po stanovanjskem fondu
najpestrejše. Prvi bloki imenovani tudi ruski bloki na obeh straneh Kidriceve ulice so edini, pri
katerih se je upoštevala prvotna zamisel o povezanosti naravnega okolja in clovekovega
bivališca. Zelene površine so tu funkcionalni podaljšek stanovanja, medtem ko je narava drugod
predvsem dekorativna in ne tako uporabna. Gabariti stanovanjskih objektov na obmocju ne
presegajo petih nadstropij, najpogostejša je nizka blokovna zazidava s tremi nadstropji. Med
manjšimi bloki v predelu ob Prešernovi ulici so se v petdesetih letih pojavile prve vile nastajajoce
rdece bouržazije. Skrajni zahodni del predela je novejšega nastanka. Ob potoku Koren so zrasle
nizke vrstne hiše in nekaj enodružinskih hiš. Podobo dopolnjujejo še štirje bloki nizke gostote in
leta 2002 novozgrajeni stanovanjski stavb i modernih oblik stano vanjskega kompleksa Topoli. Ob
Erjavcevi ulici stoji stanovanjski blok Topoli 1 s 13 stanovanjskimi enotami razlicnih velikosti,
od dvosobnega do štirisobnega stanovanja. Objekt Topoli 2 je vila blok višjega kakovostnega
razreda. Stanovanja so nadstandardne velikosti, z velikimi ložami in terasami ter atrijem v
pritlicju. Pogled je obrnjen stran od glavne prometnice, proti potoku Kornu in pobocju
Kostanjevice. Nestanovanjska funkcija je v okolišu praviloma manj prisotna, bližje centru pa že
dominantna.
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Slika 5: Topoli 1 ob Erjavcevi ulici

V kareju med Prvomajsko, Rejcevo, Kidricevo in Erjavcevo ulico je stanovanjska funkcija
drugotnega pomena. Strnjene stanovanjske enote se nahajajo le ob Prvomajski cesti, kjer gre za
konglomerat vecstanovanjskih hiš, dvojckov, individualnih hiš in nižjih blokov.
Najvecji stanovanjski predel v Novi Gorici so Ledine, ki so nastajale postopoma. Nahajajo se
severozahodno od mestnega jedra in nudijo ravnotežje starejšemu stanovanjskemu obmocju.
Najintenzivnejša gradbena dela so potekala v desetletju med 1966 in 1975, ko je bila zgrajena
armada srednje visokih blokov. Pogled z vrha Kekca razkrije, da se proti železniški postaji
gabariti znižujejo v pasovih. Z njimi vzporedno se spreminjajo tudi tipi stavb. V prvi vrsti se
visoko dviga petnajst stolpnic deloma sklenjene zazidave, katerih število nadstropij se giblje med
enajst in petnajst. Domacini liniji zgradb, ki mocno izstopajo iz mestnega povprecja in širšega
mestnega okoliša, šaljivo pravijo Kitajski zid. Del poimenovanja ima korenine tudi iz casa
družbenopoliticne napetosti med mejnima državama. Naslednji, najširši pas zajema sestoj
petnadstropnih blokov podobne gradnje, ki v manj ostrem rezu prehaja v pas vrstnih hiš.
Individualne hiše se širijo okoli Partizanske ulice, marsikatera od njih je zgrajena v
tradicionalnem primorskem stavbnem tipu.
Velika koncentracija stanovanj na Ledinah seveda že sama po sebi pogojuje vrsto posledic. Poleg
same višine stanovanjskih objektov motijo stanovalce velike asfaltirane površine, ki so postale –
ne povsem po nacrtu – ogromna parkirišca. Stanovalce moti, da imajo namesto pogleda na
zelenice, pred seboj morje avtomobilske plocevine. Dodatno protislovje je še, da je v starejših
predelih mesta z nižjo gostoto zazidave poudarjena ozelenitev, medtem ko je na Ledinah, kjer bi
bila še toliko bolj potrebna, dejansko povsem zakrnela.
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Slika 6: Stanovanjsko naselje Ledine z železniško postajo

Stanovanjska soseska severno od Ulice Karla Lavrica je najvecje stanovanjsko naselje, zgrajeno v
zadnjih petnajstih letih. Tvori jo sedem stanovanjskih zgradb, ki so arhitekturno nadaljevanje
Ledinskega kareja, le gabariti so nekoliko nižji, saj se Nova Gorica tu spoji s Solkanom, ki nima
niti tako visokega niti tako pestrega stavbnega fonda. Nova stano vanjska soseska je opremljena z
osnovnimi centralnimi dejavnostmi in v funkcijskem smislu deluje kot zakljucena celota.
Ostala poselitev mesta, ki ni zajeta v okviru omenjene, se širi v obliki manjših zaselkov (V Doru,
Šcedne, Barje, ob železnici) ali prostostojecih hiš ob prometnicah in je starejše pozidave.
Število stanovanj po letu zgraditve stavbe
leto zgraditve stavbe
pred 1946 1946-1960 1961-1970 1971-1980
Nova Gorica
278
669
1474
2105
Solkan
228
76
232
311
Rožna Dolina
67
53
23
81
Pristava
29
4
11
27
Kromberk
85
40
25
107

1981 in mlajše
564
216
109
42
165

skupaj
2002
5412
1269
397
118
642

Preglednica 1: Število stanovanj po letu zgraditve stavbe
Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, Statisticni urad RS

Stanovanjska gradnja je v Novi Gorici in Solkanu najbolj cvetela v sedemdesetih letih. To je bil
cas intenzivne gradnje stolpnic in srednjevelikih blokov na Ledinah, medtem ko se je Solkan v
istem obdobju z individualno gradnjo zacel raztezati proti jugu. Ostala robna naselja so višek
stanovanjske gradnje dosegle v naslednjem desetletju. Izjema je Kromberk, ki mocno
stanovanjsko rast doživlja še vedno.
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4.2. Socialnogeografska zgradba Nove Gorice
Deli mesta se po sestavi tam bivajocega prebivalstva precej razlikujejo. Mesto je torej glede
socialne strukture prebivalstva heterogen prostor. Pri tem socialno strukturo razumemo v
najširšem pomenu besede, obsegajoc starostno, spolno, poklicno, premoženjsko, etnicno,
izobrazbeno in še kakšno drugo sestavo prebivalstva. Neenakomerno prostorsko razporeditev
razlicnih socialnih skupin prebivalstva lahko oznacimo tudi kot socialno diferenciacijo mestnega
prostora oziroma prostorsko socialno diferenciacijo. (Rebernik, 1996)
Prikaz socialnogeografske zgradbe mesta torej temelji na analizi socialne sestave mestnega
prebivalstva in prostorske razporeditve posameznih socialnih skupin. Toda socialna sestava
prebivalstva posameznih delov mesta je v tesni in obojestranski povezavi z morfološko zgradbo
mesta. (Rebernik, 1996)
4.2.1. GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALSTVA
Podobno kot za Ljubljano in druga vecja slovenska mesta se tudi za Novo Gorico prikazuje
razlicno število prebivalstva, glede na vsakokratno pojmovanje obsega mesta. Že od samega
zacetka obstoja Nove Gorice pa vse do leta 1991 je statisticna služba nekdanje predmestje
Gorice, Solkan, vodila pod Novo Gorico. Solkan so leta 1953 tudi dejansko prikljucili k novo
nastajajocem mestu, kjer je ostal njen sestavni del do leta 1988, ko je ponovno postal samostojno
naselje.
Gibanje števila prebivalstva Nove Gorice in okoliških mestnih naselij med leti 1948 - 2004
1

Nova Gorica
Kromberk
Pristava
Rožna Dolina
Solkan
Širše mestno obmocje2
Skupaj3

1948
3174
640
380
580
fdpoda
1600
4774

1953
4742
629
373
383
1385
6127

1961
6598
680
328
748
podatk
1756
8354

1971
11820
788
240
743
podatk
1771
13591

1981
17481
964
222
838
podatk
2024
19505

1991
14638
1405
336
1050
3324
6115
20753

2002
13491
1820
361
1091
3272
6544
20035

2004
12850
1867
392
1084
3189
6532
19382

1

Med prebivalce Nove Gorice so šteti tudi prebivalci Solkana. Popis prebivalstva jih šele z letom 1991 obravnava loceno.
Širše mestno obmocje zajema naselja Kromberk, Pristava, Rožna dolina in Solkan.
3
Število, ki združuje prebivalstvo širšega mestnega obmocja in Nove Gorice.
2

Preglednic a 2: Gibanje števila prebivalstva Nove Gorice in okoliških mestnih naselij med leti 1948 - 2004
Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, Statisticni urad RS

Prebivalstveni razvoj Nove Gorice je bil vseskozi, še posebej v zacetnem obdobju, mocno
odvisen od gospodarskega razvoja, ta pa od zunanjega dotoka investicij. Najbolj je prebivalstvo
Nove Gorice narašcalo do leta 1981, ko se je pomnožilo na 17481 ali za 5,1% letno. Najvecji
indeks rasti (79) je zabeležen med leti 1961 in 1971, ko se je število prebivalcev predvsem zaradi
doseljevanja skoraj podvojilo. V casu do leta 1971 je bilo zgrajenih vec stanovanjskih blokov,
zdravstvenih, šolskih, industrijskih in drugih objektov, ki so prebivalcem nudili vedno boljše
razmere za življenje. To je tudi obdobje, ki ga na ravni Slovenije zaznamuje mocna urbanizacija
in industrializacija na eni strani ter deagrarizacija na drugi. Mestno prebivalstvo se je v slabih
23

štirih desetletjih povecalo za vec kot pet krat. Tendenca centralizacije je bila izredno mocna, kar
se je odražalo v obcinskih naseljih in drugih naseljih goriške regije. Marsikatero naselje je na
racun intenzivne širitve Nove Gorice zacelo izgubljati prebivalstvo. Zmanjševanju prebivalstva se
niso ognila tudi bližnja naselja. V Kromberku in Rožni Dolini je odseljevanje doseglo manjše
dimenzije, medtem ko se je prebivalstvo spalnega naselja Pristava do osemdesetih let prejšnjega
stoletja skoraj prepolovilo. Po petdesetih letih se število prebivalstva Pristave znova vraca na
izhodišcne vrednosti.
Po srednje mocni rasti, ki je imela sprva enakomeren kasneje pa pospešen tempo rasti, se je rast
mestnega prebivalstva v 80. letih skoraj ustavila. Dotlej so bila temeljna upravna, gospodarska
poslopja že postavljena, zato so se zaradi izpraznjenosti bližnjega zaledja ustavili doselitveni
tokovi in z njimi povezane potrebe po množicni zidavi stanovanjskih stavb. Ljudje so se vse
pogosteje odlocali za individualno zidavo stanovanj na robovih Nove Gorice (Vetrišce, Šcedne,
Grcna) ali v bližnjih naseljih Kromberku, Pristavi, Solkanu, Rožni Dolini in Šempetru pri Gorici.
Kromberk
Nova Gorica

Pristava
Solkan

Rožna Dolina

17000
1700
1500

14000

1300
11000

1100
900

8000
700
500

5000

št. preb. za Novo Gorico in Solkan

št. preb. za Kromberk, Pristavo in Rožno
dolino

1900

300
100
1948 1953

2000
1958

1963 1968

1973

1978

1983 1988

1993

1998 2003

Graf 1: Gibanje števila prebivalstva v obdobju med 1948-2004
Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, Statisticni urad RS

V zadnjih dveh popisih obdobjih je prebivalstvena rast mesta dobila negativen predznak. Upad
prebivalstva je odraz novih suburbanizacijskih teženj, ki so podprte z dobrimi komunikacijskimi
zvezami. Zmanjševanje prebivalstva Nove Gorice in Solkana je sicer pocasno (letno za 1%), a
vztrajno. Povsem nasprotne trende prebivalstvenega gibanja spremlja obmestni Kromberk.
Naselje, ki se na vzhodu spaja z Novo Gorico, doživlja gospodarski in prebivalstveni razcvet. Po
obdobju rahle rasti, je od leta 1981 zabeležil mocno pospešeno narašcanje prebivalstva. Letno se
poveca za 3%, v dvajsetletnem obdobju (1981-2004) se je število prebivalstva tako podvojilo.
Prihodnje gibanje prebivalstva Nove Gorice bo po obstojeci demografski dinamiki zaznamovalo
izseljevanje (negativen migracijski saldo) in zmanjševanje prebivalstva (zaradi naravnega in
mehanicnega gibanja). Masovnih priselitvenih tokov v aglomeracijo Nove Gorice in bližnjih mest
ni pricakovati, medtem ko se bo prostorska razporeditev prebivalstva v njej še naprej spreminjala.
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Naravno in mehanicno gibanje prebivalstva ima neposreden vpliv na stanovanjsko gradnjo.
Pozitivna prebivalstvena rast povecuje potrebe po nastanitvenih zmogljivostih in pospešeni
gradnji, medtem ko upad ali stagnacija prebivalstva ne pomeni nujno zmanjšane ali prekinjene
gradbene posege na stanovanjskem trgu. Razloge za to bomo razložili kasneje.
4.2.2. GOSTOTA POSELITVE
Popisni okoliši, ki so osnova kartografskemu prikazu gostote prebivalcev in v nadaljevanju tudi
ostalim kartam, so bili zaradi nedostopnosti podatkov po osnovnih popisnih okoliših združeni v
vecje enote. Pri združevanju je bilo potrebno zadostiti dvema kriterijema: minimalno dva popisna
okoliša v eni enoti in minimalno 250 prebivalcev v eni enoti. Pri oblikovanju novih statisticnih
enot je bila prednostno upošteva na morfološka zgradba okoliša. Ker so bili osnovni popisni
okoliši oblikovani predvsem za potrebe popisa, zato kot taki niso bili vedno primerni za naše
namene, predvsem z vidika svoje teritorialne omejitve. Na sreco takšnih "nezaželenih" popisnih
okolišev ni bilo veliko, tako da niso bistveno vplivali na kvaliteto rezultatov.
Za mestno obcino Nova Gorica je znacilna nadpovprecna gostota poselitve prebivalstva glede na
regijsko in slovensko povprecje ter podpovprecna gostota poselitve glede na vecino mestnih
obcin, italijansko obmejno obcino Gorizia ter pokrajino Provincia di Gorizia. Primerjava kaže, da
najbolj narašca število prebivalstva v naseljih izven samega centra Nove Gorice zaradi številnih
zazidalnih nacrtov, ki so bili realizirani v minulih 20 letih in da izrazito upada prebivalstvo v
pasivnih krajih, ki se jih že sicer obravnava kot demografsko ogrožene. Prebivalstvo se torej ne
koncentrira v mestnem jedru, temvec se relativno enakomerno seli v okoliške krajevne skupnosti.
Gostota prebivalstva na obmocju obcine je od 103,2 prebivalcev/km2 narasla na 109,55
prebivalcev/km2.
Mestno naselje Nova Gorica ima po zadnjem štetju leta 2004 12850 prebivalcev. Povprecna
gostota znaša 3626 prebivalcev/km2, ki pa ni povsod enaka. Izoblikovala sta se dva zgostitvena
jedra, pri cemer mocno izstopa severno stanovanjsko obmocje Ledine z 200-300 prebivalcev/ha.
Drugi pol nadpovprecne koncentrirane poselitve se nahaja južno od Erjavceve ceste do potoka
Korna, kjer število prebivalcev variira med 50-200 prebivalcev/ ha. Gostotni gradient se
zmanjšuje proti obrobju mesta in je najnižji južno od potoka Korna. To je obmocje severnega
gozdnatega pobocja gricevja Panovca z individualno gradnjo. Gosto obljudena zemljišca
sovpadajo z visoko in zgošceno blokovno stanovanjsko gradnjo.
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Slika 7: Zgošcenost visoko blokovnih zgradb prispeva k visoki gostoti prebivalstva na Ledinah

26

27

4.2.3. STAROSTNA IN SPOLNA STRUKTURA PREBIVALSTVA
Gibanje števila prebivalcev mocno vpliva na starostno in spolno sestavo prebivalstva. Ta sestava
pa dolgorocno mocno vpliva na bodoce pricakovano gibanje števila prebivalcev.
Nova Gorica je razmeroma mlado mesto, ki je doživelo zelo hitro rast števila prebivalcev v
povojnem obdobju. Takrat je imelo mlado starostno sestavo prebivalstva. Ko se je intenzivnost
priseljevanja zacela zniževati, enako kot se je zacela zniževati tudi rodnost, se je prebivalstvo
zacelo starati.
Starostna sestava prebivalstva 1961-2002 (v %)
leta
0-14 let
15-39 let
40-64 let 65 let in vec
1961
25,4
41,8
26,5
6,3
1971
23,3
45,0
26,7
5,0
1981
25,2
40,5
27,6
6,7
1991
20,2
40,7
30,8
8,2
2002
12,5
38,7
33,2
15,6
Preglednica 3: Starostna sestava prebivalstva 1961-2002 (v %)
Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, Statisticni urad RS

Neugoden prebivalstveni razvoj Nove Gorice se odseva tudi v njeni starostni sestavi. V
štiridesetletnem obdobju od 1961 do 2002 se je delež mladega prebivalstva zmanjšal za polovico,
od 25,4 % na 12,5 %. Nekoliko se je okrepil delež tako imenovanega delovnega kontingenta
prebivalstva v starosti od 15 do 64, pri cemer je nazadoval delež mlajše skupine v tem razredu, od
15 do 39 let, obcutno pa se je povecal delež starejšega prebivalstva, starega od 40 do 64 let. Še
mocneje se je povecal delež prebivalstva starega 65 let in vec. V mestu indeks staranja
prebivalstva strmo narašca kot posledica zmanjševanja števila prebivalcev, starih do 14 let in
povecevanja števila prebivalcev, starih nad 65 let. Zaskrbljujoc je predvsem indeks staranja
žensk. Spolna struktura je v prid ženskam predvsem po 55. letu starosti, ko pride do nesorazmerja
zaradi daljše življenjske dobe žensk.
Primerjava starostnih piramid novogoriškega prebivalstva iz leta 1971 in 2002 nazorno kaže, da
je mlad prebivalstveni režim zamenjal star prebivalstveni režim. V letu 1971 je bila piramida
najširša v najmlajši kohorti od 0 do 14 let starosti, kar pomeni, da se je v Novo Gorico
priseljevalo mlado prebivalstvo v reproduktivni dobi. Dandanes se piramida proti dnu oži, zato je
stanje še toliko neugodnejše in bo imelo dolgorocno negativne posledice na dodatno nižanje
rodnosti. Sedanja starostna struktura prebivalstva v Mestni obcini Nova Gorica ne omogoca
demografske rasti prebivalstva.
S pomocjo starostne spolne strukture prebivalstva lahko podamo prognozo o bodocih socialno
geografskih dogajanjih v Novi Gorici. Po projekciji prebivalstva po naravni rasti bo v obdobju
2000 do 2020 število prebivalcev starejših od 65 let poraslo. Delež prebivalcev, starejših od 65
let, se bo ob predpostavkah projekcije dvignil od slabih 15% skoraj na 20% že kmalu po letu
2020. Projekcija prebivalstva kaže na zelo neugoden nadaljnji demografski razvoj. Pri tem ne
predstavlja problema samo zniževanje števila prebivalcev, ampak predvsem staranje prebivalstva
in pomanjkanje mlajšega prebivalstva. Zaradi tega dolgorocno tudi ne gre pricakovati izboljšanja
demografske strukture prebivalstva. (Gospodarska strategija, 2000)
Prostorska razporeditev starostnih skupin v Novi Gorici spremlja casovni potek gradnje mesta.
Najvecji delež starega prebivalstva živi v starem delu mesta, kjer njihov delež presega 20%.
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Najvišjo vrednost doseže v statisticnem okolišu desno od Kidriceve ulice in znaša 38%. Visoko
odstopanje je posledica prisotnosti doma starejših obcanov in varovanih stanovanj. Delež
prebivalstva starejšega od 64 let upada z novejšimi stanovanjskimi novogradnjami in je najmanjši
v visoko blokovnih zgradbah postavljenih v 70. in 80. let dvajsetega stoletja. Nasprotno je mlado
prebivalstvo razmeroma enakomerno zastopano po celotnem mestnem teritoriju. Iz povprecja bi
lahko izlocili le dvoje lokacij. To je najmlajša soseska vecstanovanjskih blokov na stiku s
Solkanom ter obmocje južno od Korna, kjer prihaja do pomladitve prebivalstva. Poleg nekaterih
manjših novejših vecstanovanjskih hiš je tu stanova njski fond relativno star.
Starostna struktura prebivalstva vpliva na stanovanjsko gradnjo predvsem z vidika kvalitativnih
prilagoditev stanovanj posamezni starostni skupini prebivalcev. Splošno znano je, da so potrebe
razlicnih starostnih skupin razlicne. V tujini se je oblikoval pojem stanovanjska kariera, ki
podobno kot pojem poklicna kariera razlaga postopno vzpenjanje po poklicni ali stanovanjski
lestvi navzgor. V primeru stanovanjske kariere to pomeni prehajanje iz ene nastanitvene oblike v
drugo (ponavadi iz slabše v boljšo). Prehajanje pogojujejo razlicne potrebe in financno stanje
posameznika ali družine. Mlade družine potrebujejo vecje stanovanjske površine, nasprotno
starejše prebivalstvo ni tako mocno vezano na velikost stanovanja, pac pa na stanovanja
prilagojena njihovim potrebam in slabšimi fizicnimi zmožnostmi.
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Starostna piramida za leto 1971
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Starostna piramida za leto 2002
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Graf 2, 3: Starostna sestava prebivalstva Nove Gorice 1971 in 2002
Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, Statisticni urad RS; Mestna naselja v Republiki
Sloveniji 2003
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4.2.4. IZOBRAZBENA STRUKTURA PREBIVALSTVA
V Novi Gorici in bližnji okolici živi 11803 prebivalcev, ki so starejši od 15 let. Med njimi je
skoraj 27 % takih, ki imajo koncano le osnovno šolo ali pa niti tega ne. To predstavlja dobro
cetrtino prebivalcev starejših od 15 let, ki lahko potencialno tvorijo nekvalificirano delovno silo.
Številka je identicna državnemu povprecju za leto 2002, medtem ko so skoraj nepomembna
odstopanja v razmerju med prebivalci s koncano in nedokoncano osnovnošolsko izobrazbo.
Nekaj nad polovico (54 %) jih ima koncano poklicno ali srednjo šolo, med katerimi prevladujejo
maturantje tehnicnih in drugih strokovnih šol ter poklicnih, delovodskih in poslovodskih šol.
Okoli 19 % prebivalcev Nove Gorice pa ima višje- in visokošolsko izobrazbo. Izobrazba moških
je višja od izobrazbe žensk. Nova Gorica kot regionalno središce ponuja z bližnjo Rožno Dolino
spekter srednjih tehnicnih šol in visokošolskih izobraževalnih institucij ter s tem omogoca svojim
mešcanom pridobitev željene stopnje izobrazbe po prijaznejših pogojih.
V primerjavi izobrazbene ravni mestnega prebivalstva s podatki prejšnjih popisov je moc
ugotoviti narašcanje deleža višješolske in visokošolske izobrazbe. Pozitiven trend predstavlja
porast števila študentov, ki naj bi mestu prinašal nov zagon. Toda cedalje vec izobraženega kadra
ne vraca nazaj. Na drugi strani se formalna in neformalna izobrazba povecuje tudi z vecjo
ponudbo programov dodatnega izobraževanja in usposabljanja. Kljub vsemu obcinski oddelek za
gospodarstvo ugotavlja, da je izobrazbena struktura prebivalstva in zaposlenih neugodna in ne
ustreza trenutnim usmeritvam v gospodarstvu.
Najboljšo izobrazbeno strukturo imajo prebivalci Vetrišca in vrstnih hiš v soseski Ledina z vec
kot tretjino prebivalstva vsaj šeste stopnje izobrazbe. Obmocja s poudarjeno koncano
osnovnošolsko, nepopolno osnovnošolsko izobrazbo ali brez izobrazbe so znacilna za južne
mestne predele in bloke ob železniški postaji, kjer se nahaja železnicarski dom in stanovanja
delavskih skupin prebivalstva. V gosto pozidanih Ledinah je prevladujoca poklicna in
srednješolska izobrazbena raven z nizkim deležem nedokoncane osnovne šole in povprecnim
deležem prebivalstva, ki so koncali osnovno šolo.
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4.2.5. AKTIVNO IN VZDRŽEVANO PREBIVALSTVO
Rast deleža aktivnega prebivalstva v Novi Gorici je posledica upada mladega prebivalstva in ne
rezultat zunanjega priliva aktivnega prebivalstva v mesto. Razmerje med delovno aktivnimi in
upokojenimi je 1 : 1,80, s cimer kaže na še slabše razmerje od državnega razmerja 1 : 1,64.
Zaradi negativnega naravnega prirastka in selitvenih tokov, se stanje v prihodnosti ne bo ohranilo
ali celo izboljšalo. Nujno bo potrebno povecati stopnjo delovne aktivnosti. Rezerve so v aktivaciji
posameznih starostnih in socialnih skupin. Problematicne skupine so posebej mladi po koncanem
šolanju in starejša populacija tik pred upokojitvijo, ki ostane brez dela in lahko izkoristi
predcasno upokojitev. Nekaj rezerv je tudi v brezposelni populaciji (5 %), ki je v primerjavi z
državno stopnjo manjša za polovico.
Aktivno in vzdrževano prebivalstvo
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Graf 4: Aktivno in vzdrževano prebivalstvo
Vir: Statisticni urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002

Ekonomska struktura aktivnega prebivalstva po dejavnostih
V ekonomski strukturi aktivnega prebivalstva po dejavnostih predstavlja primarni sektor
zanemarljivo nizek delež v primerjavi z ostalimi sektorji. V kmetijskih dejavnostih je zaposlenih
34 ljudi, kar znaša 0,5 % vsega aktivnega prebivalstva. Leta 1991 so še vedno najvecji delež
predstavljali zaposleni v industriji (nekmetijske dejavnosti), ceprav se je delež zaposlenih v
sekundarnem sektorju zmanjšal glede na predhodna leta. Združene terciarne in kvartarne
dejavnosti zaposlujejo 62 % mestnega prebivalstva in njihov delež še narašca. Med storitvenimi
dejavnosti se beleži porast zaposlenih predvsem v trgovini, gostinstvu in turizmu. Tudi v
kvartarnem sektorju je prišlo do rasti zaposlenih na podlagi cesar lahko sklepamo, da v Novi
Gorici in bližnji okolici vedno bolj pridobivata terciarni in kvartarni sektor.
Nova Gorica je mesto ob odprti državni meji. Tu so na razdalji dveh kilometrov trije
maloobmejni prehodi. V bližini sta še dva mednarodna mejna prehoda Vrtojba in Rožna Dolina,
ki omogocata dobro prehodnost tovornega in potniškega prometa. To je ugodna okolišcina za
razvoj turizma v Novi Gorici in okolici. Zato zlasti do konca osemdesetih let naglo narašcata
število zaposlenih ter dohodek v gostinstvu, igralništvu in zabavišcni "industriji". Pod vplivom
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teh donosnih dejavnosti se spreminja tudi zunanja podoba mesta. Dalec vodilni v terciarni panogi
hotelirstva in turizma je HIT Gorica, ki daje mestu tako v gospodarskem, kulturnem, družbenem,
športnem kot tudi urbanem pogledu poseben pecat. V Novi Gorici sta locirana multifunkcijska
objekta, starejši Park in imenitnejša Perla, ki se prostorsko in dejavnostno širita.
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Graf 5: Aktivno prebivalstvo po dejavnostih
Vir: Statisticni urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002

4.2.6. NACIONALNA SESTAVA PREBIVALSTVA
Med neslovenskimi prebivalci Nove Gorice in bližnje okolice je najvec pripadnikov drugih
jugoslovanskih narodov in narodnosti. Prisotnost narodov in narodnosti iz drugih republik bivše
Jugoslavije je bila posledica potreb po zaposlovanju nizko kvalificirane delovne sile v goriški
industriji. Najštevilnejše so zastopani Srbi, katerih delež se je v primerjavi z letom 1981 leta 1991
še povecal. Veliko število Srbov je verjetno posledica vecjih vojašnic v bližini Nove Gorice
(Ajševica, Vipava, Tolmin) in državne meje, kjer so opravljali delo oficirjev oziroma carinikov.
Srbom sledijo Jugoslovani in Hrvati. Tako pri enih kot pri drugih je prišlo med omenjenimi leti
do upada števila njihovih predstavnikov, ki je pri kategoriji Jugoslovani zelo ociten (iz 520
prebivalcev na 189). Tako stanje lahko pripišemo stalnim nihanjem pri opredeljevanju za to
kategorijo in takratni politicni situaciji (razkol v Jugoslaviji, poudarjene nacionalne pripadnosti).
Leta 1991 je poraslo število neopredeljenih. Možno je, da so se sem prištevali tudi tisti, ki so se
leta 1981 opredelili za Jugoslovane. Med drugimi narodi so v manjšem številu zastopani še:
Italijani (leta 1981 in 1991 predstavljajo 0,22 – 0,25 % prebivalcev Nove Gorice), Madžari,
Albanci, Bolgari, Cehi, Crnogorci, Makedonci, Muslimani in Turki. Delež neslovencev je leta
1981 predstavljal 8,29%, leta 1991 pa 9,36 % prebivalcev Nove Gorice, kar je rezultat vecjega
števila pripadnikov drugih narodov in narodnosti, kljub vecjemu številu prebivalcev Nove Gorice
(Statisticni podatki za leto 1981 in 1991).
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5. STANOVANJSKA PROBLEMATIKA
Razumevanje problematike nacrtovanja stanovanjskih novogradenj zahteva poznavanje
demografskih gibanj, socioloških smernic znacilnih za postindustrijsko družbo ter nacin urejanja
prostora. Gre za zelo kompleksen problem, ki ga urejajo številni zakonski in strateški dokumenti
(Strategija prostorskega razvoja, Zakon o urejanju prostora, Zakon o stavbnih zemljišcih, Zakon o
graditvi objektov, Nacionalni stanovanjski program,...) Da bi lahko poiskali rešitve, je potrebno
analizirati stanje na stanovanjskem trgu, spreminjajoce se bivanjske navade ljudi, uredbe nove
prostorske zakonodaje in ostale dejavnike, ki sodelujejo pri oblikovanju odlocitev o gradnji novih
stanovanjskih objektov. V izhodišcu gre poudariti, da je stanovanjska problematika posebno
perec problem predvsem vecjih urbanih središc. Ker je stanje v novogoriškem obmocju podobno
razmeram v ostalih urbanih središcih po Sloveniji, se bo analiza neposredno dotaknila mestnega
obmocja Nove Gorice le v tockah, kjer prihaja do odklonov ali potrebe po podrobnejšem
pojasnilu.

5.1. Spreminjanje družbe kot dejavnik oblikovanja povpraševanja
Mogoce najbolj kontradiktorno prepricanje je, da zmanjšan pritisk prebivalstva pomeni tudi, da ni
novih potreb po stanovanjskih površinah. Za Novo Gorico smo ugotovili, da število prebivalstva
v mestu upada, v širšem mestnem obmocju pa stagnira. Naravni prirast je bil v medpopisnem
obdobju negativen. Kljub temu, da število priseljencev iz ostalega obmocja obcine, širše
statisticne regije ali drugih statisticnih regij ne presega izseljevanje, je zanimanje za novogradnje
v Novi Gorici v porastu. Iz tega sledi sklep, da bolj kot gibanje števila prebivalstva na povecano
povpraševanje vplivajo drugi demografski dejavniki. Med poglavitna faktorja se uvršcata višanje
življenjskega standarda in spremembe v sestavi osnovne družbene enote, družine.
Prehod iz industrijske v postindustrijsko družbo je v doloceni meri spremenil družbo, njene
institucije in nenazadnje reorganiziral nacin življenja ter ponudil nove vzorce obnašanja.
Spremembe ekonomskega sistema so se najbolj jasno izrazile v preoblikovanju družine in
posledicno v za nas bolj zanimivi statisticni enoti gospodinjstvu. Pri obravnavi gospodinjstev gre
opaziti spremembe v njihovi sestavi in velikosti. V obdobju 1991-2002 se je na ravni Slovenije
povecalo število gospodinjstev za 8,3 %, medtem ko se je povprecna velikost gospodinjstva
zmanjšala z 3,0 na 2,8. V Novi Gorici je število clanov v gospodinjstvu še nekoliko nižje in sicer
2,6. V prihodnje je pricakovati nadaljnji trend zmanjševanja velikosti gospodinjstev, ki naj bi se
približalo evropskemu povprecju z 2,2 clana na gospodinjstvo.
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Preglednica 4: Gospodinjstva po številu clanov
Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, Statisticni urad RS

36

4+
1403
222
51
129
358

nedružinska
skupaj
1510
93
23
69
338

V Novi Gorici je polovica gospodinjstev eno ali dvoclanskih. Od skupaj 5168 gospodinjstev je
71% družinskih gospodinjstev, preostalo pa nedružinskih. Približno enako razmerje med tipoma
gospodinjstev ima Solkan, medtem ko imajo ostala obmestna naselja za vec kot 10% vecji delež
družinskih gospodinjstev, ki je najvišji v Kromberku (85%). Nadaljnja analiza družinskih
gospodinjstev kaže, da so štiri in vec clanska gospodinjstva najpogostejša, sledijo tri in
dvoclanska gospodinjstva. Zopet je prisotna znacilnost, da so vec clanska gospodinjstva bolje
zastopana zunaj Nove Gorice in Solkana. V Pristavi kar 54 % družinskih gospodinjstev
sestavljajo štiri in vec clanska gospodinjstva. Število družinskih clanov sovpada s stavbnim tipom
bivališca. Individualne hiše, ki so prevladujoca oblika naselitve zunaj Nove Gorice, zaradi vecje
stanovanjske površine lahko nudijo streho vecjemu številu clanov gospodinjstva.
Prikaz velikosti gospodinjstev na karti 9 vsebuje združena družinska in nedružinska
gospodinjstva. Obmocja s poudarjenim deležem manjših gospodinjstev sovpadajo s starejšimi
predeli mesta, kjer je krog družinskega življenja v fazi praznega gnezda. To je obdobje, ko se
odrasli otroci osamosvojijo in zapustijo dom, starši pa ostanejo sami. Zožena družina ali "prazno
gnezdo" je ena od obdobij življenjskega ciklusa družine. Model življenjskega ciklusa družine
vsebuje naslednja obdobja:
1. Doba oblikovanja družine
2. Razširjanje družine
3. Osnovnošolsko obdobje otrok (prvi otrok od 6. Do 13. Leta)
4. Mladostniško obdobje otrok (prvi otrok od 13. Do 19. Leta)
5. Postadolescentno obdobje otrok (prvi otrok od 20. Leta do odhoda iz družine)
6. Zacetek zoževanja družina
7. Zožena družina (»prazno gnezdo«)
8. Ovdovelost
Model izhaja iz predpostavke, da je družina sistem in družinsko življenje proces. Ni nekaj
staticnega in nespremenljivega. Stalno se spreminja, tako zaradi razvoja in sprememb, ki jih
doživljajo posamezni clani družine, kot tudi zaradi dogodkov in situacij, ki zadevajo celo
družino. (Licen, 1995)
Štiriclanska gospodinjstva so znacilna za stolpnice ob ulici Gradnikove brigade. Starostna analiza
pokaže, da ta gospodinjstva ne sestavljajo mlade družine, ampak pretežno družine z odraslimi
otroki. Prav ti so tisti, ki sedaj poskušajo rešiti svoje stanovanjsko vprašanje oziroma bodo v
naslednj ih letih najbolj potrebovali novo nastanitev. Poudariti velja, da je nerešeno stanovanjsko
vprašanje v prvi vrsti problem urbane mladine starostnega razreda med 18 in 30 let. Enakomerno
zastopanost razlicno velikih gospodinjstev je zaslediti na Grcni in blokih ob Rejcevi ulici in Ulici
XXX. divizije.
Gospodinjstva z malo clani gre pripisati novim oblikam družinskega življenja. Klasicna družina
(mati, oce, otroci) doživlja preobrazbo. Pojavljajo se nedružinski modeli bivanja. Vzrokov za to
je vec. Eden izmed njih je, da se prebivalstvo razvitega sveta stara. Podatki za EU kažejo, da
sestavljajo starejši ljudje že 20 % populacije. Po napovedih piscev gospodarske strategije MONG
naj bi v naslednjih petnajstih letih ta delež dosegla tudi Nova Gorica. Število samskih
gospodinjstev narašca tudi zaradi podaljševanja casa izobraževanja in odlašanja odlocitev parov
za rojstvo prvega otroka. Danes je tradicionalna družina le ena izmed oblik skupnega življenja,
katere delež upada. Sociološka predvidevanja kažejo na rast nedružinskih modelov bivanja. Vse
vec je enostarševskih družin, upada število porok, narašca število izvenzakonskih partnerstev,
razvez, istospolnih zvez itd. V medpopisnem obdobju se je v Sloveniji število zunajzakonskih
skupnosti povecalo s 17 tisoc na 42 tisoc (indeks 242). Po mnenju direktorja Stanovanjskega
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sklada MONG so locitve glavni dejavnik drobljenja gospodinjstev in posledicno vecjega
povpraševanja po stanovanjih. Ne glede na obliko gospodinjstva, tradiciona lna ali sodobna, pa je
vsem gospodinjstvom skupno, da potrebujejo stanovanje.
Toda majhna gospodinjstva ne pomenijo nujno tudi majhna stanovanja. Spremembe bivalnih
navad namigujejo na znaten razkorak med obstojecim stanovanjskim fondom in dejanskimi
stanovanjskimi potrebami ljudi. V stano vanjski gradnji se namrec zaradi vecjih potreb povecuje
poraba površine na stanovalca. Vzroke gre iskati v povecanih zahtevah po stiku z naravo in po
korišcenju prostega casa v bližini doma, prenos delovnega prostora v zasebno stanovanje, želja
po vecji zasebnosti, manjša gospodinjstva. Vse to vpliva na zahteve po vecji stanovanjski
površini. V Sloveniji povprecno veliko stanovanje meri 75m2 , v njem pa živita 2,5 osebe. Za
primerjavo naj navedem, da po podatkih iz leta 2002 v državah Evropske unije meri povprecno
stanovanje 91m2 , v njem pa živi 2,2 osebe.
V vsem mestnem obmocju Nove Gorice število stanovanj skih enot presega število gospodinjstev,
kar pomeni, da ne moremo govoriti o primanjkljaju stanovanj. Najvecji presežek stanovanj je v
Pristavi, kjer je stanovanj za cetrtino vec kot gospodinjstev. V ostalih naseljih je potrebna
kolicina stanovanj presežena za 2-6 %. Potemtakem je iz navedenih podatkov moc sklepati, da v
mestnem okolju Nove Gorice ne bi smelo biti potreb po novi stanovanjski gradnji. Taka
interpretacija pa bi bila zavajajoca. Samo število razpoložljivih stanovanj ne pove nic o lastniški
strukturi, kvaliteti ali dostopnosti stanovanj. Neomajno dejstvo je, da imajo nekatera
gospodinjstva v lasti vec kot eno stanovanje oziroma, da nekatera stanovanja služijo kot
sekundarna bivališca. Ce ravno v statisticnih okvirjih ne moremo govoriti o primanjkljaju
stanovanj, pa lahko govorimo o kvalitativnem primanjkljaju stanovanj, ki se odraža v še vedno
visokem deležu starih stanovanj s pomanjkljivo opremljenostjo in premajhnimi stanovanji glede
na velikost družin in gospodinjstev. Slednje je še posebej znacilno za Novo Gorico.
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Preglednica 5: Stanovanja po površini izražena v %
Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, Statisticni urad RS

S 37 odstotnim deležem so v mestni krajini Nove Gorice najpogosteje zastopana stanovanja
velikostnega reda od 61-80 m2 , kar jo po stanovanjskem površinskem standardu umešca pod
evropsko povprecje. Sledijo stanovanja s površino od 41-60 m2 . Najvec stanovanjskih enot pod
40 m2 (12%) je v Novi Gorici, kjer nasploh prevladujejo manjša stanovanja. Nasprotno velja za
obmestna naselja, kjer se delež stanovanj v narašcujocem velikostnem razredu praviloma
povecuje s površino stanovanj. Najbolj prostorna so tako stanovanja v Pristavi, saj kar 62%
gospodinjstev stanuje glede na slovensko povprecje v nadstandardnih stanovanjih. Podobno kot
smo povezali število družinskih clanov s stavbnim tipom lahko podobno analogijo uporabimo pri
razlagi vecjih stanovanjskih površin v obmestnih naseljih. Nacrtovalci poselitve Goriškega polja
so bili zaradi množicnega selitvenega priliva prisiljeni iskati najoptimalnejšo rešitev, s katero bi
rešili velike stanovanjske potrebe in obenem zagotovili cimbolj racionalno rabo relativno
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omejenega prostora. Odgovor so našli v visokoblokovnih zgradbah z najugodnejšim razmerjem
med kolicino in površino stanovanj, ki je kupcem še zagotavljala primerno bivališce, ter ceno
izgradnje. Zatekli so se k izgradnji manjših, a za tiste case še vedno velikih stanovanj. Za
obmestna naselja, katerih znacaj je bil v zacetku še vaški, pa tako nikoli ni bila znacilna blokovna
zgradba, kar se je v visoki meri ohranilo vse do danes. Poleg tega je višanje življenjskega
standarda s spremljajocimi suburbanizacijskimi procesi omogocil gradnjo vecjih stanovanjskih
površin zunaj Nove Gorice, ki so vezane predvsem na stavbni tip individualnih hiš.
Podatke o površini stanovanja ponavadi spremljajo podatki o številu sob v stanovanju, ki skupaj s
stanovanjsko površino bolje izražajo dejansko kvaliteto bivanja. Vec locenih prostorov nudi vec
zasebnosti clanom gospodinjstva. Ceprav je potrebno biti pozoren, saj veliko število sob
avtomaticno ne pomeni veliko skupno površino. Sobe in tudi drugi prostori se od stanovanja do
stanovanja mocno razlikujejo ter zavzemajo razlicne površine, ki jih statistika ne prikaže. Po
definiciji je soba prostor, namenjen za bivanje, ki je od drugih stanovanjskih prostorov locen z
zidovi, ima neposredno dnevno svetlobo in najmanj 6 m2 površine.

Nova Gorica
Kromberk
Pristava
Rožna Dolina
Solkan

1 soba
15
4
7
5
5

2
28
20
18
17
23

število sob v %
3
43
32
30
36
34

4
11
29
30
20
25

5+
2
15
15
23
13

Preglednica 6: Stanovanja po številu sob izražena v %
Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, Statisticni urad RS

V urbanem obmocju Nove Gorice je od skupaj 5412 stanovanj najvec, 3154, trisobnih. S 26
odstotnim deležem se na drugo mesto uvršcajo dvosobna stanovanja (26%), sledijo štirisobna s
15%, enosobna z 12% in petsobna s 6%. Najvecja odstopanja od povprecja beleži Rožna Dolina z
visokim deležem štiri in vec sobnih stanovanj. V zadnjih letih narašca predvsem število vecjih, to
je pet in vecsobnih stanovanj, ki imajo v povprecju tudi vecjo koristno površino. Verjetno je to
posledica prevlade individualne nove stanovanjske gradnje oz. adaptacij obstojecih objektov.
Karta 10 prikazuje stanovanja po številu sob v razlicnih delih Nove Gorice. V mestu so
najpogostejša dvosobna in trisobna stanovanja. Štiri in vecsobna stanovanja sovpadajo z
individualnimi na Vetrišcu, Grcni, ob Prvomajski ulici in v vrstnih hišah na Ledinah, medtem ko
jih je v blokih le za vzorec. Zanimiva je tudi diferenciacija stanovanj na Ledinah. Kljub
podobnemu zunanjemu izgledu blokov in stolpnic, ki se pogostoma razlikujejo le v barvi fasad, je
notranja razdelitev stanovanjskih površin presenetljivo pestra. Razlicnost stanovanj znotraj same
vecnadstropne zgradbe preprecuje koncentracijo samo enega družbenega sloja in posledicno
getizacijo ali ekskluzivnost soseske.
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5.2. Posredovanje države na stanovanjskem trgu
Stanovanjsko vprašanje je vedno vkljucevalo bolj ali manj aktivno posredovanje države. Narava
tega vprašanja je tako obsežna in kompleksna, da se ne more izogniti prisotnosti državnih
organov. Še vec, zagotavljanje dovolj velikega števila in primernosti stanovanjskih enot je v
javnem interesu, je torej naloga države, kar je zapisano v 78. clenu Ustave RS z dolocilom:
Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Vloga države je
pomembna tako s stališca zagotavljanja socialne varnosti državljanov kot tudi racionalne rabe
prostora. Zavedati se je potrebno, da so zemljišca dragocena dobrina, absolutno omejena, in da ko
se zemljišce enkrat pozida, bo takšno ostalo nadaljnjih 70 do 100 let. (Pogacnik, 1999) Z gradnjo
stanovanj mocno posežemo v prostor, zato z njim ne gre ravnati površno in nepremišljeno, kajti
posegi v prostor danes dolocajo oblike in obrise naselja za generacije potomcev.
5.2.1. ZAGOTAVLJANJE PRIMERNIH ZEMLJIŠC ZA STANOVANJSKO GRADNJO
Prostorsko planiranje v Sloveniji je v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor (Urad za
prostorsko planiranje). Da bi bilo upravljanje s prostorom cimbolj racionalno, ministrstvo
predpisuje navodila z zakoni in drugimi prostorskimi dokumenti. S prvim januarjem 2003 je v
veljavo stopil dolgo pricakovani Zakon o urejanju prostora, ki na novo, veliko bolj zaokroženo
doloca podrocje urejanja prostora. V prostorsko politiko uvaja nove hierarhicno urejene
prostorske akte na državnem, regionalnem in obcinskem nivoju. Nacionalna strategija oziroma
obcinske strategije prostorskega razvoja so krovni prostorski dokumenti, s katerimi država
oziroma obcine dolocajo usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in njegove rabe tako, da so
zagotovljeni pogoji za vzdržen in usklajen razvoj na obmocju države oziroma obcin. Julija 2004
je vlada sprejela Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in njemu podrejen izvedbeni akt
Prostorskega reda Slovenije. Zdaj so na potezi obcine, da pripravijo skladne prostorske
dokumente za obmocja svojih obcin. Do uveljavitve strategije prostorskega razvoja obcine
ostanejo v veljavi prostorske sestavine dolgorocnega in srednjerocnega družbenega plana obcine
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (v nadaljevanju prostorski plan) in veljajo najvec tri leta po
uveljavitvi strategije prostorskega razvoja Slovenije.

Karta 11: Izsek iz prostorskega plana obcine Nova Gorica
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Mestna obcina Nova Gorica se pripravlja na izdelavo novih predpisanih prostorskih dokumentov
in do nadaljnjega uporablja za potrebe urejanja prostora še stare prostorske plane, ki jih obcasno
spreminja in dopolnjuje z odloki. Prostorski plan mestne obcine Nova Gorica za širše obmocje
naselja Nova Gorica predvideva naslednje programske zasnove za zazidalne nacrte:
- programska zasnova za zazidalni nacrt Obrtna cona Solkan,
- programska zasnova za zazidalni nacrt Ob Gasilskem domu,
- programska zasnova za zazidalni nacrt Ob Sodišcu,
- programska zasnova za zazidalni nacrt Kompleks igralnice in Hotela Park,
- programska zasnova za zazidalni nacrt Parkovšce,
- programska zasnova za zazidalni nacrt Stanovanjsko poslovnega obmocja Kuntava v
Novi Gorici,
- programska zasnova za zazidalni nacrt Damber III,
- programska zasnova za zazidalni nacrt Vogrsko-center,
- programska zasnova za zazidalni nacrt Meblo-vzhod,
- programska zasnova za zazidalni nacrt Ob železniški postaji v Novi Gorici.
Zazidalni nacrt je poleg ureditvenega in lokacijskega nacrta prostorski izvedbeni akt
srednjerocnega družbenega plana, ki za razliko od preostalih dveh, predvideva graditev, širitev ali
prenovo naselij ali posameznih obmocij znotraj ureditvenih obmocij naselij.
Izsek iz prostorskega plana obcine Nova Gorica prikazuje osnovno namensko rabo poselitvenih
obmocij. Na stanovanjskih obmocjih ni predvidenih številnih velikopoteznih stanovanjskih
novogradenj. Obmocja so sklenjena in že relativno gosto pozidana z opazno nacrtnostjo zazidave.
Edini vecji nepozidan prostor opredeljen kot stanovanjsko obmocje se razprostira severno od
Kromberške vpadnice, na meji z naseljem Kromberk Zazidalni nacrt tu predvideva stanovanjsko
poslovno obmocje Kuntava. Drugod po mestu so na razpolago manjša zemljišca, t.i. plombe, s
katerimi se nacrtuje zaokrožiti stanovanjska obmocja. Take že obstojece novogradnje ali
novogradnje v pripravi so ob Delpinovi ulici, na križišcu Erjavceve in Prvomajske ulice, ob
Rejcevi ter Streliški ulici.
Druga kategorija obmocij namenjena stanovanjski gradnji so mešana obmocja, ki poleg
stanovanjskih objektov dopušca tudi gradnjo drugih s stanovanjsko rabo združljivih oziroma
nemotecih zgradb in v njih potekajocih dejavnosti. Za obmocja mešane rabe so bile izdelane
programske zasnove za zazidalne nacrte Ob Gasilskem domu, Ob Sodišcu in Ob železniški
postaji v Novi Gorici. Slednji je najobširnejši in ocenjuje gradnjo okoli 500 stanovanjskih enot.
Strokovne podlage za poselitev
Kot že omenjeno obcina Nova Gorica pospešeno pripravlja nove prostorske dokumente, s
katerimi bo zacrtala poteze bodocega prostorskega razvoja obcine. Zakon o urejanju prostora
doloca, da mora strategija prostorskega razvoja temeljiti na strokovnih podlagah med katere
sodijo tudi strokovne podlage za poselitev. Ker poselitveni vidik planiranja od prvotne izdelave
prostorskega plana še ni bil celovito obdelan in urejen, je obcina v letu 2004 pristopila k izdelavi
celostne strokovne podlage s poselitvenega vidika, s cimer bodo na novo dolocena poselitvena
obmocja za celotno obcino. Priprava strokovnih podlag za poselitev je pri koncu, manjka le še
analiza razvoja nekaterih naselij.
Strokovne podlage za poselitev bodo hkrati tudi podlaga za urbanisticno zasnovo Nove Gorice.
Urbanisticne in krajinske zasnove so namrec sestavni del prostorske strategije in morajo
vsebovati elemente regulacije pomembnejših prostorsko urejevalskih in oblikovalskih potez, ki so
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podlaga za izdelavo prostorskoizvedbenih aktov za zakljucena obmocja urejanja. Izdelava
urbanisticnih zasnov je priporocljiva za naselja ali skupine funkcionalno povezanih naselij glede
na njihove razvojne potrebe in možnosti, ter obvezna za mesta, pomembnejša lokalna in lokalna
središca, lahko pa tudi za druga naselja, v katerih je zaradi kompleksnosti razvojnih potreb
predviden v primerjavi z drugimi naselji intenzivnejši razvoj. Z njimi se za naselja dolocijo
obmocja za širitev oziroma prenovo. V primeru Nove Gorice bo v urbanisticno zasnovo
vkljucena mestna krajina, ki jo poleg Nove Gorice tvorijo še naselja Solkan, Kromberk, Pristava,
Rožna Dolina in Ajševica.
Oba dokumenta bosta še vedno imela samo strateški znacaj, s katerim bosta podajala obce
smernice urejanja prostora. Za naš namen razclenitve problematike stanovanjskega nacrtovanja v
Novi Gorici pa bi bil koristnejši izvedbeni del novih prostorskih dokumentov, to je prostorski red
obcine. Z njim se bo prostor clenil na obmocja namenske rabe prostora. Novost v primerjavi z
dosedanjim clenjenjem namenske rabe prostora bo vecja izbira kategorij in s tem povezana
natancnejša opredelitev rabe prostora, obenem pa bo ozka kategorizacija tesneje omejevala
bodoce investitorje. Kategorija namenske rabe obmocja stanovanj se bo lahko delila na površine
podrobnejše namenske rabe in sicer na ciste stanovanjske površine, splošne stanovanjske
površine, stanovanjske površine za posebne namene, stanovanjske površine s kmetijskimi
gospodarstvi in na površine pocitniških hiš. Pri dolocanju meja obmocij in površin namenske
rabe prostora se bodo praviloma upoštevale obstojece parcelne meje, kar bo bistveno pripomoglo
k izogibanju kasnejšim morebitnim sporom glede locnice med posameznimi namenskimi
obmocji.
Ker bo do realizacije izvedbenih prostorskih dokumentov obcine preteklo še nekaj casa, so
strokovne podlage za poselitev edini dokument, ki trenutno ponuja vpogled v bodoci prostorski
razvoj Nove Gorice. Glavni namen izdelave strokovnih podlag za poselitev je utemeljitev
potrebnih širitev poselitve in dolocitev osnovnih parametrov prihodnjega prostorskega reda.
Strokovne podlage pripravljajo zunanji izdelovalci. Ker zakon ne predpisuje enotne metodologije
in navodil za vse izdelovalce istovrstnih strokovnih podla g, pripravo ustrezne metodologije in
pristopa prepušca strokovni usposobljenosti izdelovalcev podlag. Le-ti po svoji presoji v študijo
vkljucujejo ali izpušcajo posamezne prostorske kazalce ter s tem dolocajo njihovo vrednost.
Koncni znacaj raziskave je tako odvisen od same strokovne usmerjenosti pripravljavcev. S
poenotenjem metodologije vsaj za dolocitev kljucnih prostorskih kazalcev (predvsem tistih, ki so
matematicno dolocljivi in izracunljivi), bi strokovne podlage pridobile na vrednosti in
primerljivosti kazalcev, saj bi tako opravile s pretirano obcutljivostjo samo za nekatera podrocja,
medtem ko druga ostajajo nedotaknjena.
Strokovne podlage za poselitev izdelane za obcino Nova Gorica imajo poudarek na analizi
urbanisticnih, arhitekturno- urbanisticnih in arhitekturnih/stavbnih tipov. Uvodnemu splošnem
orisu znacilnosti mestne krajine Nove Gorice sledi analiticen pristop po omenjenih tipih za dele
naselja ali za krake ulic. Sintezni del strokovnih podlag obsega integralne analize naselij, s
katerimi prikažejo potencialne prostorske rezerve v mestnih naseljih. Najvecja pomanjkljivost
strokovnih podlag je, da izvajalci niso izhajali iz potreb po prostoru pac pa iz prostorskih
zmogljivosti dolocenega obmocja. Zasnova za usmeritev nove poselitve ne temelji na
demografskih analizah in prognozah ter drugih bivanjskih in urbanih kazalcih, ki bi ocenjevali
potrebo po novih poselitvenih površinah, pac pa na možnem, še ne docela izkorišcenem
potencialu posameznega zemljišca. Odsotnost razlag za utemeljitev širjenja poselitvenih obmocij
omeji strokovne podlage zgolj na spisek še neizrabljenih prostih zemljišc (stavbnih in
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nestavbnih), z njihovo možno rabo, ki bo v skladu predvsem z arhitekturno podobo mesta in
razporeditvijo funkcij po naselju. Ponekod so dodane tudi identificirane želje potencialnih
investitorjev in casovna opredelitev smotrnosti aktiviranja prostorskih rezerv. Tako v zasnovi ni
nobenih kvantitativnih, statisticno dolocljivih kazalcev, ki bi potrjevali navedene rešitve.
Kompleksna kategorizacija prostorskih rezerv uvaja številne razrede. Razvrstitev zemljišc v
skupine temelji na podlagi dejanske rabe zemljišca in nabora možnosti korišcenja prostora, zato
nekatere parcele padejo v vec kategorij. Najosnovnejša delitev potencialnih prostorskih rezerv v
prostoru Nove Gorice loci:
- prostorske rezerve v obstojeci stavbni strukturi,
- možnosti rasti stavbne strukture na obstojecih gradbenih enotah,
- rezerve v urbaniziranem prostoru,
- slabo izkorišcen urbaniziran prostor,
- naravni prostor kot ostanek urbanizacije.
Te se nato še podrobneje delijo na podenote razlicnih tipov, ki dolocajo možno korišcenje v
razlicnih scenarijih prostorskega razvoja. Za namene naše naloge bomo natancneje predstavili
zgolj zemljišca primerna za stanovanjsko gradnjo.
Najvecje sklenjene površine namenjene stanovanjski gradnji so ob železnici, ob sodišcu, na
Kuntavi in v Barju. Omeniti je potrebno, da zemljišca niso namenjena izkljucno stanovanjski
gradnji, pac pa je stanovanjski znacaj ponekod bolj poudarjen, drugod ima dopolnilno vlogo kot
tretje pa bi se ob uveljavi drugotnega scenarija stanovanjska raba popolnoma izgubila. Vec
manjših parcel primernih za novogradnjo se nahaja ob Prvomajski ulici vkljucno s Partizansko
ulico, na vznožju Panovca pod Kostanjeviškem samostanom, medtem ko so bile na kmetijskih
zemljišcih v Šcednu podane vloge za prekategorizacijo zemljišc v stavbna zemljišca. Velikost
parcel omejuje velikopotezne nacrte in namenja zemljišca predvsem individualni gradnji.

Karta 12: Potencialne prostorske rezerve
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5.2.2. SOINVESTIRANJE STANOVANJSKE GRADNJE
Poleg zagotavljanja zadostnih površin zazidljivih zemljišc imajo država in obcine pomembno
vlogo tudi pri soinvestiranju nove stanovanjske gradnje. Zaradi precejšnjega financnega zalogaja
in izrazito dolgorocne narave investiranja v nepremicnine, ki ga posameznik le težko zmore, je
država razvila razlicne instrumente, s pomocjo katerih postanejo stanovanja lažje dostopna
širšemu krogu ljudi. Zato da bi država pripomogla k rešitvi stanovanjske stiske številnih iskalcev
stanovanj, je bil z Jazbinškovim stanovanjskim zakonom leta 1991 ustanovljen Stanovanjski
sklad RS. Naloga sklada je bila, da iskalcem stanovanj v obliki ugodnih posojil razdeli denar,
zbran s prodajo družbenih stanovanj. Toda denar, ki bi se moral cim prej usmeriti v reševanje
stanovanjske problematike, se je zacelo porabljati kot financno pomoc gospodarskim podjetjem.
Recemo lahko, da je po osamosvojitvi Slovenije stanovanjska politika zapeljala s tira in tam
ostala vse do leta 2000, ko je vlada pripravila Nacionalni stanovanjski program, s katerim
opredeljuje elemente celovitega razvoja na stanovanjskem podrocju. Nacionalni stanovanjski
program doloca predvsem:
- javni interes na podrocju nacrtovanja stanovanjske gradnje, prenove in poselitve
slovenskega prostora;
- obseg in dinamiko graditve stanovanj in stanovanjskih hiš;
- nacin zagotavljanja pestrosti stanovanjske ponudbe;
- kriterije za delež oziroma razmerje med profitnim in neprofitnimi stanovanjskim
sektorjem, lastnimi stanovanji obcanov in socialnimi korektivi;
- kriterije za dolocanje obsega reševanja stanovanjskih vprašanj z razlicnimi oblikami
spodbud in pomoci po posameznih skupinah koristnikov sredstev;
- izhodišca smotrnosti in kvalitete stanovanjske gradnje oziroma povezave, kot osnovo za
raciona lizacijo graditve;
- pogoje spodbujanja in pridobivanja stanovanj na demografsko ogroženih obmocjih;
- usmeritve stanovanjske poselitve prostora v skladu z regionalnim razvojem in varstvom
okolja;
- obseg sredstev za razreševanje stanovanjskih vprašanj mladih, družin z vec otroki, mladih
družin in invalidov v neprofitnem stanovanjskem sektorju in kriterije za razporejanje teh
sredstev obcinam;
- nacin spodbujanja investicij v prenovo in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije je leta 1999 predstavil svoj najvecji projekt, Nacionalno
stanovanjsko varcevalno shemo. Soinvestiranje kot oblika sodelovanja države z lokalno
skupnostjo je model, ki uresnicuje zastavljene cilje iz Nacionalnega stanovanjskega programa.
Kljub svoji ambicioznosti naravnanosti in entuziasticnim zagonom shema zastavljenih ciljev ni
dosegla. Trgu ni ponudila zadostno kolicino stanovanj. Po izteku štiriletnega namenskega
varcevalnega obdobja se je izkazalo, da ponudba stanovanj na trgu ni bila pripravljena na tako
veliko povpraševanje, zato se je sklad usmeril tudi v stanovanjsko novogradnjo, ki zajema tako
profitna kot neprofitna stanovanja. Poleg gradnje bo Sklad izvajal do 2008 še dodatne aktivnosti
za zagotavljanje vecje:
- ponudbe stanovanj, zlasti najemnih,
- zagotavljanje stanovanj,
- zagotavljanje stavbnih zemljišc,
- zagotavljanje najemnih neprofitnih stanovanj z obcinami,
- sodelovanje z neprofitnimi stanovanjskimi organizacijami pri zagotavljanju najemnih
stanovanj,
- samostojno investitorstvo sklada,
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dodatna oblika javnega družbeništva,
spodbude za prenovo starega stanovanjskega fonda,
izvajanje aktivne zemljiške politike države.

Stanovanjski program Mestne Obcine Nova Gorica in Stanovanjski sklad
Stanovanjska politika obcine konkretizira nacela nacionalne ga stanovanjskega programa. Ce je
potrebno lahko obcina z odlokom ustanovi tudi stanovanjski sklad. Stanovanjski program je bil
sprejet v decembru 2003, Stanovanjski sklad Mestne obcine Nova Gorica pa je bil ustanovljen
2002. Pred tem je stanovanjske dejavnosti vodila Mestna obcina Nova Gorica. Razlogi za
sprejetje dokumentov in lansiranje Sklada so bili ustavna in zakonska podlaga, razkorak med
povpraševanjem in ponudbo stanovanj ter sestavljenost in povezanost stanovanjske politike z
drugimi gospodarskimi in negospodarskimi podrocji, s katerimi bi skupaj uspešnejše reševali
stanovanjsko problematiko.
Mestna obcina Nova Gorica ima vec kot desetletje nizko in padajoco raven stanovanjske gradnje.
Ocene in analize so pokazale, da bi v Mestni obcini Nova Gorica morali z izgradnjo in prenovo
zagotoviti letno najmanj pet novih stanovanjskih enot na tisoc prebivalcev (Uradni list RS,
št.43/00). Preracunano za naselje Nova Gorica znaša številka okoli 65 stanovanj na leto. Najvecji
investitor v stanovanjsko gradnjo in njegovo prenovo v Novi Gorici je Stanovanjski sklad Mestne
obcine Nova Gorica. Medtem ko je doslej skorajda izkljucno vlagal v najemni neprofitni sektor,
se je po velikem odzivu na nekaj prostih novih profitnih stanovanj, odlocil, da se usmeri tudi v
tržne vode. Povpraševanje po stanovanjih je veliko, kar potrjujejo nepremicninske agencije, nicen
odziv trga na neposredne pozive sklada po odkupu starih stanovanj in siromašno trgovanje z
nepremicninami. Izražene so potrebe predvsem po manjših stanovanjih. Trend sklada je gradnja
30 - 40 stanovanj letno v celotni obcini Nova Gorica. V zadnjih dveh letih samostojnega
delovanja je sklad v Novi Gorici zgradil dva manjša bloka ob Streliški ulici, izvedel prenovo
starega dijaškega doma in druge projekte manjšega obsega. V letošnjem letu namerava sklad
razpisati natecaj za nadaljevanje gradnje nizkih blokov ob Streliški ulici in priceti z gradnjo 25
stanovanj na Delpinovi ulici, od katerih bosta dve tretjini namenjeni trgu, preostalo pa
neprofitnem sektorju. V prihodnosti je zasnovan vecji projekt stanovanjske gradnje na obmocju
železniške postaje. Ocenjeno je, da bi površina zadošcala za 500 stanovanj. Sklad posluje z
lastnimi sredstvi in obcinskimi prilivi, zagotovljenimi v proracunu. Svetniki se zavedajo
pomembnosti stanovanjskega vprašanja, saj v nacrtih prihodnjih proracunov stanovanjskemu
skladu namenjajo vedno vecja sredstva.
Programska zasnova za obsežni zazidalni nacrt Ob železniški postaji v Novi Gorici se zdi idealna,
saj v skladu z zakonodajo ne posega po novih nepozidanih zemljišcih, temvec se usmerja v
preoblikovanje degradiranega urbanega obmocja. Širše obmocje železniške postaje se s svojo
opušceno dejavnostjo, zapušcenostjo kompleksa (neuporabni železniški tiri, stare industrijske
hale), onesnaževanjem, ekstenzivno rabo funkcionalnega zemljišca, tehnološko zastarelostjo
stavb in naprav ter neprehodnostjo zapira vase. Nova vsebina bi prostoru, ki ima veliko
potenciala, dodelila novo vrednost. Omeniti velja, da se obmocje nahaja v neposredni bližini
državne meje, ki z vstopom Slovenije v Evropsko skupnost ne predstavlja vec prostorske ovire,
kakor jo je do sedaj.
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Slika 8: Degradirano obmocje ob železniški postaji namenjeno novim vsebinam

Osrednja vsebina rekonstrukcije tega mestnega predela je nov program, nakupovalni center na
severnem delu ter stanovanjski predel na južnem. Poleg prestrukturiranja obmocja iz
degradiranega v mestni predel centralnih dejavnosti, je projekt pomemben za revitalizacijo
obmejnega obmocja, ki kljub postavitvi skupnega trga in prizadevanjem obeh mestnih oblasti, ne
zaživi.
V dokumente predstavljene na prostorski konferenci so pripravljavci zapisali: "Strokovne rešitve
za prostorski akt so bile pridobljene z urbanisticnim natecajem. Izbrana rešitev povezuje urbane
in degradirane mestne ambiente Nove Gorice v novo celoto. Stanovanjski del uvaja koncept nove
dinamicnosti z verigo stanovanjskih blokov. V trakaste strukture grajenega prostora se zajeda
zelenje. Stanovanjsko obmocje tvorno sooblikujejo obstojeci železnicarski bloki ob Prvomajski in
Erjavcevi ulici s svojimi tlorisi in višinskimi gabariti dolocajo merilo nove stanovanjske soseske.
Linearno dinamiko obravnavanega prostora umirjajo in višinsko naglasijo trije stanovanjski
stolpici ob Prvomajski ulici, ki navzven oznacujejo mestni karakter celotnega obmocja. Na
vzhodnem robu stanovanjskega dela so postavljene tri enajstetažne stolpnice z javnim
programom v pritlicju. Trgovski center predstavlja antipod dinamicno zasnovani stanovanjski
coni. Njegovo nizko in razpotegnjeno silhueto narekuje polkrožna forma železniške remize in
novo ustvarjen trg pred njo."
Realizacija projekta bo odvisna od hitrosti priprave in sprejemanja prostorskega akta ter kolicine
namenjenih sredstev v Sklad. Sedaj je dokument šele v fazi pridobivanja priporocil, usmeritev in
interesov lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.

5.3. Ostali investitorji v Novi Gorici
Nizka raven stanovanjskega fonda in mocno povpraševanje po novih stanovanjskih enotah sta v
Novo Gorico privabila tudi zasebni kapital. Poleg Stanovanjskega sklada MONG so vecji
investitorji še: Euroinvest d.o.o., SGP Gorica d.d. in Varda Invest d.o. o.
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Mestna obcina Nova Gorica je v februarju prodala zemljišce ob križišcu Erjavceve in Delpinove
ulice v Novi Gorici, kjer naj bi v naslednjih treh letih zrasel poslovno stanovanjski objekt.
Zemljišce predstavlja v naravi travnik in je ena od še nepozidanih gradbenih parcel v ožjem
mestnem središcu Nove Gorice. Izbrani ponudnik, gradbeno podjetje Euroinvest, bo na tem
zemljišcu zgradil poslovno stanovanjski objekt z bruto površino cca. 10.000 m2 . V kletnih etažah
bodo parkirni prostori in pomožni servisno tehnicni prostori, pritlicje bo namenjeno poslovno
trgovskemu programu, v nadstropjih pa bo poslo vno trgovski in stanovanjski program, pri cemer
se bo stanovanjskemu delu namenilo najvec polovico bruto površine. Ob objektu bo urejenih
najmanj 1.200 m2 javnih zelenih površin.
Naslednji stanovanjski projekt, ki je že v koncni fazi izgradnje, bo zgrajen v sklopu programske
zasnove za zazidalni nacrt Ob Gasilskem domu. Obmocje predstavlja dragoceno površino v
ožjem mestnem prostoru, saj bo z izgradnjo Solkanske obvoznice, prikljucitvijo Lavriceve ulice
in podaljškom Kidriceve ulice proti severu pomenilo velik potencial za širitev mesta. Strateški
pomen lokacije bo zahteval izbiro tistih programov, ki bodo mestu dodelili vlogo regionalnega
središca in pozitivno vplivali na družbeno in kulturno življenje mesta. Ob Lavricevi ulici bi bilo
zato smiselno locirati programe, ki se vežejo na obvoznico, da bi bila obremenitev ožjega
mestnega prostora s prometom cim manjša.
Skladno s programsko zasnovo je obmocje razdeljeno na dve coni in sicer :
- na obmocje ob povezovalni cesti Sedejeva – Lavriceva, ki je namenjena gradnji nadomestnih
objektov kot so bencinski servis, avtopralnica…. ter novih objektov z vsebino, ki se vežejo na
vpadnico v mesto – AMZS,….v velikosti cca 1,4 ha
- na obmocje ob Solkanski obvoznici – zelen prostor z obstojecimi stanovanjskimi objekti. Ob
obstojeci zazidavi je možno graditi stanovanjski program v obliki zaokroževanja prostora.
Preostali del ostane zelen prostor kot jezik zelenega zaledja Kekca, ki se vriva v mesto v velikosti
1,8 ha. (Uradne objave - casopis Oko 18/2003)

Slika 9: Maketa predvidenega stanovanjskega bloka ob Solkanski obvoznici
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Investiranje v nove stanovanjske in druge predvsem poslovne površine je razumeti kot novo
vizijo razvoja mestnega središca. Število mestnega prebivalstva se zmanjšuje tudi zaradi
prisotnega trenda, ko ljudje zapušcajo in se selijo na obrobje v predmestje. Mesto naj bi si
prizadevalo to rešiti tudi z boljšo ponudbo privlacnih stanovanj v središcu, kar bi ga revitaliziralo,
zgostilo, predvsem pa preprecilo širjenje mestnega obmocja v okolico Nove Gorice oziroma
zaustavilo razseljevanje urbanega življenja. Poleg tega združitev poslovnih in stanovanjskih
objektov prinaša utrip tako podnevi kot ponoci, kar bo oživilo mestne predele in izboljšalo
kakovost bivanja v njem.
Naj na tem mestu še omenim mnenje Simona Klauta iz podjetja Evroinvest d.o.o., ki meni, da na
Goriškem zemljišc zelo primanjkuje in da bo upadala prodaja vikendov in poslovnih prostorov, ki
jih je že prevec. Prav tako ne bo nakupovalnega navala z italijanske strani, kot so to nekateri
pricakovali, saj so cene tudi zanje previsoke.

5.4. Spremljajoci problemi stanovanjske gradnje
Neravnovesje na stanovanjskem trgu gre pripisati mnogim na videz manjšim, celo nepomembnim
vzrokom, ki pa se skupaj zapletajo v kompleksnejše probleme. Pove zanost med njimi je mocna in
neobhodna. Kljucni problem na podrocju stanovanjske oskrbe je nedelujoc trg, h kateremu
pripomorejo mnogoteri razlogi: previsoka cena gradnje, majhna kupna moca ljudi, premalo
razpoložljivih zazidalnih zemljišc in najemnih stanovanj, neustrezna metodologij a urbanisticnega
nacrtovanja, stanovanjska nemobilnosti prebivalstva, zaostajanje komunalne priprave zemljišc
itd.
Zazidalna zemljišca
Enotno prepricanje je, da so zemljišca namenjena stanovanjski gradnji predraga. Visoko ceno
dosegajo zaradi premalega števila razpoložljivih zazidljivih zemljišc. Toda ponekod je v
prostorskih dokumentih predvidenih dovolj zazidljivih parcel, vendar ker niso na trgu, so zato
težko dosegljive. Z ustrezno davcno politiko in prenovljenimi prostorskimi nacrti bi se ponudba
zemljišc obcutno povecala, cene stanovanj pa posledicno padle. S korišcenjem predkupne pravice
in pametno obcinsko politiko bi obcinski stanovanjski skladi ceneje pridobili zemljišca, obenem
pa zagotovili cimvec zemljišc z urejeno komunalno infrastrukturo. Šibka tocka obcin še vedno
ostaja nepregledno upravljanje s prostorom, kar vodi obcine, da stihijsko sledijo investitorskim
pobudam glede rabe prostora. Poleg tega nerešeni denacionalizacijski in privatizacijski postopki
še dodatno zavlacujejo z ureditvijo razmer. Tako se Nova Gorica že leta sooca z nenavadno
anomalijo. Številna zemljišca, ki so namenjena javni uporabi, so namrec v lasti podjetja SGP
Gorica. Zadeva se vlece iz šestdesetih in sedemdesetih let preteklega stoletja, ko je podjetje v
Novi Gorici na veliko gradilo stanovanjske soseske in je imelo v lasti zemljišca po vsem mestu. S
spremembo politicnega sistema pa se ni uredilo tudi lastništvo nekdaj družbenega, v devetdesetih
letih pa že zasebnega podjetja. (Primorske novice, 2. junij 2005)
Sociološki in psihološki dejavniki
Za Slovenijo nasploh je znacilna stanovanjska nemobilnost prebivalstva. Mocna emocialna
navezanost posameznika na nepremicnino presega racionalne okvire in dodatno povecuje
stanovanjsko problematiko. Za razliko od prakse v tujini je pri nas prilagajanje stanovanjske
površine trenutnemu življenjskemu stilu in zmožnostim nepojmljivo. Majhna gospodinjstva tako
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prebivajo v absolutno prevelikih stanovanjih, ki jih ne morejo vzdrževati ali pa se na racun
vzdrževanja niža kvaliteta življenja. Na drugi strani se veca število t.i. praznih stanovanj oz.
stanovanj, ki niso stalno zasedena. Namen obdavcitve nepremicnim bi zagotovo sprostil nekaj
stanovanj, pri cemer pa ne bi smel penalizirati kateregakoli stanovanjskega obnašanja, ampak bi
cilj obdavcitve ponovna vzpostavitev tržnih instrumentov, ki bi ljudi prisilil, da oddajo
nezasedena stanovanja v najem ali da jih prodajo.
Posebnost v slovenski lastniški strukturi stanovanj je, da mocno odstopa od evropske. Kar 92 %
stanovanj je v zasebni lasti, medtem ko profitnih najemnih stanovanj skorajda ni oziroma cene
najemnin dosegajo vrtoglave številke. Stanovanjski fond najemnih stanovanj bi se mogel še
posebej povecati. Seveda je pri tem potrebno poudariti, da nerešena zemljiška politika
(stanovanja, ki niso vpisana v zemljiško knjigo, ne morejo vstopiti na trg) in nedodelana
zakonodaja o najemnih razmerjih prispeva k obstojecemu stanju. Stanovanjska in najemna
razmerja morajo postati jasna in varna ter predvidljiva za vse. Primanjkljaj novih stanovanj
dviguje ceno tudi starim stanovanjem, od koder izvira premajhna razlika med ceno novega in
starega stanovanja.
(Ne)posredovanje države
V širšem smislu je pravi namen stanovanjske politike v zagotavljanju pogojev, v okviru katerih se
vecina prebivalcev lahko sama oskrbi s primernim stanovanjem. Ce sistem "oskrbe" ne poteka
nemoteno, je naloga države, da poseže in ponovno vzpostavi normalno stanje. Bodisi s
sofinanciranjem stanovanjske gradnje, pripravo zakonov, ki urejajo prostorsko politiko, pripravo
stanovanjskih varcevalnih shem in ostalih programov, priporocili bankam za nove bancne
produkte v nepremicninski sferi, prestrukturiranjem javnih sredstev v korist stanovanjske oskrbe.
Pogled nazaj pa razodeva, da javni sektor ni uspel postati pomemben akter stanovanjske oskrbe.
Zatajile so tako neustrezno financirane obcine, ki so iz naslova prodaje zemljišc raje polnile
mestne proracune kot da bi sredstva vlagala v stanovanjsko oskrbo, in država, ki ni imela stika z
obcinami.
Neizkorišcena je tudi ideja javno- zasebnega partnerstva, ki je v tujini pogost nacin realiziranja
stanovanjskih in nestanovanjskih projektov. Predpogoj takega sodelovanja pa so seveda jasne
evidence in razmerja ter nezapleteni in hitri upravni postopki za pridobitev potrebnih dovoljenj.
Diferenciacija stanovanj in kakovost bivanja
Zgolj zagotavljanje zadostnega števila stanovanjskih enot pa ne more biti koncni cilj reševanja
stanovanjske problematike. Cas hitre urbanizacije po drugi svetovni vojni, ko se je s
poenostavljenimi koncepti zadovoljevalo predvsem velike potrebe po novih stanovanjih, je minil.
To pa ne velja samo za blokovne stanovanjske soseske, temvec tudi za individualno gradnjo, ki se
je na široko razrasla v obliki enega tipa predmestnih in podeželskih gradenj. Potrebno je
drugacno razmišljanje o kvaliteti gradnje in prilagajanja okolju. Glede na sedanjo majhno rast
števila prebivalcev (znižana rodnost in zmanjšano doseljevanje) je že skrajni cas, da se od
kvantitativne rasti preusmeri h kvalitativnemu oblikovanju stanovanjskega okolja, tako pri
novogradnjah kot tudi pri prenovi stanovanjskih sosesk.
Neskoncni niz razlicnih življenjskih stilov sugerira neskoncne možnosti individualizacije
stanovanjske gradnje. Stanovanja za nove razmere naj bi zato upošteva le:
- manjša in številna gospodinjstva,
- upadanje rojstev,
- pricakovano višjo starost,
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delo na domu,
kombinirano zaposlovanje,
individualnost,
nove življenjske stile,
kombinirane bivanjske modele,
daljša izobraževalna obdobja,
predcasna upokojitev,
porast ekonomske neodvisnosti (žensk in ostalih marginalnih skupin, manj definirane
tradicionalne vloge),
prelaganje porok v kasnejša leta (ce sploh, porast alternativnih oblik življenjskih stilov),
spremembe v organizaciji dela (vec je fleksibilnih urnikov dela, trajanje dela, itd.)
(Zbornik simpozija Nove perspektive stanovanjske gradnje 2004; Urbanisticno
oblikovanje, 1992)

Omenjene družbene spremembe še bistveno vplivajo na kolektivno stanovanjsko gradnjo, zato
gredo nekateri nacrtovalci pri individualizaciji bivalnega prostora celo tako dalec, da vkljucujejo
koncne uporabnike v sodelovanje pri prostorski in socialni organizaciji soseske ter sooblikovanju
svojega stanovanja.
Potreba po raznovrstnih stanovanjih pa izhaja tudi iz razlicnih financnih zmogljivosti kupcev.
Narašcajoca polarizacija prebivalstva je v zadnjem desetletju zaostrila locnice med bogatimi in
revnimi, izobraženimi in neizobraženimi, starimi in mladimi. Nastala socialna realnost se odseva
tudi na trgu nepremicnin, kjer je na eni strani veliko povpraševanje po manjših stanovanjih
(garsonjerah, enosobnih stanovanjih) in na drugi strani po velikih, nadstandardnih stanovanjih.
Veliko povpraševanje po manjših stanovanjih pa ni izraz dejanskih potreb, temvec visoke cene
stanovanj.
Kakovost bivanja je opredeljena s kakovostjo naselij, sosesk, objektov in stanovanj. Pri tem so
kljucnega pomena prostorsko nacrtovanj e, usmeritev prostorskih aktov ter tehnicnih predpisov, ki
dolocajo zahteve objektov. Pri nacrtovanju novih stanovanjskih sosesk je torej potrebno najti
pravo razmerje med racionalno izrabo zazidalnih površin in nepretirano gostoto poselitve, ki bo
še vedno zagotavljalo kvalitetne bivalne pogoje. Na drugi strani pa bi s prenovo zastarelega
stanovanjskega fonda in bivalnih okolij zmanjšali predvsem tiste razlike v kvaliteti
stanovanjskega standarda, ki so posledica zastarelih normativov stanovanjske gradnje v
preteklosti. Kajti primerjava med širjenjem urbaniziranih površin in rastjo števila prebivalcev
kaže na izredno ekstenzivnost v razvoju naselij, ki je z ekološkega stališca škodljiva. Manjša se
delež zelenih površin, s katerim je povezana kvaliteta bivanja. Zato bi morali upoštevati
predvsem možnosti kvalitativnega preobražanja in prenavljanja že pozidanih površin, ki bi lahko
zadostilo potrebam po novih površinah, ne da bi pri tem pretirano širili naselja, jih tako
kvantitativno spreminjali in povecevali obremenjevanje okolja.
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6. SUBURBANIZACIJSKI PROCESI
Zavedati se je potrebno, da je Nova Gorica le del širše urbane aglomeracije od Solkana do
Vrtojbe, od Pristave do Kromberka. Primestno obmocje, ki vkljucuje Solkan, Kromberk, Pristavo
in Rožno Dolino, je med seboj funkcionalno in fizicno tako spojeno in prepleteno, da prehod iz
enega naselja v drugo ni razpozna ven in bi bilo vsako locevanje mestne tvorbe nesmiselno
pocetje.
Gradnja Nove Gorice je v vseh pogledih vplivala na bližnja in bolj oddaljena goriška naselja,
spreminjala njihove funkcije in vzpostavljala nova medsebojna razmerja. V dolocenem smislu je
novonastajajoci regionalni center v prvem obdobju svojega formiranja kazal vecjo agresivnost v
odnosu do svojega zaledja. Pri tem je šlo za dokaj jasno razmerje: regionalno središce se je
povecevalo tako, kot se je v sorazmerju s tem praznilo podeželsko zaledje. Prvo se je v
dolocenem smislu uveljavljajo na racun drugega. (Mlinar, 1983) V osemdesetih in devetdesetih
letih pa se je smer prebivalstvenega toka spremenila. Pojavilo se je razseljevanje prebivalstva iz
Nove Gorice v mestno obrobje, obenem pa so se novi imigracijski tokovi usmerjali v obmestna
naselja. Faza urbanizacije je prešla v fazo suburbanizacije. Suburbanizacija pa ne pomeni samo
proces populacijske dekoncentracije, pac pa mnogo vec. Gre za socialno, ekonomsko in
fiziognomsko preobrazbo neposredne okolice mesta in posledicno širjenje mestnega nacina
življenja na podeželje. Suburbanizacijo tako spremljajo razlicni procesi preobrazbe podeželja v
vplivnem obmocju mesta. Pomeni demografsko in prostorsko rast obmestnih naselij, ki je
posledica priseljevanja prebivalstva iz mesta in njegovega širšega gravitacijskega zaledja. Iz mest
se prebivalstvo v predmestja seli zaradi izboljševanja pogojev bivanja, ki so postali podobni ali
celo boljši kot v mestih. To je predvsem posledica motorizacije, izboljšane oskrbe, razvoja
telekomunikacij in infrastrukture nasploh. Vezi med mestom in obmestjem postajajo še
intenzivnejše, saj je vecina ljudi v dnevnem stiku z mestom zaradi dela, šolanja ali oskrbe.
Najvecjo prebivalstveno rast med obmestnimi naselji beleži prostorsko raztreseno naselje
Kromberk, ki se rakasto širi po južnem pobocju Škabrijela. Do petdesetih let 20. stoletja je bil
Kromberk razpotegnjena vas v Spodnji Vipavski dolini s poselitvenim jedrom na blagem prevalu
med gozdnatim Panovcem in pobocji Škabrijela. Ker je prisojno pobocje Škabrijela skoraj do
vrha iz fliša, so visoko po njem razporejeni zaselki. Ko je nastala Nova Gorica je Kromberk
postal njeno predmestje. V vseh delih vasi, na vznožju pobocja in v pobocnih zasekih, so zrasle
številne stanovanjske hiše. Najvecja zgostitev hiš je v Damberju in Kurji vasi, ki mejita na
mestno obmocje Nove Gorice, sta po videzu in pomenu vzhodno nadaljevanje Nove Gorice, toda
administrativno sodita k naselju Kromberk. Hiše so tam nanizane ob ulicah, ki potekajo po
prisojnem pobocju v smeri plastnic. Naselje je nacelno deljeno na severni pretežno stanovanjski
pol in pol južno od magistrale, kjer se vzpostavlja kromberška poslovna-proizvodna-trgovska
cona. Severno od Vetrišca se razširja Pavšicevo naselje II in Damber II, v pripravi pa je izdelava
lokacijskega nacrta Bonetovšce-Fajdigovšce in zazidalni nacrt Damber III. Pred novimi
gradbenimi posegi na pobocju Škabrijela nasprotujejo krajani, saj naj bi novi posegi še poslabšali
že tako neurejeno infrastrukturo na geološko obcutljivem obmocju. Prepricevanje župana, da bo
nacrtovana pozidava uredila razmere in izboljšala varnost bivanja na celotnem obmocju, ni
prevec uspešno. Nova poselitvena obmocja so v Kromberku praviloma zakljucene celote s
prometnico okoli katere so v pravilnem zaporedju razvršcene enodružinske hiše.
Rožna dolina je z Novo Gorico povezana s cestnim predorom pod Panovcem. Prvotno je bila
Rožna Dolina razpotegnjena vas v ozki dolini potoka Vrtojbice, med pobocji gozdnatega Panovca
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in gricevja Stare gore. Že v sedemdesetih letih 20. stoletja je postala predmestje Nove Gorice in
je dejansko videti kot del mestne celote. Strnjena ulicna stanovanjska pozidava v dveh sklenjenih
delih je bila v zadnjih desetletjih usmerjena predvsem na prisojna pobocja obeh vzpetin v
neposredni bližini državne meje z Italijo. Tja se je preneslo središce naselja. S postavitvijo
Politehnike v Rožno Dolino je naselje pridobilo na pomembnosti ter se funkcijsko še tesneje
povezalo z Novo Gorico. V stavbni strukturi individualnih hiš so po ugotovitvah strokovnih
analiz v splošnem še relativno precejšnje prostorske rezerve, ki izhajajo iz možnosti rasti stavb in
aktiviranja rezerv, ki izhajajo iz njihove današnje slabše izkorišcenosti. V severnem delu Rožne
Doline je tudi manjše obmocje nepozidanih stavbnih zemljišc.
Solkan je staro naselje, nekdaj predmestje Gorice in danes Nove Gorice. Prodnata ravnina med
Solkanom in Gorico, kjer so bila dolga stoletja kmetijska zemljišca, je danes skoraj povsem
pozidana, tako da ni vidnejše locnice med mestnim prostorom Nove Gorice in Solkana. Leta
1953 so Solkan prikljucili k Novi Gorici, od leta 1988 pa je ponovno samostojno naselje. Solkan
je prostorsko omejen na zahodu z železnico, na vzhodu s pobocjem Sv. Katarine ter na severu z
ozko dolino Soce. Prevladujoci stavbni tip so enodružinske hiše. Je relativno izgrajeno naselje, z
bolj ali manj izkorišcenimi potenciali znotraj ugotovljenih meja, ki jih prostor prenese. Strokovne
podlage ugotavljajo, da zato vecjih možnosti za fizicno širitev naselja, še posebej njegove stavbne
strukture v obmocju optimalnih in tudi maksimalnih meja ni. Vendar pa so ugotovljene
pomembne notranje stanovanjske rezerve, ki pa izhajajo iz možnosti rasti obstojecih stavb v
stanovanjskih soseskah – pri individualnih stanovanjskih enotah je možna predvsem vzdolžna
rast v povprecju okoli 20%.
V Pristavi sta dve glavni vrsti prostorskih potencialov:
- potenciali za stanovanjsko gradnjo, katerih je z opredeljenim zazidalnim nacrtom Pristava
jug že zastavljeno aktiviranje,
- pas nepozidanega prostora ob meji z Rožno Dolino. (Strokovne podlage..., 2004)
Pristava je strnjeno obmejno naselje, ki leži v dolinici med flišnima gricema Rafutom in
Kostanjevico, tik ob državni meji z Italijo, slab kilometer južno od Nove Gorice. Na vseh
razpoložljivih zemljišcih so v zadnjih dveh desetletjih zrasle stanovanjske hiše in manjši bloki.
Število stanovanj se je povecalo skoraj za polovico.
Sklenemo lahko, da najbolj narašca število prebivalstva v naseljih izven samega centra Nove
Gorice, zaradi številnih zazidalnih nacrtov, ki so bili realizirani v minulih 20 letih. Pas
pozitivnega prebivalstvenega razvoja pa je zelo omejen na neposredno obmocje Nove Gorice.
Posebej mocan je upad prebivalstva s Trnovske planote in Banjšic. Ljudje se iz teh pasivnih
krajev, ki se jih že sicer obravnava kot demografsko ogrožene, odseljujejo v nižine, predvsem v
novogoriško urbano regijo, pri cemer se prebivalstvo ne koncentrira v mestnem jedru, temvec se
relativno enakomerno seli v okoliške krajevne skupno sti. Obcina želi priliv prebivalstva zamejiti
tudi na nacin, da preureja stanova nja izven mestne aglomeracije, katerih ugodnost so nizke
neprofitne najemnine.
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7. SKLEPNA MISEL
Problematika nacrtovanja stanovanjskih novogradenj je ena izmed tem, ki je stalno bolj ali manj
prisotna v življenju družbe. Stanovanje je namrec dobrina, ki je nujnega pomena vsakomur, a si
jo lahko brez težav privošcijo le redki. Vecini predstavlja nakup stanovanja velik financni
zalogaj, ki ga odplacujejo leta, desetletja. Za razliko od drugih potrošniških dobrin, ima
stanovanje tudi trajnostno prostorsko dimenzijo. Ima status nepremicnine, stvari, ki po svoji
naravi ne more spreminjati mesta, položaja. Prav zaradi te lastnosti zahteva tema nacrtovanja in
razmešcanja stanovanjskih enot posebno pozornost in premišljeno ukrepanje. Kajti razmestitev
bivališc po prostoru spreminja vrednost in funkcijo prostora. Racionalna raba pozidanih in
nepozidanih zemljišc se kaže v urejenosti naselij in manjšem obremenjevanju okolja. To pa je
navsezadnje tudi cilj vsakega prostorskega planiranja: sonaravno zasnovano usmerjanje
prostorskega razvoja poselitve, infrastrukture in rabe zemljišc v okviru zmogljivosti okolja.
Prostorski razvoj Nove Gorice, ki se je zacel v casu po drugi svetovni vojni na nepozidanem
terenu, je imel enkratne možnosti, da bi ponudil svojim prebivalcem prijazno, zeleno in udobno
mesto. Zacetni uspehi ureditvenih nacrtov, ki so težili k oblikovanju mesta po podobi naravnega
parka, so se kmalu porazgubili v vse gostejši stano vanjski zazidavi, ki je svoj vrhunec dosegla v
izgradnji stanovanjskega kompleksa Ledine. Del suburbanizacijskih procesov se danes napaja
prav iz teh manj kakovostnih bivalnih razmer. Struktura prebivalstva v mestu se spreminja, na
plan prihajajo drugacne zahteve in potrebe, ki se odražajo v prostoru.
Posledica raznolikosti življenjskih stilov, starostne, izobrazbene, delovne strukture je
izoblikovanje socialnega obeležja stanovanjskih con. Morfološka in socialnogeografska zgradba
sta v medsebojni povezanosti, kar je bilo ugotovljeno tudi za Novo Gorico. Na splošno so ljudje z
nižjo izobrazbo in posledicno z nižjim življenjskim standardom nastanjeni v blokovnih zgradbah
z visoko gostoto prebivalstva, kjer so razmere za bivanje manj kvalitetne. Neenakomerna
starostna prostorska razporeditev prebivalstva v mestu je posledica svojstvenega razvoja Nove
Gorice. Gradnja novega regionalnega središca je potekala postopno. V nove stanovanjske objekte
so se vseljevale mlajše generacije, ki veljajo za mobilnejše od starejših. Toda ko enkrat rešijo
svoje stanovanjsko vprašanje, postanejo manj dovzetne za preseljevanje. Prostorska mobilnost
prebivalstva je nasploh v Sloveniji zelo nizka. Tako so se stanovalci starali skupaj z bivališcem,
ki se danes kaže v starostni delitvi mesta na starejši in mlajši del. Starostna struktura pogojuje
mnoge druge prostorsko socialne diferenciacije (delovna aktivnost, stopnja izobrazbe,...).
Stanovanjska novogradnja je sledila selitvenim pritokom v Novo Gorico. Najvecjo število
prebivalcev je Nova Gorica s Solkanom zabeležila v popisnem letu 1981. V naslednjih dveh
desetletjih so narašcajoci trendi dobili negativen predznak. Manjše povpraševanje po stanovanjih
je pripeljalo do mrtvila na podrocju stanovanjske novogradnje. Toda konec devetdesetih let je
speco obcinsko stanovanjsko politiko udaril šok. Silno povecano povpraševanje po vseh vrstah
stanovanj je paraliziralo mnoge službe, saj niso bile primerno pripravljene na tovrstne zahteve.
Zaradi relativno visokih vrednosti in življenjske dobe nepremicnin, dolžniškega financiranja ter
kompleksnosti gradnje stanovanj v kratkem casu ni mogoce priti do zadovoljujoce rešitve.
Problemi se odpirajo na številnih podrocjih: od pomanjkanja zemljišc, financiranja gradnje,
neurejene zakonodaje, do arhitekturnih rešitev prilagajanja stanovanj novim razmeram. V
ospredje pocasnega reševanja stanovanjskega vprašanja stopa predvsem problem zagotavljanja
primernega števila prostih zazidljivih zemljišc namenjenih stanovanjski novogradnji. Stari
prostorski plani ne ustrezajo sodobnim zahtevam in povpraševanju, novi so šele v fazi
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pripravljanja. Medtem pa je kapitalu prepušceno, da po svoji podobi urbanizira in organizira
mestni prostor.
Vzroke za povecano povpraševanje po stanovanjskih površinah gre iskati v paleti dejavnikov, ki
izvirajo tako iz demografskih gibanj kot tudi socioloških smernic znacilnih za postindustrijsko
družbo. Koncni izracun potrebnih poselitvenih površin je seštevek skupka površin, ki so potrebne
zaradi odpravljanja stanovanjskega primanjkljaja iz preteklosti, zaradi rušenj, zaradi sprememb
namembnosti nekaterih stanovanjskih zgradb v mestnem središcu (citizacije), zaradi povecanja
bivalnega standarda ter zaradi prenove. Tem se pridružuje še drobljenje gospodinjstev in
daljšanje življenjske dobe. Z rastjo življenjskega standarda in s spreminjanjem nacina življenja se
število družinskih clanov v stanovanju povprecno manjša. Zaradi tega potrebe po stanovanjih
rastejo hitreje kot samo število prebivalcev. Zaradi nadaljnj e rasti števila gospodinjstev lahko
pricakujemo narašcanje potrebe po novih stanovanjih.
Pred ekstenzivnostjo rabe prostora v mestu se je obcina odlocila, da bo z zakljucevanjem
poselitvenih obmocij, z aktivno prenovo obstojecega stavbnega fonda in z aktiviranjem
nezadostno izkorišcenih ali degradiranih stavbnih zemljišc, zapolnjevala mestni prostor in dajala
nove vrednosti lokacijam že obstojece stavbne zasedenosti. S prenovo, rekonstrukcijo in
rehabilitacijo se bodo izboljšale bivanjske, prometne in druge kvalitete v mestu. Poudarek je torej
na optimizaciji izrabe mestnega prostora.
Znotraj urbanizacije novogoriškega prostora zasledimo tudi suburbanizacijske procese. Nova
Gorica se s sosednjimi naselji povezuje v aglomeracijsko urbano tvorbo. Ce so bila v preteklosti
njena obmestna naselja posamezne vasi z jasnimi mejami, so le te danes skoraj popolnoma
zabrisane. Ob kromberški vpadnic i se vlece skorajda strnjena pozidava, v veliki meri posledica
stihijskega obnašanja do prostora in samograditeljstva iz polpretekle zgodovine, ki pa kljub
družbenim in tržnim spremembam steguje svoje lovke tudi v sedanjost.
Zakljucimo lahko, da je nacrtovanje stanovanjskih novogradenj obsežen projekt, v katerega se
vkljucujejo številne strokovne discipline, ki skupaj išcejo primerne rešitve. Jasno je, da poselitve
ne moremo do potankosti usmerjati. Današnja hitrost sprememb ne dovoljuje napovedovanja, kaj
se bo zgodilo v prostoru, kakšni bodo programi ali potrebe bližnje prihodnosti. Prebivalci bodo
kupovali parcele in gradili hiše po lastni presoji oziroma kupovali, oddajali ali najemali
stanovanja v zgrajenih objektih. Prav zato je toliko bolj potrebno ponuditi cim širši izbor lokacij,
ki je razlicen po ceni, znacilnostih ambienta, bližini delovnih mest, oskrbe, tipologij stanovanj
itd. Vsi sicer potrebujemo streho nad glavo, a razlicni ljudje imamo razlicne navade, želje in
potrebe - tudi glede prostora. Zato so potrebna stanovanja, ki omogocajo svobodnejšo izrabo
prostora. Univerzalne sheme stanovanja, ki bi ustrezala vsem oblikam družine ali gospodinjstva,
namrec ni. Kljub mnogim odprtim vprašanjem, na katera v sklopu te naloge ni bilo odgovorjeno
oziroma je bila nakazana le smer razmišljanja, lahko recemo, da se je problematika stanovanjskih
novogradenj v Novi Gorici zacela pocasi razpletati in so bili narejeni prvi koraki k ureditvi
razmer na stanovanjskem trgu.
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SUMMARY
Housing development is one of those ever present topics not only in everyday life of society but
also in spatial planning sphere. Dwelling is a commodity that everybody needs but only few
people can afford it without running into debt. In contrast to other consumer goods, housing has
also a permanent spatial dimension. It is a fixed property by its nature and can not be transferred
to another position. Planning and arranging residential units in space ultimately change its value
and function that is why space planning should act rationally when setting the guidelines for
future space development. After all rational use of space is the final goal of every space planning
department.
Establishing Nova Gorica was a blank sheet to be written on. Urban planners got a rare
opportunity to literary create a new regional center from a scratch. Initial ideas to form a dwellerfriendly city implemented only in the early stages, while latter on settlement plans lost its
friendliness with more and more densely populated neighborhoods peaking in the erection of
Ledine. Part of the suburbanization processes are now feeding itself from these less desirable
residential conditions. Another factor in varying needs and demands for living space is also a
social change in the population structure of Nova Gorica. Heterogeneous life styles, ageing,
educational and work related differences in population have formed neighborhood of same social
background. Further analyses showed the interconnection between social geographical and
morphological structure in Nova Gorica.
Housing development in Nova Gorica followed the waves of incoming population. The highest
number of dwellers was being reported in 1981. After that increasing trend became negative one.
Slight growth of inhabitants in the eighties and theirs stagnation in the nineties almost put a stop
to a housing development. But despite of decrease in population in Nova Gorica area, the demand
for dwellings in the nineties started increasing and the current offer of flat units doesn't reach the
inquiry. Those circumstances paralyzed all involved offices. When trying to balance uneven
market situation, the real estate investors bump against many obstacles (unarranged land policy,
complicated and time consuming administrative procedures, financial deficit, etc.), which even
more delay and raise the price of flats. The main reason for inadequate solving of housing
problem is a lack of building sites. The old spatial plans do not meet contemporary demands and
inquiries, the new ones have not yet been prepared. The reason for the current situation lies in the
new life style and living habits of modern society. Smaller households, ageing society and the
desire for bigger apartments are the most important factors for housing shortage. Due to the
ongoing trends we can expect increasing demand for new flat units.
To avoid extensive use of limited space the local government gave priority to interventions whic h
transform, reconstruct, activate already existent space which may not be fully used or is
degradeted. Housing development is a comprehensive project involving many expertise which try
to offer the most suitable and satisfactory solutions. It is obvious that settlement can not be fully
channeled. People will buy, let flats or rent them. The aim is to provide flats of broad selection of
location, prize, characteristic etc. We all need a roof over our head, but every one has their own
habits, wishes and requests – also in regard to space. Universal housing scheme is a thing of the
past. Despite many not fully answered questions set in the paper we can conclude that housing
situation in Nova Gorica started gradually unraveling.
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