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IZVLEČEK
Gospodarski razvoj obvipavskega dela občine Miren - Kostanjevica od 19. stoletja
Magistrsko delo skuša ovrednotiti gospodarski razvoj obvipavskega dela občine Miren Kostanjevica na podlagi analize razvoja obrti in industrije od 19. stoletja do današnjih dni.
Gospodarstvo preučevanega območja je do druge polovice 19. stoletja temeljilo predvsem na
kmetijstvu, vendar je počasi začel naraščati delež prebivalstva, ki je dodatni zaslužek iskal v
neagrarnih dejavnostih, predvsem v opekarstvu in čevljarstvu. Živahen gospodarski razvoj je
prekinila prva svetovna vojna, ki je z boji v neposredni bližini večino prebivalstva pregnala v
začasno begunstvo. Za obdobje med obema vojnama je značilna gospodarska stagnacija, saj so
območje med drugim prizadeli nova meja, gospodarska kriza in pritiski fašistične politike. Po
združitvi Primorske z Jugoslavijo leta 1947 se je gospodarstvo preučevanega območja začelo
ponovno krepiti. V duhu industrializacije so nastala številna nova državna podjetja, ki so se
oprla na obrtno tradicijo in obilo delovne sile. Prevladovala je industrija gradbenega materiala,
pohištvena industrija, industrija usnja in obutve. Preučevano območje je v samostojno
Slovenijo vstopilo gospodarsko precej osiromašeno, saj je večina obravnavanih podjetij in
obratov propadla že v sedemdesetih letih, preostanek podjetij pa je zaradi nezmožnosti
prilagoditve novim gospodarskim tokovom in iztrošenosti svojo poslovno pot zaključil kmalu
po osamosvojitvi. Današnje gospodarsko stanje preučevanega območja je v znamenju mikro in
majhnih podjetij s prevlado samostojnih podjetnikov in storitvenih dejavnosti.
Ključne besede: ekonomska geografija, gospodarski razvoj, obrt, industrija, občina Miren Kostanjevica.
ABSTRACT
Economic Development of the Settlements along the Vipava River in the Municipality of
Miren - Kostanjevica since the 19th Century.
The master’s thesis is trying to evaluate the economic development of the settlements along
the Vipava river in the municipality of Miren - Kostanjevica by analyzing the development of
crafts and industry from the 19th century to the present day. Prior to the second half of the 19th
century, the economy of the study area was mainly based on agriculture, but the share of the
population seeking additional income in non-agricultural activities, especially in brick and shoe
production, gradually started to increase. The vibrant economic development was interrupted
by the First World War, as the majority of the population was temporarily displaced in refugee
due to the occurring battles in close proximity. During the interwar period the study area was
affected by the new boarder, the economic crisis and the pressure of fascist policy, which led
to economic stagnation. After the reunification of Primorska and Yugoslavia in 1947, the
economy started to strengthen. In the spirit of industrialization, many new state-owned
companies, which relied on craft tradition and abundance of workforce, emerged. Building
materials industry, furniture industry, leather and footwear industry were the predominant
industries of the study area. When Slovenia gained its independence, the economy of the study
area was quite impoverished, as most companies and businesses collapsed in the 1970s, while
the rest met their end shortly after the independence, due to their inability to adapt to the new
economic system. Today’s economy is based on micro and small enterprises with the
prevalence of independent entrepreneurs and service activities.
Key words: economic geography, economic development, crafts, industry, municipality of
Miren - Kostanjevica
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1. UVOD
Občina Miren - Kostanjevica, ki je nastala leta 1994, leži na skrajnem zahodu Slovenije in se
po velikosti uvršča med manjše slovenske občine. Tu se prepletata dve raznoliki pokrajini –
večji, južni del občine leži na kraškem površju, manjši, severni del pa sestavljajo večinoma fliš
in aluvialne naplavine. Za območje preučevanja smo v magistrski nalogi opredelili severni del
občine Miren - Kostanjevica, in sicer naselja Miren, Orehovlje, Bilje in Vrtoče, ki jih povezuje
počasen tok reke Vipave. Že bežen pogled na preučevano območje razkrije številne površine
namenjene poljedelstvu, vinogradništvu in sadjarstvu, kar vodi v posledično sklepanje o
kmetijski usmerjenosti naselij. A vendar danes gospodarsko stanje preučevanih naselij ne
predstavlja posebnega presežka. Le majhen del prebivalstva se poklicno ukvarja s kmetijstvom,
obstaja pa tudi nekaj gospodarskih con, ki niso v celoti izkoriščene, nekatere niti še v celoti
urejene. Lahko bi rekli, da omenjena naselja danes ležijo v senci gospodarsko razvitejše Nove
Gorice, ki večinskemu delu prebivalstva nudi tudi zaposlitev. A vendar sprehod skozi naselja
poleg obdelovalnih površin razkrije tudi ostanke gospodarskih objektov, od opuščenih mlinov,
razpadajoče opekarne do obsežnih, a dotrajanih proizvodnih hal, ki so spomin preteklega
gospodarskega stanja.
Do druge polovice 19. stoletja se je večina prebivalstva preučevanih naselij tako kot večina
tedanjega slovenskega ozemlja ukvarjala s poljedelstvom, manjši delež pa se je ukvarjal z
neagrarnimi dejavnostmi. Gospodarsko sta izstopali naselji Bilje in Miren. V Biljah se je
razvijala opekarska dejavnost, ki je imela na tem območju dolgo tradicijo, saj so se z njo
ukvarjali že Rimljani. Miren je bil znan predvsem kot kraj čevljarstva, strojarstva in
kamnoseštva. Pomemben del tedanjega gospodarstva je bila reka Vipava, ki je namakala polja
in vrtove, poganjala številne mline in obrtnim delavnicam služila kot pogonska sila. In kot
danes Nova Gorica, je tedaj pomembno mesto v življenju prebivalcev preučevanih naselij
predstavljala stara Gorica, ki je nudila trg za prodajo izdelkov, nekaterim pa tudi delovna mesta.
Gospodarski razvoj je zaustavila prva svetovna vojna, zaradi katere je velik del prebivalstva
šel v begunstvo, saj so boji potekali v neposredni bližini naselij. Po končani vojni so se ljudje
počasi vračali v domača naselja, ki so po novem postala del Kraljevine Italije, njena fašistična
ideologija pa je v naslednjih letih zaznamovala gospodarstvo območja. S koncem druge
svetovne vojne in predvsem po združitvi Primorske z Jugoslavijo se je vršila pospešena
industrializacija, ki se je v primeru Bilj in Mirna naslonila na bogato obrtniško tradicijo. Na
preučevanem območju je prevladovala industrija gradbenega materiala, pohištvena in obutvena
industrija. Državna podjetja, kot sta bili mirenski Ciciban in Goriške opekarne, katerih del sta
bila tudi obrata v Biljah, so bila znana po celotni Jugoslaviji. Gospodarska kriza v drugi
polovici osemdesetih let in osamosvajanje Slovenije sta prinesla ponovne spremembe v
gospodarstvo preučevanega območja, ki se je moralo prestrukturirati in prilagoditi novim
razmeram.
Danes na preučevanem območju ni več opekarske dejavnosti, niti mlinov ali usnjarn.
Prevladujejo mikro in majhna podjetja ter storitvene dejavnosti, v določeni meri pa je še vedno
prisotno vsaj nekaj nekdanje industrijske tradicije.
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1.1. Namen, cilji in raziskovalna vprašanja
Namen magistrske naloge je analizirati in ovrednotiti gospodarski razvoj preučevanih naselij
obvipavskega dela občine Miren - Kostanjevica. Prikazali bomo, kakšno je bilo gospodarsko
stanje v posameznih zgodovinskih obdobjih od 19. stoletja do današnjih dni. Potrebno je
poudariti, da smo se pri analizi gospodarskega razvoja osredotočili predvsem na pregled obrti
in industrije.
Magistrsko delo bodo usmerjali sledeči cilji:
 opredeliti naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti preučevanega
območja,
 analizirati lokacijske dejavnike, ki so vplivali na gospodarski razvoj,
 analizirati in predstaviti gospodarski razvoj preučevanega območja od 19. stoletja dalje,
 ugotoviti, kako se pretekli gospodarski razvoj odraža v današnji prostorski strukturi
preučevanega območja.
Namesto hipotez smo se pri oblikovanju magistrskega dela oprli na sledeča raziskovalna
vprašanja.
Raziskovalno vprašanje 1: Kako je obmejnost vplivala na gospodarski razvoj preučevanega
območja skozi različna zgodovinska obdobja?
Raziskovalno vprašanje 2: Ali je imela osamosvojitev Slovenije in posledično izguba
jugoslovanskega trga velik vpliv na gospodarstvo preučevanega območja?
Raziskovalno vprašanje 3: Kakšne so podobnosti in razlike med današnjim gospodarskim
stanjem preučevanega območja in preteklim gospodarskim razvojem?
Raziskovalno vprašanje 4: Kako se je tekom zgodovinskih obdobij spreminjal pomen
lokacijskih dejavnikov?
Raziskovalno vprašanje 5: Ali so v današnji prostorski strukturi še vidne sledi preteklega
gospodarskega razvoja in na kakšen način se kažejo?
1.2. Uporabljene metode dela
Problematiko gospodarskega razvoja obvipavskega dela občine Miren - Kostanjevica, torej
naselij Miren, Orehovlje, Bilje in Vrtoče, smo v magistrskem delu preučevali predvsem skozi
historično analizo gospodarskega razvoja, opredelitev temeljnih dejavnikov razvoja
gospodarstva tekom posameznih obdobij od 19. stoletja dalje in vrednotenje le-teh. Da smo
lahko sledili ciljem in raziskovalnim vprašanjem, ki smo si jih zastavili na samem začetku
izdelave magistrskega dela, smo se posluževali v nadaljevanju opisanih metod dela.


Nomotetična metoda: analiza obstoječe slovenske in tujejezične literature, dostopne v
tiskani in digitalni obliki. Kljub številčnosti gradiva o gospodarskem razvoju
slovenskih statističnih regij in Slovenije na splošno je bila literatura za območje
preučevanja izredno omejena. Relevantne informacije smo pridobivali iz različnih
zbornikov, almanahov, monografij, magistrskih nalog, doktorskih disertacij,
spominskega gradiva, katalogov muzejskih razstav ter občinskih dokumentov. Za
koristno se je izkazalo pridobivanje podatkov skozi analiziranje časopisnega gradiva,
2

ki se je navezovalo na območje Primorske. Za obdobje od leta 1893 do 1913 je bil
pomemben vir podatkov časopis Primorski list, deloma tudi časopis Soča, za obdobje
med obema vojnama smo del podatkov pridobili iz časopisa Goriška straža, za obdobje
po združitvi Primorske z Jugoslavijo so se za bogate zbirke informacij izkazala interna
glasila posameznih industrijskih obratov, za čas od 1990 do današnjih dni pa smo se
oprli na časopis Primorske novice.


Pregled kartografskega in arhivskega gradiva: iskanje dokazov in hkratno
dopolnjevanje že pridobljenih podatkov s pomočjo literature o gospodarskem razvoju
preučevanih naselij. Uporabili smo kartografsko gradivo, ki je prikazovalo območje
preučevanja v različnih zgodovinskih obdobjih. Poleg kartografskega gradiva smo se
pri raziskovanju oprli še na arhivska gradiva dostopna v Pokrajinskem arhivu Nova
Gorica in delno v Državnem arhivu v Trstu (Archivio do Stato di Trieste), kjer so bila
gradiva na voljo v digitalizirani obliki.



Zbiranje statističnih podatkov: pridobivanje podatkov o številu obrtnikov v
posameznem naselju in kasneje o gibanju števila zaposlenih, o proizvodnji in
poslovanju posameznih tovarn ter o današnjem številu poslovnih subjektov. Pri iskanju
omenjenih podatkov so nam koristile različne številke Ročnega kažipota po Goriškem
in Gradiščanskem, interna glasila Goriških opekarn in Cicibana, popisi prebivalstva v
Sloveniji, letni zaključni računi, pridobljeni v arhivu, ter letna poročila, objavljena na
spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
(AJPES).



Terensko delo: obisk preučevanih naselij in iskanje ter lociranje še danes vidnih
ostankov preteklega gospodarskega razvoja, kot so mlini in opekarne. V sklop
terenskega dela smo vključili tudi opazovanje, kako se pretekli gospodarski razvoj
odraža v današnji prostorski strukturi preučevanega območja.

Slika 1: Shema poteka izdelave magistrskega dela

Avtorica: Kaja Cerar, 2018.
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1.3. Vsebinska struktura dela
V magistrskem delu smo se najprej lotili splošnega orisa preučevanega območja oziroma
predstavitve naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti ter splošnega
zgodovinskega orisa. Pregled gospodarskega razvoja, zoženega predvsem na obrt in industrijo,
smo zaradi boljše preglednosti razdelili na 4 obdobja, in sicer na obdobje od 19. stoletja do
prve svetovne vojne, obdobje med obema vojnama, obdobje od združitve Primorske z
Jugoslavijo do osamosvojitve Slovenije in obdobje od osamosvojitve dalje. Pri vsakem
obdobju bo najprej govora o splošnem stanju gospodarstva v preučevanih naseljih, v katerega
bomo vključili tudi zastopanost različnih manjših obrti, nato pa bosta podrobneje predstavljeni
še dejavnosti opekarstva v Biljah in čevljarstva v Mirnu, saj sta se ti dve dejavnosti izkazali za
najpomembnejši gospodarski dejavnosti preučevanega območja. Krajše podpoglavje bo
namenjeno tudi pregledu mlinarstva. Pri vsakem obdobju smo pripravili še kartografsko
gradivo, na katerem so zastopane omenjene gospodarske dejavnosti posameznega naselja. V
zadnjem poglavju magistrskega dela, ki časovno obsega obdobje od osamosvojitve dalje, smo
predstavili še kratke ugotovitve o tem, kako se pretekli gospodarski razvoj odraža v današnji
prostorski strukturi preučevanega območja.
1.4. Uporabljeni temeljni strokovni pojmi
Lokacijski dejavniki
Razvoj industrijskih obratov na določenem območju ni stvar naključja, saj na samo razmestitev
industrije med drugim vplivajo številni fizični, ekonomski, kulturni, politični in socialni
faktorji, ki jih imenujemo lokacijski dejavniki. Najpogostejši dejavniki so surovine, energetski
viri, delovna sila, prometna infrastruktura in obrtna tradicija. Nekateri lokacijski dejavniki
imajo lahko trajen vpliv, vendar je vpliv večine pogosto kratkotrajen in skozi čas spremenljiv.
V preteklosti so bili za razvoj določene gospodarske dejavnosti pomembni razpoložljivi lokalni
naravni viri, danes pa imajo vse vidnejšo vlogo znanje, okoljski dejavniki in kakovost življenja
(Vrišer, 2000; Kušar, 2010).
Industrializacija
Pojem industrializacije je najpogosteje opredeljen kot širjenje industrije in industrijskega
načina življenja. Pri industrializaciji ne gre le za fizično širjenje industrijskih obratov in
posledično povečano zaposlovanje v industriji, temveč za proces, ki temeljito preobrazi celotno
družbeno življenje in vnaša daljnosežne spremembe v pokrajini. Z industrializacijo se v družbi
začnejo pojavljati družbeni odnosi in vrednote, ki temeljijo na tržnem gospodarstvu, množični
proizvodnji, povečani potrošnji in povečani porabi naravnih dobrin. S širjenjem industrije se
kažejo številni neposredni učinki, kot je na primer tvorjenje obsežnih industrijskih mest, in
posredni učinki, kot je na primer razmestitev in socialna sestava prebivalstva (Vrišer, 2000).
Za Slovenijo so značilna tri obdobja industrializacije. Prvo obdobje obsega čas prehoda iz 19.
v 20. stoletje, drugo obdobje sega v čas od 1920 do velike gospodarske krize, tretje obdobje,
ki šteje kot obdobje najbolj intenzivne industrializacije, pa je značilno za čas po drugi svetovni
vojni. V tem času je bila namreč Slovenija agrarno prenaseljena, imela je tudi skromne naravne
vire, zato je bila industrializacija prepoznana kot najbolj optimalen korak h gospodarskemu
napredku. Industrija, ki je postala glavna gospodarska panoga, je temeljila na velikih
proizvodnih obratih, ki so imeli strogo organiziran delovni proces. Stare tovarne so bile
razširjene in dograjene nove, število zaposlenih v industriji pa se je vsako leto povečevalo.
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Velik pomen pri povojni industrializaciji so imeli industrijska tradicija, izgrajeno prometno
omrežje in številčnost cenene delovne sile. A vendar je bil tovrstni industrijski razvoj precej
nekonkurenčen, vedno bolj je bilo vidno tudi zaostajanje pri dohajanju modernih tehnoloških
standardov. Ko je tedanjo Jugoslavijo v drugi polovici osemdesetih let 20. stoletja zajela
politična in gospodarska kriza, je bilo očitno, da je industrializacijski zagon vedno bolj upadal
(Kladnik, 2004; Prinčič, 2009).
Deindustrializacija
Proces deindustrializacije je opredeljen kot zmanjševanje števila zaposlenih v industriji. Izraz
je prišel v uporabo v osemdesetih letih 20. stoletja, začetki procesa deindustrializacije pa segajo
v ZDA, in sicer v čas šestdesetih let 20. stoletja. Kušar je pri procesu deindustrializacije
mnenja, da »je posledica tehnološkega napredka in gospodarskega razvoja najbolj razvitih
držav sveta« (Kušar, 2005, str. 6) in kot tak del družbenogospodarskega razvoja. Podobno kot
pri industrializaciji, tudi deindustrializacija ne vpliva le na zaposlitveni sektor, temveč ji sledijo
številne družbene, kulturne in morfološke spremembe. Po Vrišerjevih opažanjih ima
deindustrializacija ožji in širši pomen. Pri prvem gre za selitev industrije s starih na nova
industrijska območja, kar je pogosto posledica iskanja cenejše delovne sile. O širšem pomenu
lahko govorimo, kadar se v razvitejših državah začne zmanjševati pomen industrije, povečevati
pa se začne pomen storitvenega sektorja. Deindustrializacija je kot taka, po mnenju Boleta,
glavni kazalec prehoda v postindustrijsko družbo in je tesno povezana s procesom terciarizacije
(Kušar, 2005; Bole, 2008; Rebernik, 2011).
Glede na njene posledice lahko deindustrializacijo delimo na pozitivno ali negativno. O
pozitivni deindustrializaciji govorimo, kadar se število zaposlenih v industriji zmanjša zaradi
povečane produktivnosti, večino odvečnih delavcev pa se nato zaposli v storitvenem sektorju.
Na ta način podjetja, ki dosežejo nižje stroške dela, začnejo vlagati v inovacije, kar jim
omogoči, da na trgu ohranijo svojo konkurenčnost. Ob takšni industriji se ohranja visok BDP,
brezposelnost pa ostaja nizka. Obratno je pri negativni deindustrializaciji, kjer gre za propad
podjetij, ki se niso sposobna prilagoditi novim ekonomskim situacijam, oziroma gre za
preselitev proizvodnje v države, kjer je delovna sila cenejša, okoljski standardi pa nižji.
Omenjena oblika deindustrializacije povzroči brezposelnost, saj številni odpuščeni delavci
zaradi starosti ali nekvalificiranosti ne morejo priti do nove zaposlitve (Bole, 2008).
1.5. Opredelitev območja preučevanja
1.5.1. Občina Miren - Kostanjevica
Občina Miren - Kostanjevica leži na skrajnem zahodu Slovenije in spada v goriško statistično
regijo. Glede na površino se med slovenskimi občinami s svojimi 62,8 km2 uvršča na 109.
mesto (Občina …, 2016). Na zahodu meji z Republiko Italijo, kar jo uvršča med obmejne
občine, na vzhodu z občino Renče - Vogrsko, na jugu z občino Komen in na severu z občino
Šempeter - Vrtojba. V občini, ki jo sestavlja 15 naselij, je po podatkih Statističnega urada
Republike Slovenije leta 2018 živelo 4858 prebivalcev (Občina …, 2004; Število …, 2018).
Površinsko gledano je največje naselje v občini Kostanjevica na Krasu (14,3 km2),
prebivalstveno pa je največje naselje Miren, ki je tudi občinsko središče. Občina Miren Kostanjevica združuje dve raznoliki pokrajini – naselja na skrajnem severu, ob reki Vipavi, so
del Vipavske doline, preostali del občine pa pripada območju Krasa (Občina …, 2004; Občina
…, 2015).
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Slika 2: Lega občine Miren - Kostanjevica

Avtorica: Kaja Cerar, 2018.
1.5.2. Preučevano območje
Čeprav občina Miren - Kostanjevica sega tako na območje Vipavske doline kot na območje
Krasa, se bomo v magistrskem delu osredotočili zgolj na njen obvipavski del. Območje
preučevanja bodo tako obsegala naselja Miren, Bilje, Orehovlje in Vrtoče, ki skupno zajemajo
8,9 km2 (Gostota naseljenosti …, 2018).
Slika 3: Območje preučevanja znotraj občine Miren - Kostanjevica

Avtorica: Kaja Cerar, 2018.
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2. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI PREUČEVANEGA OBMOČJA
2.1. Geološke značilnosti
Geološka zgradba preučevanega območja ni pretirano zapletena, saj so na območju večinoma
zastopani rečni nanosi, fliš in apnenec. Kot je razvidno iz slike 4, večino preučevanega območja
pokrivajo aluvialni nanosi rek, v našem primeru gre za nanose reke Vipave in Soče. Nanosi so
kvartarne starosti, sestavljajo jih predvsem prodniki peščenjaka in laporja, vmes nastopa tudi
droben pesek, ki je rezultat razpadlih peščenjakov. Južni deli preučevanega območja so
sestavljeni iz apnencev paleocenske starosti. Apnenci so najbolj razširjeni v naselju Vrtoče,
prisotni pa so tudi v skrajnih južnih delih Mirna. Na preučevano območje sega tudi majhen pas
eocenskega fliša, pri katerem gre za menjavanje laporjev in peščenjakov (Buser, 1973).
Slika 4: Geološka zgradba preučevanega območja

Za boljše nadaljnje razumevanje je potrebno omeniti še pojav, ki se je na delu preučevanega
območja in tudi izven njega odvijal v obdobju pleistocena. V omenjeni geološki dobi je bila v
spodnjem toku, na današnjem območju Bilj, reki Vipavi onemogočena pot na zdajšnje Goriško
polje, kar je bila posledica intenzivnega zasipavanja Soče z rečno-ledeniškim gradivom. Zaradi
zajezitve odtoka šibkejše Vipave je prišlo do zvišanja njene erozijske baze in s tem do obsežne
ojezeritve, rezultat le-te pa je bil nastanek obsežnih in debelih plasti čiste gline jezerskega
nastanka. Omenjene plasti gline so bile prisotne tudi na območju, kjer se danes nahaja eno
izmed preučevanih naselij – Bilje, ki ležijo na stiku med prodno akumulacijo reke Soče in
glinasto akumulacijo reke Vipave (Radinja, 1969; Pavlin, 2007).
2.2. Reliefne značilnosti
Relief je pokrajinski element, ki s svojo izoblikovanostjo, nadmorsko višino, naklonom in
ekspozicijo vpliva na druge naravnogeografske in družbenogeografske prvine. Večina
preučevanega območja (Miren, Bilje, Orehovlje) spada v Spodnjo Vipavsko dolino in je kot
taka precej uravnana. V tem delu najdemo najnižjo nadmorsko višino preučevanega območja,
ki znaša 32,9 metrov in se nahaja med območjema Pod otokom ter Nad otokom na okljuku
reke Vipave. Območje na severovzhodu omejuje flišno gričevje Biljenski griči, na
severozahodu pa Vrtojbensko polje. Genetski tip reliefa, ki je v tem delu prevladoval, je rečno7

denudacijski relief (Ogrin, Plut, 2009; Šavron, 2017). V južnem delu preučevanega območja
se začenjajo pojavljati višje nadmorske višine in nakloni, kar je razumljivo, saj je tu prehod iz
Vipavske doline v območje nizke planote Kras. V tem delu je razvit kraški relief. Najvišjo
nadmorsko višino najdemo na meji med naseljema Vrtoče in Kostanjevica na Krasu oziroma
na skrajni južni meji preučevanega območja, znaša pa 375,5 metrov. Omenjeno območje
planote Kras zajema le del preučevanega območja, in sicer skrajni južni pas naselja Miren in
večinski del naselja Vrtoče (Ogrin, Plut, 2009; Atlas okolja, 2018).
2.3. Podnebne značilnosti
Po Ogrinovi klasifikaciji imamo v Sloveniji tri glavne tipe podnebij – submediteransko,
zmernocelinsko in gorsko podnebje, ki so nadalje razdeljeni na devet podtipov. Preučevano
območje spada v submediteransko oziroma v podtip zalednega submediteranskega podnebja.
Za omenjeni podnebni podtip Ogrin v svoji klasifikaciji navede sledeče značilnosti oziroma
merila. Povprečna temperatura najhladnejšega meseca je med 0 in 4 °C, povprečna temperatura
najtoplejšega meseca pa se nahaja med 20 in 22 °C, pri čemer so povprečne oktobrske
temperature višje od aprilskih. Za zaledno submediteransko podnebje je značilna še povprečna
letna količina padavin med 1200 in 1700 mm ter submediteranski padavinski režim (Ogrin,
1996).
Na območju Vipavske doline je meteoroloških opazovanj sicer relativno malo, a vendar se ena
izmed meteoroloških postaj nahaja znotraj preučevanega območja, in sicer v Biljah (Kajfež
Bogataj, 2014). Iz klimograma za meteorološko postajo v Biljah je razvidno, da je bila v
referenčnem obdobju povprečna letna temperatura zraka 12,4 °C, povprečna letna višina
padavin pa 1365 mm. Povprečna temperatura najtoplejšega meseca, to je julija, je znašala 22,5
°C, povprečna temperatura najhladnejšega meseca, to je januarja, pa 3 °C. Kot je značilno za
zaledno submediteransko podnebje, so povprečne oktobrske temperature (12,9 °C) višje od
povprečnih aprilskih temperatur (11,6 °C). Padavine so sicer relativno enakomerno razporejene
skozi vse leto, a vendar je na klimogramu opazen jesenski višek padavin (september, oktober,
november), ko se Slovenija pogosto znajde pod vplivom sredozemskih ciklonov, ki z
jugozahodnimi vetrovi prinašajo topel in vlažen zrak. Najmanj padavin je v Biljah zabeleženih
v mesecu februarju, sledita še marec in januar (Ogrin, 1996; Kajfež Bogataj, 2014; Podnebni
diagrami, 2018).
Slika 5: Klimogram za meteorološko postajo Bilje

Vir: Podnebni diagrami, 2018.
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V Sloveniji trajanje Sončevega obsevanja v letu dosega največje vrednosti v Obsredozemskih
pokrajinah, kjer Sonce v povprečju sije od 2100 do 2400 ur na leto (Ogrin, Plut, 2009). Za
preučevano območje so podatki (obdobje 1981–2010) ponovno na voljo za Bilje, kjer znaša
povprečno trajanje Sončevega obsevanja 2227 ur na leto. V povprečju je največ Sončevega
obsevanja značilno za poletne mesece, kjer s 302 urami vodi julij, najmanj pa prejmejo zimski
meseci, med katerimi najmanjšo vrednost dosega december s 101 uro (Klimatološka povprečja
…, 2018).
Pri podnebnih značilnostih je potrebno omeniti še posebnost Vipavske doline, ki je značilna
tudi za naše preučevano območje, to je burja. Gre za verjetno najbolj znan veter v Sloveniji, ki
ga večina definicij označi kot silovit in močan veter, katerega močnejši sunki lahko presežejo
hitrost 180 km/h. Je hladen in večinoma suh veter, ki piha iz vzhodnega kvadranta oziroma s
severovzhoda. Čeprav je burja prisotna v vseh letnih časih, je najpogostejša v zimskih mesecih.
V Sloveniji piha južno in jugozahodno od visokih dinarskih planot, njen nastanek pa je pogojen
s prehodom hladne fronte, ko se hladnejši in gostejši zrak začne zlivati čez grebene pod toplejši
zrak na primorski strani (Ogrin, 2000; Ogrin, 2003). Izjemne hitrosti in pogostost burje še danes
vplivajo na življenje ljudi, saj močnejši sunki ruvajo drevesa, ovirajo promet in hojo ter
odkrivajo strehe. V Vipavski dolini burja dosega največje hitrosti med Ajdovščino in Vipavo,
na območju našega preučevanja se njen vpliv že močno zmanjša. Omenjen zmanjšan vpliv
burje prikazujejo podatki, ki so dostopni v različnih poročilih o burji Agencije Republike
Slovenije za okolje. Iz preglednice 1 so razvidne razlike med območjem Vipavske doline, kjer
burja dosega največje hitrosti, in med naseljem Bilje, ki je del preučevanega območja (Ogrin,
Plut, 2009; Kajfež Bogataj, 2014).
Preglednica 1: Največji izmerjeni sunki burje v Biljah in Dolenjah pri Ajdovščini
Merilno mesto
Dolenje pri Ajdovščini
Bilje

2010 (marec)
133 km/h
86 km/h

2011 (marec)
114 km/h
94 km/h

2017 (januar)
117 km/h
68 km/h

Vir podatkov: Poročilo …, 2011; Poročilo …, 2017.

2.4. Pedološke značilnosti
Preučevano območje sestavlja 10 tipov prsti, njihovo razširjenost prikazuje slika 6. Na razvoj
omenjenih tipov prsti sta v večji meri vplivala predvsem dva pedogenetska dejavnika, in sicer
matična podlaga in relief.
Na južnem, kraškem delu preučevanega območja je prevladujoča rendzina na apnencu in
dolomitu, ki jo najdemo na večini ozemlja Vrtoč in na skrajnem južnem delu Mirna. V ozkem
pasu Vrtoč se pojavlja tudi rjava pokarbonatna prst na apnencu in dolomitu, ki se v slovenskem
prostoru pogosto prepleta z rendzinami (Repe, 2010; Prus, 2014).
Na ravninski del preučevanega območja kot pomemben pedogenetski dejavnik vpliva še voda.
Na tem delu prevladuje evtrična rjava prst na ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah
rek, ki jo najdemo na večini ozemlja naselij Miren in Orehovlje, na zahodnem delu Bilj in na
ozkem pasu severozahodnega dela Vrtoč. Na osrednjem delu Bilj se kot posledica meandriranja
Vipave pojavlja evtrična rjava prst na starejšem ilovnatem aluviju, na skrajnem
severovzhodnem delu Bilj pa se v ozkem pasu pojavljata še pobočni psevdoglej in hipoglej. V
Biljah, ob vznožju Biljenskih gričev, je jasno vidno delovanje človeka, saj najdemo še ozek
pas antropogenih prsti, in sicer gre za tip rigolanih prsti, ki so značilne za območja
vinogradništva (Repe, 2010).
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Ob reki Vipavi so obrečne prsti. Praviloma gre za razvite obrečne prsti, ki so značilne za spodnji
tok vodotokov (Repe, 2010). Na manjših območjih se pojavljata še evtrična rjava prst na
eocenskem flišu, ki zavzema skrajni severovzhodni del Vrtoč, in evtrična rjava prst na
aluvialno-koluvialnem nanosu, ki prevladuje na severu Orehovelj in skrajnem severozahodnem
delu Bilj.
Pomemben pedogenetski dejavnik je tudi človek, kar je bilo delno omenjeno že pri tipu
rigolanih prsti, saj že stoletja vpliva na spremembo tal in podobo preučevanega območja z
obdelavo tal, gradnjo naselij in prometnic (Prus, 2014). Z vidika erozije prsti preučevano
območje ni pretirano ogroženo, k temu pa pripomorejo predvsem relativno majhni nakloni in
gozdnatost. Med bolj ogrožene dele spadajo le sadovnjaki, vinogradi in travniki na območju
Biljenskih gričev ter območje, ki je na prehodu na kraško planoto (Meden, 2016).
Slika 6: Razporejenost prsti na preučevanem območju

2.5. Vegetacijske značilnosti
V večinskem delu preučevanega območja je zaradi goste poselitve in kmetijske obdelave
prvotna vegetacija močno spremenjena in gozd izkrčen. Večje sklenjene gozdne površine se
nahajajo le na kraškem delu naselja Vrtoče in v okolici Mirenskega gradu na skrajnem južnem
delu naselja Miren, kjer že prevladuje kraško površje. Za območje je značilna submediteranska
vegetacija s toploljubnimi in listopadnimi vrstami. Zastopani sta dve vegetacijski združbi, in
sicer združba puhastega hrasta in črnega gabra ter drugotna združba puhastega hrasta in
jesenske vilovine (Ogrin, Plut, 2009; Karta vegetacija …, 2013; Kladnik, 2014).
Združba puhastega hrasta in črnega gabra uspeva na različnih legah, vendar mora biti podlaga
karbonatna, prst pa rendzina. Potrebna količina padavin je okoli 1250 mm, povprečna letna
temperatura pa mora biti 12 °C. Drevesna plast je visoka nekje do petnajst metrov, dobro pa
sta razviti tudi zeliščna in grmovna plast. Pomen omenjene združbe je v njeni varovalni
funkciji, saj območje varuje pred erozijo prsti (Marinček, Čarni, 2002).
Drugotna združba puhastega hrasta in jesenske vilovine se nahaja na flišni geološki podlagi.
Za njeno uspevanje je potrebna povprečna letna temperatura zraka med 12 °C in 14 °C, letna
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količina padavin pa od 1000 do 1200 mm. Gre za nizki gozd, saj je drevesna plast pogosto nižja
od osmih metrov. Z gospodarskega vidika je gozd manj uporaben, vendar je, podobno kot pri
združbi puhastega hrasta in črnega gabra, njegov pomen v varovalni vlogi tal (Marinček, Čarni,
2002).
2.6. Hidrološke značilnosti
Preučevano območje leži v spodnjem toku reke Vipave, ki je glavni vodotok območja, vanjo
pa se izlivata še potok Vrtojbica in Biljenski potok. Vipava je kraška reka, ki je dolga 49 km
in se kot pritok Soče vanjo izlije kmalu po tem, ko pri Mirnu zapusti ozemlje Slovenije. Zaradi
počasnega toka Vipave v tem delu je na območju mogoče videti številne meandre. Kljub legi
v spodnjem toku Vipave, kjer je meandriranje rek pogost pojav, vsi meandri preučevanega
območja niso pogojeni s počasnim tokom, ampak tudi z geološko zgradbo. Primer tega je zelo
izrazit meander, ki ga reka naredi med naseljema Miren in Orehovlje pri sotočju potoka
Vrtojbica in Vipave. Omenjeni meander je rezultat tektonske strukture in kvartarnih
konglomeratov, ki so ostanek nekdanjega zasipa Soče in ki so v večji meri odporni na vodno
erozijo (Brenčič, 2014; Analiza stanja, 2018).
Slika 7: Meandriranje Vipave pri naselju Bilje

Slika 8: Reka Vipava v Vrtočah

Vir: Občina Miren - Kostanjevica, 2015.

Avtorica: Kaja Cerar, 2019.

Iz slike 9, ki ponazarja hidrogram Vipave pri vodomerni postaji Miren, lahko razberemo, da
ima Vipava dežno-snežni pretočni režim, ki je eden izmed najpogostejših v Sloveniji. Zanj sta
značilna dva viška. Običajno je za dežno-snežni režim značilno, da je primarni spomladanski
višek, ki nastopi aprila oziroma maja, dokaj primerljiv s sekundarnim jesenskim viškom, ki
nastopi novembra z jesenskim deževjem. Zgodi pa se, da zaradi kraške retinence jesenski
sekundarni višek preseže spomladanski primarni višek, kar je opazno tudi v našem primeru, saj
je pretok v novembru (28,23 m3/s) večji od pretoka v aprilu (23, 31 m3/s). Gre za kraškosubmediteransko različico dežno-snežnega režima, ki je poleg reke Vipave značilna še za
nekatere druge reke zahodne Slovenije. Podobno kot pri klasičnem dežno-snežnem režimu je
tudi v tem primeru izrazit primarni nižek v poletnem času, in sicer je pretok najnižji v avgustu
(5,58 m3/s), na kar vplivajo visoke temperature, manjše količine padavin in večja
evapotranspiracija. Sekundarni nižek je značilen za zimske mesece, in sicer za februar, ko
pretok znaša 16,81 m3/s (Ogrin, Plut, 2009; Magjar in sod., 2016).
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Slika 9: Hidrogram reke Vipave pri vodomerni postaji Miren

Vir podatkov: Tekoče vode …, 2003, str. 112.
Reka Vipava tako na preučevanem območju kot tudi v celotni Vipavski dolini že stoletja
predstavlja osnovo za življenje ljudi, saj ponuja pitno vodo, možnost namakanja, izkoriščanje
energije in podobno. Čeprav je reka redno poplavljala, so se ljudje prilagodili njenemu
naravnemu ritmu in začeli vzdrževati mokrotne travnike na zemljiščih, ki so bila najpogosteje
poplavljena. Sobivanje med človekom in Vipavo se je začelo spreminjati po prvi svetovni
vojni, ko so ljudje začeli vse bolj posegati v območje reke, posledice so bile in so še danes
obširne poplave, ki za seboj pustijo precejšno materialno škodo (Komac in sod., 2008; Brenčič,
2014).
V osemdesetih letih 20. stoletja so bile v Vipavski dolini izvedene obsežne hidromelioracije,
kar je pomenilo velik poseg v vodni krog Vipave in pokrajino Vipavske doline. Zaradi
izravnave struge v zgornjem toku Vipave voda sedaj hitreje odteka v spodnji del, kjer reka ne
more tako hitro odteči in začne poplavljati. In ravno v spodnjem toku Vipave se nahaja
preučevano območje, ki je že večkrat doživelo katastrofalne poplave. S slike 10, ki prikazuje
poplavno ogroženost preučevanega območja, je razvidno, da so najbolj ogroženi spodnji deli
naselja Miren. Orehovlje poleg Vipave ogroža še hudourniški potok Vrtojbica, Bilje pa potoki,
ki pritečejo iz Biljenskih gričev. Prav tako je ogrožen del Vrtoč, ki leži neposredno ob reki
Vipavi (Brenčič, 2014).
Poplave so naraven proces, ki ga sicer ni mogoče zaustaviti, lahko pa njihove posledice z
raznimi posegi nekoliko omilimo. Nekaj takšnih ukrepov so sprejeli tudi na preučevanem
območju, med drugimi razširitev in ureditev struge v Mirnu, delno tudi v Orehovljah, v okolici
sotočja Vrtojbice in Vipave pa se je utrdila brežina. Kljub omenjenim gradbenim posegom
večje protipoplavne rešitve še niso bile izvedene (Občina …, 2004; Komac in sod., 2008).
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Slika 10: Poplavna ogroženost preučevanega območja

Vir: Poplave, 2013.
Slika 11: Poplavljene njive v Mirnu

Vir: Občina …, 2004, str. 85.
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3. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI PREUČEVANEGA OBMOČJA
3.1. Prebivalstvene značilnosti
Število prebivalcev v preučevanih naseljih in njihov delež glede na občino Miren Kostanjevica prikazuje preglednica 2. Kar 65,9 % prebivalcev občine živi v njenem
obvipavskem delu, torej v preučevanih naseljih. Prebivalstveno najmočnejši naselji
preučevanega območja in tudi celotne občine Miren – Kostanjevica sta Miren in Bilje, ki skupaj
zajemata 54,9 % prebivalcev občine. Naselje Orehovlje je izmed preučevanih naselij po številu
prebivalcev na tretjem mestu, enak položaj pa zasede tudi pri občinskem pregledu
prebivalstveno največjih naselij, saj znotraj Orehovelj prebiva 9,8 % vsega občinskega
prebivalstva. Vrtoče s 57 prebivalci predstavljajo najmanjše naselje znotraj preučevanega
območja, izmed vseh 15 naselij občine pa se po številu prebivalcev uvrščajo na 12. mesto, saj
obsegajo le 1,2 % prebivalcev celotne občine.
Preglednica 2: Število prebivalcev na preučevanem območju in njihov delež glede na občino
Miren - Kostanjevica v letu 2018
Naselje
Bilje
Miren
Orehovlje
Vrtoče
Obvipavski del občine
Občina Miren - Kostanjevica

Število prebivalcev
1214
1454
475
57
3200
4858

Delež prebivalcev
25,0 %
29,9 %
9,8 %
1,2 %
65,9 %
100 %

Vir podatkov: Prebivalstvo po izbranih kazalnikih …, 2018.
Tako kot v večini slovenskih naselij in v Sloveniji na splošno je povečevanje deleža starega
prebivalstva vidno tudi na večini preučevanega območja. Kot je razvidno iz preglednice 3, v
Biljah, Mirnu in Orehovljah delež prebivalcev, ki so stari 65 let ali več, krepko presega delež
prebivalcev, ki so stari od 0 do 14 let. Delež starejših (65 let ali več) je v omenjenih naseljih
celo nad slovenskim povprečjem, ki je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije
leta 2018 znašal 19,4 % (Prebivalstvo po velikih …, 2018). Staranje prebivalstva je najbolj
očitno v Orehovljah, kjer je delež starega prebivalstva najvišji, delež mladega prebivalstva
(med 0 in 14 let) pa najnižji. Na omenjeni problem opozori tudi indeks staranja, iz katerega
lahko razberemo razmerje med številom prebivalstva, starega 65 let ali več, in številom
prebivalstva, ki je mlajše od 15 let. Indeks staranja je najvišji v Orehovljah, kjer znaša 169,4,
kar pomeni, da je na 100 oseb, ki so mlajše od 15 let, v naselju živelo 169 oseb, ki so bile stare
65 let ali več. Indeks staranja je bil tudi v Biljah in Mirnu višji od slovenskega povprečja, ki je
leta 2018 znašal 129,2 (Prebivalstvo po velikih …, 2018). Izjema preučevanega območja je
naselje Vrtoče, saj je tu delež mladega prebivalstva višji od deleža starega prebivalstva. Tudi
indeks staranja je občutno nižji od preostalih treh naselij in je celo pod slovenskim povprečjem.
Če primerjamo celotno območje preučevanja oziroma obvipavski del občine s celotno občino,
ugotovimo, da je delež mladega prebivalstva dokaj podoben, saj je ta v obvipavskem delu za
0,1 % večji od deleža celotne občine. Rahlo večji je delež starega prebivalstva, ki je za 0,3 %
večji od občinskega deleža. Podobno je tudi z indeksom staranja, ki je v obvipavskem delu
nekoliko večji od indeksa staranja v celotni občini Miren - Kostanjevica.
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Preglednica 3: Delež prebivalstva po velikih starostnih skupinah in indeks staranja na
preučevanem območju v letu 2018
Naselje
Bilje
Miren
Orehovlje
Vrtoče
Obvipavski del
občine
Občina Miren Kostanjevica

Delež prebivalcev
starih 0–14 let (%)

Delež prebivalcev
starih 15–64 let (%)

Delež prebivalcev
starih 65 ali več let (%)

Indeks
staranja

14,7
14,3
13,1
26,3

65,1
64,2
64,8
54,4

20,2
21,5
22,1
19,3

136,9
150,5
169,4
73,3

14,5

64,4

21,1

145,3

14,4

64,8

20,8

143,9

Vir podatkov: Prebivalstvo po velikih …, 2018.
Slika 12: Starostni piramidi za naselji Miren in Orehovlje

Vir podatkov: Prebivalstvo po velikih …, 2018.
Preglednica 4 prinaša podatke o naravnem in selitvenem gibanju prebivalstva preučevanega
območja v letu 2017. Naravni prirast je bil pozitiven na celotnem območju preučevanja, kar
pomeni, da je bilo število živorojenih večje od števila umrlih. Podatki kažejo, da je število
živorojenih v obvipavskem delu občine zajemalo 77,5 % vseh živorojenih v občini Miren Kostanjevica.
Čeprav je imela občina Miren - Kostanjevica leta 2017 pozitivni selitveni prirast, saj se je vanjo
priselilo 281 ljudi, odselilo pa 270, je bil selitveni prirast v večini preučevanih naselij
negativen. Edino naselje s pozitivnim selitvenim prirastom je naselje Bilje, saj se je vanj
priselilo 18 ljudi več, kot se jih je iz njega odselilo. Izmed preučevanih naselij se je največ ljudi
priselilo v Bilje, in sicer 79, največ, to je 91, pa se jih je izselilo iz Mirna. Iz preučevanega
obvipavskega dela občine se je tako izselilo 6 ljudi več, kot se je vanj priselilo.
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Preglednica 4: Naravno in selitveno gibanje prebivalstva na preučevanem območju v letu
2017
Naselje
Bilje
Miren
Orehovlje
Vrtoče
Obvipavski
del občine
Občina
Miren Kostanjevica

Število
živorojenih
11
12
7
1

Število
umrlih
8
10
3
0

Naravni
prirast
3
2
4
1

Število
priseljenih
79
69
19
1

Število
odseljenih
61
91
20
2

Selitveni
prirast
18
-22
-1
-1

31

21

10

168

174

-6

40

32

8

281

270

11

Vir podatkov: Naravno gibanje …, 2017; Selitveno gibanje …, 2017.
Iz podatkov v preglednici 5, ki prikazuje izobrazbeno strukturo prebivalstva, starega 15 ali več
let, je razvidno, da je imel Miren izmed preučevanih naselij največ izobraženih oseb. To gre
pripisati dejstvu, da Miren predstavlja prebivalstveno najmočnejše naselje znotraj
preučevanega območja in občine. Ob primerjavi preučevanega območja, to je obvipavskega
dela občine, s celotno občino je vidno, da 67 % vseh prebivalcev z višješolsko in visokošolsko
izobrazbo izhaja iz območja preučevanja.
Preglednica 5: Prebivalstvo preučevanega območja po izobrazbi v letu 2017
Naselje
Bilje
Miren
Orehovlje
Vrtoče
Obvipavski del
občine
Občina Miren Kostanjevica

Osnovnošolska
izobrazba ali manj
265
296
91
9

563
653
233
21

Višješolska, visokošolska
izobrazba
191
316
92
12

661

1470

611

1050

2195

913

Srednješolska izobrazba

Vir podatkov: Prebivalstvo po izobrazbi …, 2017.
3.2. Poselitev in naselja
3.2.1. Gostota poselitve
Površinsko gledano so preučevana naselja med manjšimi v občini, saj se površinsko največja
naselja v občini Miren - Kostanjevica, kot na primer Kostanjevica na Krasu (14,3 km2),
Vojščica (7 km2) in Lipa (6,3 km2), nahajajo na območju Krasa (Gostota naseljenosti …, 2018).
Podatki v preglednici 6 nakazujejo, da preučevano območje površinsko obsega 8,9 km2, kar
predstavlja le 14,2 % celotne občinske površine. Med najmanjše naselje preučevanega območja
spadajo Orehovlje s površino 1,4 km2, med največje pa Vrtoče z 2,8 km2. Kljub majhni površini
so tri izmed preučevanih naselij med najgosteje poseljenimi v občini. Naselje Miren je z gostoto
poselitve 581,6 prebivalcev na km2 najgosteje poseljeno naselje na preučevanem območju in
tudi v celotni občini Miren - Kostanjevica. Poleg Mirna imata gostoto poselitve nad občinskim
in slovenskim povprečjem, ki je leta 2018 znašal 102 prebivalca na km2, tudi naselji Bilje in
Orehovlje (Gostota naseljenosti …, 2018). Po gostoti poselitve od preostalih treh preučevanih
naselij močno izstopa naselje Vrtoče z 20,4 prebivalci na km2. Razlike v gostoti poselitve so
posledica naravnogeografskih dejavnikov, saj za razliko od preostalih treh naselij Vrtoče le na
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skrajnem severnem delu segajo v območje Vipavske doline, medtem ko večina ozemlja leži na
območju Krasa. Kljub omenjenim razlikam med posameznimi naselji je ob pregledu podatkov
celotnega območja preučevanja gostota poselitve še vedno večja od občinskega in slovenskega
povprečja.
Preglednica 6: Površina in gostota poselitve preučevanega območja leta 2018
Naselje
Bilje
Miren
Orehovlje
Vrtoče
Obvipavski del občine
Občina Miren Kostanjevica

Površina (km2)
2,2
2,5
1,4
2,8
8,9

Gostota poselitve (prebivalci/km2)
551,8
581,6
339,3
20,4
359,6

62,8

77,4

Vir podatkov: Gostota naseljenosti …, 2018; Prebivalstvo po izbranih kazalnikih …, 2018.
3.2.2. Značilnosti preučevanih naselij
Za preučevana naselja je značilen dokaj enoten tip poselitve, saj najdemo večinoma gručasta
naselja primorskega tipa, za katerega je značilna zelo strnjena zazidava. Srednjeveške zasnove
naselij so organizirane ob dominantni cerkvi s pokopališčem, hiše pa s strnjenimi dodatki
tvorijo dolge nize in ozke ulice. Za prvotne, tipične hiše preučevanega območja, ki spadajo pod
hiše primorskega tipa, je značilna organiziranost stanovanjskih poslopij proti jugu, uporaba
kamna kot osnovnega gradbenega materiala, ki so ga kasneje zamenjale opeke, in položne
strehe, krite s korci (Občina …, 2004; Rebernik, 2011; Kladnik, 2014).
S preobrazbo podeželja v zadnjih desetletjih je med drugim prišlo tudi do izrazite prostorske
preobrazbe naselij preučevanega območja. Novejše hiše, grajene po letu 1971, so spremenile
avtohtono stavbno dediščino in tradicionalno zasnovo, saj so običajno višje, grajene iz
sodobnih gradbenih materialov in opremljene z elementi, ki jih tradicionalne hiše tega območja
niso imele. Zgradbe v starejših delih naselij so si med seboj podobne in delujejo enotno,
medtem ko imajo novejše stanovanjske soseske bolj individualistično zasnovo, jasno
razmejeno lastnino in večje razdalje med posameznimi stanovanjskimi poslopji (Občina …,
2004; Rebernik, 2011).
Slika 13: Naselje Miren

Vir: Občina Miren - Kostanjevica, 2015.
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Slika 14: Primer starejše zgradbe v Orehovljah

Avtorica: Kaja Cerar, 2019.
Kljub temu da naselja preučevanega območja v prostoru niso izolirana, temveč so v medsebojni
povezanosti, se med središčna oziroma centralna naselja uvrščata le Miren in Bilje. Benkovič
Krašovec centralna naselja definira kot »tista središča, v katerih so osredotočene storitvene
dejavnosti, ki so namenjene oskrbi prebivalstva v okolici (regiji), ki gravitira k njim, kakor tudi
oskrbi lastnega prebivalstva« (Benkovič Krašovec, 2006, str. 11). V svojih raziskavah je Vrišer
slovensko omrežje centralnih naselij sprva razčlenil na šest oziroma sedem stopenj, kasneje pa
na pet stopenj (Cigale, 2002). Glede na raziskavo Benkovič Krašovec znotraj preučevanega
območja najvišjo stopnjo dosega Miren. Kot sedež občine Miren - Kostanjevica Miren dosega
drugo stopnjo centralnosti, saj se v njem nahajajo popolna osnovna šola, splošna zdravstvena
in zobna ambulanta, lekarna, bencinski servis, bančna podružnica, pošta in še nekatere druge
centralne dejavnosti. Bilje se uvrščajo med središča prve oziroma krajevne stopnje, saj imajo
v primerjavi z Mirnom zgolj osnovne dejavnosti, kot so podružnična osnovna šola, trgovina z
živili ali mešanim blagom, gostinski objekt in še nekatere druge centralne dejavnosti (Benkovič
Krašovec, 2006; Rebernik, 2011). Glede na novejše raziskave na temo centralnih naselij, ki so
jih izvajali Nared in sodelavci, je Miren uvrščen na peto izmed skupno šestih stopenj
centralnosti, in sicer je opredeljen kot središče lokalnega pomena. Miren je glede na povezavo
med številom prebivalcev in obstoječimi storitvami uvrščen v skupino središč, ki so
podopremljena. Omenjeni pojav je značilen za naselja locirana v bližini večjih mest, kar v
obravnavanem primeru predstavlja Nova Gorica, ki jo Nared in sodelavci uvrščajo na drugo
stopnjo centralnosti, in sicer je označena kot središče nacionalnega pomena (Nared in sod.,
2017).
3.3. Raba tal
V naseljih Miren, Bilje, Orehovlje in Vrtoče najdemo 15 različnih kategorij rabe tal. Iz slike
15 je razvidno, da je na preučevanem območju največ gozda, saj ta pokriva kar 274,1 hektarjev
površine. Gozdu sledijo še kategorije njive, ki pokrivajo 197,8 hektarjev površine, pozidana in
sorodna območja s 139,1 hektarji ter trajni travniki, ki zajemajo 99 hektarjev površine
preučevanega območja. Ostalih 11 kategorij rabe tal skupaj zajema le manjši del, in sicer
predstavljajo 20 % območja. Največ njivskih površin se nahaja v naselju Orehovlje, največ
gozda pa v Vrtočah.
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Slika 15: Raba tal na preučevanem območju po površini posamezne kategorije

Raba tal

kategorije rabe tal

njive
trajne rastline na njivskih površinah
rastlinjaki
vinogradi
intenzivni sadovnjaki
ekstenzivni sadovnjaki
trajni travniki
kmetijska zemljišča v zaraščanju
drevesa in grmičevje
neobdelana kmetijska zemljišča
kmetijska zemljišča porasla z gozdnim drevjem
gozd
pozidano in sorodno območje
suho odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom
voda
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Vir podatkov: Dejanska raba tal, 2017.

4. SPLOŠEN ZGODOVINSKI ORIS PREUČEVANEGA OBMOČJA
Naselja preučevanega območja so se tekom zgodovine razvijala v senci Gorice in nekaterih
drugih večjih vipavskih vasi, a so bila kljub temu deležna pestre zgodovine. Prvi dokazi o
zametkih življenja znotraj območja preučevanja segajo v čas bronaste dobe, čeprav obstajajo
domneve, da je bilo območje zaradi rodovitnosti in ugodne geografske lege poseljeno že v
obdobju starejše kamene dobe (Bratina, 2014; Arheološka podoba ..., 2016). Ob prihodu
Rimljanov je preko preučevanega območja tekla pomembna cesta, ki je povezovala Akvilejo
in Emono. Sprva je pripomogla k širjenju rimske oblasti in gospodarskemu razcvetu, nato pa
se je v 5. in 6. stoletju spremenila v vpadnico za različna barbarska ljudstva, ki so bila
namenjena v Italijo (Bratina, 2014; Vidmar, 2014).
Srednjeveško življenje preučevanega območja so sprva usmerjali Goriški grofje in deloma
gospodje Devinski. Bilje se tako prvič omenjajo okoli leta 1200 v seznamu posesti Goriških
grofov, Miren leta 1247 v povezavi z mirensko župnijo, prva omemba Orehovelj pa sega v leto
1398. Po letu 1500 je celotno območje prešlo pod oblast Habsburžanov, kar je omogočilo
gospodarski napredek, saj se je tako območje preučevanja kot tudi ostala Goriška počasi začelo
umeščati v širok ekonomski prostor habsburških dežel (Nemec, 1989; Silič, 2005; Höfler,
2016). Obdobje 15. in 16. stoletja se je izkazalo za precej nemirno, kar je bilo posledica
političnih in vojaških sprememb, in sicer so območje med drugim zaznamovali turški vpadi,
epidemije kuge in vojna z Benečani (Štih, Simoniti, 2009; Panjek, 2015).
Druga polovica 19. stoletja je bila v znamenju krepitve slovenske narodne zavesti, na kar kaže
prisotnost številnih društev in leta 1869 ustanovljene čitalnice v Mirnu, povečevanja števila
raznih obrtnikov, ustanavljanja hranilnic in posojilnic ter zadružništva (Nemec, 1989; Štih,
Simoniti, 2009). Obdobje miru in ustaljenega življenja je prekinila prva svetovna vojna, ki je
preučevano območje najprej prizadela s splošno mobilizacijo, nato pa se je z italijansko vojno
napovedjo Avstro-Ogrski leta 1915 vojna pojavila v neposredni bližini (Nećak, Repe, 2005).
Po prvi svetovni vojni je bilo primorsko ozemlje, vključno s preučevanim območjem, z
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Rapalsko pogodbo leta 1920 priključeno Kraljevini Italiji. Gospodarsko uničena Goriška, nova
meja, gospodarska kriza in fašistična raznarodovalna politika so bremenili življenja ljudi in
marsikateremu primorskemu Slovencu dali razlog za izselitev (Silič, 2005).
Druga svetovna vojna je prinesla novo mobilizacijo, tokrat v italijansko vojsko, in poostren
odnos fašistične oblasti do slovenskega prebivalstva. S kapitulacijo Italije leta 1943 so
nekdanje italijansko ozemlje zasedli Nemci. Razmahnilo se je narodnoosvobodilno gibanje, ki
je bilo na preučevanem območju še posebej aktivno v Biljah in Mirnu. Tekom vojne je bil
izmed obravnavanih naselij najbolj prizadet Miren, ki je bil deležen dvakratnega požiga in
zračnega napada zaveznikov (Nemec, 1989; Miren …, 2018).
Po koncu vojne se je začel dolgotrajen proces določanja meje med Italijo in Jugoslavijo.
Julijska krajina se je 20. junija 1945 po Morganovi liniji razdelila na cono A, ki je bila pod
anglo-ameriško vojaško upravo, in cono B, ki je bila pod upravo Jugoslovanske armade.
Naselja preučevanega območja so spadala v cono A in so se združila z Jugoslavijo 15.
septembra 1947. Nova meja je, kot prikazuje slika 16, potekala kar čez mirensko pokopališče,
kjer je razdelila celo posamezne grobove. Meja se je nato prestavila in razrešila šele z
Osimskimi sporazumi leta 1975 in po osamosvojitvi Slovenije, ko so bili ti ratificirani v obeh
skupščinah (Štih in sod., 2008; Pokopališče Miren, 2014).
Slika 16: Potek nekdanje meje preko mirenskega pokopališča

Avtorica: Kaja Cerar, 2019.
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5. ANALIZA GOSPODARSKEGA RAZVOJA PREUČEVANEGA OBMOČJA
5.1. Prevladujoči lokacijski dejavniki
Kot je bilo že omenjeno, je bilo preučevano območje znano predvsem po opekarstvu in
čevljarstvu, pomembno vlogo pri gospodarskem razvoju območja pa so imele tudi druge
dejavnosti, kot so usnjarstvo, kamnoseštvo, apneničarstvo, mlinarstvo in še nekatere manjše
obrti. Na razmestitev omenjenih gospodarskih dejavnosti je vplivalo kar nekaj lokacijskih
dejavnikov.


Surovine: eden izmed temeljnih lokacijskih dejavnikov so bile surovine. Temelj za
lociranje opekarstva v Biljah so bile zaloge kvalitetne gline. Poleg gline so bili za
razmah opekarstva pomembni še dodatni materiali, ki so bili dostopni v relativni bližini,
to so bili les za kurjavo in kamen za gradnjo peči. Prisotnost kamna je vplivala tudi na
razvoj kamnoseštva in žganja apna (Vrišer, 2000; Ratkajec, 2015).



Ugodna geografska lega: preučevano območje ima ugodno geografsko lego, saj je že
v času Rimljanov skozi območje potekala pomembna prometnica, ki je povezovala
Oglej in Ljubljano. K gospodarskemu razvoju je pripomogla tudi bližina Gorice in
Trsta, saj sta mesti služili kot pomembno tržišče za prodajo proizvedenih izdelkov. Na
gospodarstvo je vplivala tudi lega v bližini železniških povezav, saj je bila železnica
nepogrešljiva pri izvozu gospodarskih produktov in pri dobavi nekaterih surovin (na
primer premoga za opekarsko dejavnost) (Ratkajec, 2015).



Pogonska sila: reka Vipava je imela za prebivalce preučevanega območja že od nekdaj
velik pomen, saj je njen počasen tok prinašal številne koristi, ki so omogočile razvoj
določenih gospodarskih dejavnosti. Vipava je poganjala mlinska kolesa in predstavljala
temelj za razvoj mirenskega usnjarstva, ki je bilo podlaga za kasnejši razvoj čevljarstva
(Pavlin, 2007).



Delovna sila: naselja preučevanega območja so ponujala obilico razpoložljive kmečke
delovne sile. Zaradi povečevanja prebivalstva v 19. stoletju in posledično delitve
kmetijskih gospodarstev med številne dediče so mnoge kmetije postale premajhne in
samo obdelovanje zemlje ni bilo dovolj za preživetje, zato so se ljudje, v upanju po
dodatnem zaslužku, usmerjali v neagrarne dejavnosti, predvsem v čevljarstvo in
opekarstvo. Še večjo vlogo je delovna sila odigrala v obdobju po drugi svetovni vojni,
ko se je uveljavilo stališče, da bo gospodarski napredek dosežen le s pospešeno
industrializacijo (Šorn, 1984; Občina …, 2004).



Tradicija: pomembno vlogo pri gospodarskem razvoju je igrala tudi tradicija, na katero
so se oprle kasnejše obrtne delavnice in tovarne. Dolgo tradicijo ima predvsem
opekarstvo v Biljah, ki ima svoje začetke v obdobju Rimljanov, čevljarstvo v Mirnu pa
se je lahko naslonilo na bogato tradicijo usnjarn in manjših čevljarskih delavnic, ki so
sčasoma prerasle v čevljarsko zadrugo (Občina …, 2004; Pavlin, 2007).
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Slika 17: Prevladujoči lokacijski dejavniki preučevanega območja

Avtorica: Kaja Cerar, 2019.
5.2. Gospodarski razvoj od 19. stoletja do prve svetovne vojne
5.2.1. Splošen pregled gospodarstva
Do prve polovice 19. stoletja so se prebivalci preučevanih naselij v glavnem ukvarjali s
kmetijstvom, vloga živinoreje je imela bolj obroben pomen. Na pomen kmetijstva opominjajo
tudi zapisi na franciscejskem katastru, saj je imel zgolj manjši delež prebivalstva pod rubriko
»stan« zapisan drugačen poklic kot kmetovalec ali veleposestnik, oziroma se je z neagrarnimi
dejavnostmi ukvarjalo toliko prebivalcev, kot so zahtevale potrebe tedanjega vsakdanjega
življenja. Stanje se je začelo spreminjati po zemljiški odvezi leta 1848, ko je na podeželju
nastala velika razdrobljenost posesti. Število prebivalcev je naraščalo, obdelovalna zemlja pa
se je delila med številne dediče. S tem so kmetije postale manjše in preživetje marsikatere
družine ni bilo več možno zgolj z obdelovanjem zemlje, kar je vodilo v iskanje dodatnega
zaslužka v neagrarnih dejavnostih. Povečevanje števila prebivalcev v Biljah, Mirnu in
Orehovljah delno ponazorijo podatki iz preglednice 7. Od leta 1829 do 1895 se je število
prebivalcev v Biljah povečalo za 282, v Mirnu pa se je v zgolj petih letih, od 1895 do 1900,
število prebivalstva povečalo za 101 prebivalca. V Mirnu so tako v okviru kmečkih domačij
nastale čevljarske obrtne delavnice, v Biljah pa so številni poleg dela na kmetijah opravljali
tudi dela v opekarnah (Občina …, 2004).
Preglednica 7: Gibanje števila prebivalstva v preučevanih naseljih
Bilje
Miren
Orehovlje

1566
202
435
88

1829
495
250

1895
777
1291
353

1900
866
1392
376

Vir podatkov: 58.01: Biglia; 597.01: Raccogliano; Kažipot …, 1895, str. 81–83; Leksikon …,
1906, str. 12–14; Panjek, 2015, str. 48.
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Leta 1859 je novo sprejeti obrtni zakon uveljavil večjo obrtno svobodo, kar obrtnikom ni
prineslo koristi, saj je obrt kljub neizučenosti lahko odprl vsak. Gospodarski položaj malih
obrtnikov so dodatno slabšali še pritiski tehnične revolucije in vedno večji priliv uvoženih
izdelkov s prihodom železnice. Po zlomu dunajske borze leta 1873 so avstro-ogrske oblasti
skušale omejiti težave proste konkurence na trgu, zato so še istega leta sprejeli zakon o
zadrugah, leta 1888 pa so posodobili obrtni zakon in s tem spodbudili razvoj obrti in industrije.
To je ustvarilo ugodnejše pogoje za ustanavljanje hranilnic in posojilnic. Posojilnica in
hranilnica v Mirnu, ki je bila tako ustanovljena leta 1897, je nudila pomoč okoliškim kmetom
in obrtnikom, saj jim ni bilo več potrebno jemati posojil z oderuškimi obrestmi. Za nadaljnje
razumevanje gospodarskega razvoja preučevanega območja je potrebno omeniti še pojav
zadružništva, to je nove oblike združevanja, v kateri so obrtniki zaradi vedno večje konkurence
videli rešitev za svoj obstoj. Zadruge so bile ustanovljene z namenom pospeševanja in
izboljševanja gospodarskih in socialnih koristi, saj je v njih prihajalo do akumulacije kapitala
in proizvodnje. To je obrtnikom znotraj zadruge omogočilo večjo produktivnost, boljše
delovne pogoje in organizirano nastopanje na trgu. V preučevanih naseljih se je zadružništvo
prvič pojavilo v Biljah, in sicer v obliki zadružne opekarne, ki je bila ustanovljena v zadnjih
letih 19. stoletja, nato pa je bila leta 1908 ustanovljena še čevljarska zadruga v Mirnu (Bras,
1988; Nemec, 1989; Obrt ob koncu …, 2019).
Podatke o trgovcih in obrtnikih preučevanega območja pred prvo svetovno vojno prinašajo
zapisi v Ročnih kažipotih, kar opazimo v preglednicah 8 in 9. Že ob bežnem pogledu je vidno,
da je število in raznovrstnost obrtnikov večja v primeru Mirna kot v primeru Bilj in Orehovelj,
kar je verjetno posledica večjega števila prebivalcev. Poleg tega so bila naselja v Spodnji
Vipavski dolini in tedaj pomembna Gorica med seboj v relativni bližini, tako da se je potrebne
obrtniške izdelke lahko iskalo tudi v sosednjih naseljih. Podatki niso popolni, saj v določenih
letih manjka navedba za posamezne obrtnike, prav tako so podatki za Bilje in Orehovlje
združeni. Pri trgovcih je bila v Mirnu večja raznovrstnost, saj so med trgovce všteti trgovci z
jestvinami, lesom, usnjem in vinom, v Biljah in Orehovljah pa so bili prisotni le trgovci z
jestvinami in en trgovec z vinom. V vseh naseljih je bilo tekom omenjenih let primerljivo
število gostilničarjev, zidarskih mojstrov, mesarjev in krojačev. V Biljah in Orehovljah je v
letih 1908 in 1911 zabeležen en pek, medtem ko v Mirnu ni zabeležen v nobenem letu, kar je
verjetno posledica nepopolnega statističnega popisa obrtnikov, prikazanega v Ročnih
kažipotih. V Mirnu najdemo še ključavničarja in kovače, kar tudi ni zabeleženo v primeru Bilj
in Orehovelj. Miren je bil pred prvo svetovno vojno znan predvsem po številnih čevljarskih,
strojarskih in kamnoseških delavnicah. Na to opozarja tudi zapis iz leta 1908, ki se glasi:
»Miren je zelo obrten kraj. Cvete posebno čevljarstvo, strojarstvo in kamnarstvo.« (Ročni
kažipot …, 1908, str. 104)
Leta 1899 je naselje štelo nad 150, leta 1908 pa že nad 300 zabeleženih čevljarjev. Povečevalo
se je tudi število tistih, ki so se ukvarjali s kamnoseško obrtjo. Leta 1899 je bilo tako nad 30
delavcev, ki so delali v delavnicah in kamnolomih, leta 1908 pa nad 40.
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Preglednica 8: Biljenski in orehoveljski trgovci in obrtniki v letih 1899, 1904, 1908 in 1911
Trgovci
Gostilničarji
Mlinarji
Zidarski mojstri
Čevljarski mojstri
Mesarji
Krojači
Peki
Mizarji

1899
5
7
3
2
3
2
ni podatka
ni podatka
ni podatka

1904
6
8
3
1
2
2
ni podatka
ni podatka
ni podatka

1908
6
8
2
2
1
2
1
1
ni podatka

1911
6
7
2
2
1
2
1
1
3

Vir podatkov: Ročni kažipot …, 1898, str. 47; Ročni kažipot …, 1904, str. 72; Ročni kažipot
…, 1908, str. 97; Ročni kažipot …, 1911, str. 100–101.
Preglednica 9: Mirenski trgovci in obrtniki v letih 1899, 1904, 1908 in 1911
Trgovci
Gostilničarji
Mlinarji
Kovači
Strojarski gospodarji
Mesarji
Krojači
Klesarski mojstri
Mizarji
Čevljarji
Ključavničarji
Zidarski mojstri

1899
15
9
ni podatka
4
7
2
1
2
1
nad 150
1
ni podatka

1904
14
9
2
2
5
2
1
2
1
nad 250
1
1

1908
8
9
2
2
6
2
1
4
4
nad 300
ni podatka
1

1911
14
8
2
2
4
3
1
3
2
nad 300
1
3

Vir podatkov: Ročni kažipot …, 1898, str. 51–52; Ročni kažipot …, 1904, str. 77; Ročni
kažipot …, 1908, str. 103–104; Ročni kažipot …, 1911, str. 106–108.
Slika 18: Oglas za mirensko krojaško delavnico

Vir: Primorski list, 1909, št. 44, str. 5.
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V Mirnu naj bi delovali tudi dve apnenici in opekarna. Ob vznožju Mirenskega gradu je stala
apnenica in opekarna v lasti Josipa Pavletiča, kar podpira zapis v Ročnem kažipotu,
Primorskem listu, kartografsko in slikovno gradivo. Pavletič se kot lastnik apnenice in
opekarne v Ročnem kažipotu prvič znajde leta 1894, vendar pa apnenica ni zabeležena na
avstro-ogrskem zemljevidu Goriške iz leta 1880 (Spezialkarte der …, 1880; Kažipot …, 1894,
str. 86–87). Da sta opekarna in apnenica stali ob vznožju Mirenskega gradu, lahko razberemo
iz zapisa v Primorskem listu iz leta 1905, ki se glasi:
»Ko se nagledava te prirodne krasote, kreneva jo po drugi strani griča navzdol, kjer stoji
apnenica in opekarna ter prideva zopet na državno cesto /…/.« (Primorski list, 1905, št. 43,
str. 2)
Lego podpira tudi kartografsko gradivo, in sicer avstro-ogrski zemljevid iz leta 1905, prikazan
na sliki 19, na katerem lahko ob vznožju Mirenskega gradu vidimo kratico K.O., kar pomeni
»kalkofen« oziroma apnenica. Poleg omenjene apnenice in opekarne naj bi, po navedbah
Primorskega lista, v Mirnu obratovala še ena apnenica, ki se je nahajala poleg mlina v delu
Mirna, imenovanem pri »Šelu« (Primorski list, 1905, št. 43, str. 1; Spezialkarte der …, 1905).
Še en morebiten dokaz o žganju apna na tem območju dobimo iz ledinskega imena Japnišče,
kakor se je imenoval del Mirna, kjer sta stali apnenica in opekarna. Kot navaja Klemše, naj bi
poimenovanje Japnišče izhajalo iz narečne besede za apno – japno (Pavlin, 2016). Na voljo so
tudi viri, ki prikazujejo izgled omenjene apnenice in opekarne. Najboljši vpogled v izgled
prinaša razglednica na sliki 20, ki je bila poslana leta 1905 in jo danes hranijo v Knjižnici
Mirana Jarca v Novem mestu. Iz razglednice je razvidno, da je šlo za manjši obrat, prav tako
pa je zapisano tudi ime lastnika, in sicer je ta že omenjeni Josip Pavletič (Merna presso …,
1905). Dodaten vizualni prikaz prinaša slika 21, ki jo je v svojem članku objavila Nataša
Nemec.
Slika 19: Lokacija apnenice v Mirnu leta 1905

Vir podatkov: Spezialkarte der …, 1905.
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Slika 20: Pavletičeva opekarna in apnenica na razglednici leta 1905

Vir: Merna presso …, 1905.
Slika 21: Pavletičeva opekarna in apnenica v Mirnu ob vznožju Mirenskega gradu

Vir: Nemec, 1997, str. 194.
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Slika 22: Kartografski prikaz gospodarskega stanja preučevanega območja pred prvo svetovno vojno
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5.2.2. Opekarstvo v Biljah
Opekarstvo v Biljah ima že dolgo tradicijo, saj naj bi se z izdelovanjem opek ukvarjali že
Rimljani, na kar kaže podatek, da se je tretja postaja na cestni povezavi med Akvilejo in Emono
imenovala Ad fornulos oziroma Pri pečeh (Fodorean, 2017). Natančna lokacija omenjene
postaje sicer ni znana, vendar jo strokovnjaki uvrščajo nekje med današnjima naseljema Bilje
in Bukovica. Po razpadu rimskega imperija je opekarstvo v Biljah in okoliških vaseh skoraj
prešlo v pozabo, ponoven razcvet je dejavnost doživela šele v 19. stoletju (Arčon, Rojc
Parditey, 2014).
Dokaze o obstoju opekarske dejavnosti v Biljah v prvi polovici 19. stoletja najdemo na
franciscejskem katastru. Že ob prvem pogledu katastrske mape Bilj iz leta 1822 (slika 23)
vidimo, da je del naselja poimenovan »Fornace«, kar v prevodu pomeni Peč.
Slika 23: Bilje na franciscejskem katastru z delom naselja poimenovanem »Fornace«

Vir podatkov: 39 b 01: Mappa catastale; 39 b 02: Mappa catastale.
V delu naselja poimenovanem »Fornace« se je nahajalo nekaj glinokopov in peči, kar je
utemeljevalo samo poimenovanje tega dela Bilj. Iz zapisnika zemljiških in stavbnih parcel je
razvidno, da sta bila lastnika peči in glinokopov dva, oba iz Bilj, in sicer Matteo Sillig, za
katerega je pod rubriko »stan« zapisano kmet, ter Giacomo Oru (verjetno Orel), pri katerem je
pod rubriko »stan« zapisano posestnik. Kot je vidno na sliki 24, je imel posestnik Giacomo
Oru v lasti dve zemljiški parceli, ki sta bili glede na rabo tal glinokopa, in tri stavbne parcele,
na katerih so se nahajale peči s tremi skladišči ter ena bivalna hiša. Kmet Matteo Sillig pa je
imel v lasti eno zemljiško parcelo, ki je označena kot glinokop, in eno stavbno parcelo, na
kateri je bila peč s skladiščem (57.02: Biglia).
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Slika 24: Lastniki glinokopov in peči v Biljah na franciscejskem katastru

Vir podatkov: 39b 01: Mappa catastale; 57. 02: Biglia; 57.04: Biglia.
Nekaj podatkov o opekarski obrti v Biljah je mogoče izluščiti tudi iz cenilnega operata, ki je
bil izdelan v letih 1829 in 1830. Pod rubriko »industrija« je bilo med drugim zapisano, da na
območju obratuje 5 peči za izdelavo strešnikov, ki surovine za izdelavo pridobivajo v istem
naselju, torej je šlo za glino iz območja Bilj. Izvemo tudi nekaj o samih delavcih opekarne, in
sicer je zapisano, da na omenjenih pečeh dela okoli 80 posameznikov, ki so del istega naselja,
nekaj pa jih prihaja tudi iz bližnjih naselij. Delo omenjenih posameznikov ni bilo vezano samo
na izdelovanje opekarskih izdelkov; tovrstno delo je bilo namreč bolj namenjeno dodatnemu
zaslužku, kajti kot piše v katastru, so se delavci ukvarjali tudi s kmetijstvom (58.01: Biglia).
Tekom 19. stoletja je nastajalo na območju Bilj vedno več manjših opekarn, kjer je šlo za
obrtniško raven produkcije. Bilje so se razvijale v pravo obrtniško naselje, iz opekarniških peči
pa so prihajali predvsem strešniki oziroma korci in zidaki (Nemec, 2018). Proti koncu 19.
stoletja je namesto večjega števila manjših opekarskih obratov začelo nastajati manjše število
večjih opekarskih obratov s povečano proizvodnjo, kar je bilo posledica povečanja
povpraševanja po opekarskih produktih (Ratkajec, 2012). Še na začetku 19. stoletja so za
žganje uporabljali preproste poljske peči, kasneje so prišle v uporabo bolj dodelane opekarske
peči, imenovane »hrovatine«, zadnja leta 19. stoletja in v začetku 20. stoletja pa so začeli graditi
krožne Hoffmanove peči. Z uvajanjem krožnih peči se je opeko peklo precej hitreje in
kakovostneje, povečala se je tudi proizvodnja, kar je bilo še posebno pomembno z vidika
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hitrega razvoja Gorice in Trsta ter napredovanja gradbeništva, v katerem je opeka začela
zamenjevati kamen. Modernizacija opekarn z izgradnjo Hoffmanovih peči je bila potrebna za
konkurenčnost tako opekarn v Biljah kot tudi drugih opekarn v okolici Gorice, saj so furlanske
opekarne predstavljale veliko konkurenco. V Biljah je bila prva krožna peč zgrajena med
letoma 1898 in 1900 (Nemec, 1997; Bezeljak, Zuljan, 2012; Ratkajec, 2012).
Slika 25: Zemljevid opekarn in območij izkoriščanja gline v 19. stoletju

Vir: Bezeljak, Zuljan, 2012, str. 12.
Konec 19. stoletja sta v Biljah obratovali dve pomembni opekarni – »Fornace popolare Biglia«
oziroma Ljudska opekarna in Združena opekarna Bilje in Bukovica (Kažipot …, 1894;
Ratkajec, 2015).
V Biljah je bila v zadnjih letih 19. stoletja ustanovljena zadruga, h kateri je pristopilo 41
zadružnikov, med katerimi je imel veliko vlogo biljenski župnik Ivan Rojec. Omenjena zadruga
je upravljala z opekarno, imenovano Ljudska opekarna v Biljah, ki so ji domačini pravili Socia
in je bila dograjena leta 1898 (Nemec, 1997). O ustanovitvi in izgradnji Ljudske opekarne so
20. novembra 1897 v časopisu Primorski list poročali takole:
»V Biljah pri Gorici osnovala se je »ljudska opekarna«, kateri je pristopilo 40 večinoma ubogih
a poštenih delavcev. Sedaj pridno kopajo in pripravljajo ilovico, pomladi pa bodo zidali
opekarno.« (Primorski list, 1897, št. 33, str. 4)
Časopis navede 40 članov, vendar je le-teh bilo 41, kar je razvidno tudi iz seznama
ustanoviteljev, med katerimi sta bila tudi grof Scanziani in cerkev sv. Antona v Biljah (Nemec,
1989). Kmalu po ustanovitvi so začeli graditi še opekarno. 20. maja 1898 so v Primorskem
listu že poročali o izgrajenem opekarskem objektu z besedami:
»V Biljah so preteklo sredo blagoslovili ter delu izročili novo opekarno »ljudske opekarne«.
Opekarna je dolga 32 metrov ter ima nad 39 metrov visok dimnik.« (Primorski list, 1898, št.
15, str. 4)
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Ljudska opekarna je bila ustanovljena z namenom izboljšanja gospodarskega položaja
Biljencev. Namen ustanovitve je mogoče razbrati že iz 2. člena Pravil za ljudsko opekarno v
Biljah, ki so izšla leta 1897:
»Društvu je predmet in namen izkoriščanje za izdelovanje opeke vgodna zemljišča biljenske
občine v svrho omogočenja in zagotovila stalnih dohodkov društvenikov in povzdigo njih
blagostanja. Ta namen se doseže z nakupovanjem takih zemljišč, zgradbo opekarne in
izdelovanjem ter razpečevanjem opeke.« (Nemec, 1989, str. 20)
Po pravilih Ljudske opekarne je moral vsak član nekaj vložiti v samo opekarno, vložek pa je
bil lahko denarne ali stvarne narave. Najnižji dovoljeni denarni vložek je znašal 300
goldinarjev, najvišji pa 3000 goldinarjev, kot stvarni vložek se je praviloma štelo za opekarstvo
primerno zemljišče. Denarni vložek je vložilo 24 članov, zemljišče pa 17 članov. Vse vloženo
premoženje je bilo v lasti Ljudske opekarne, uporabljeno za proizvodnjo in prodajo opeke
(Nemec, 1989; Klančič, Miklavčič - Brezigar, 2008).
Novice o delovanju in stanju Ljudske opekarne so člani nadzorstva občasno objavljali v
Primorskem listu. Prva takšna novica je bila objavljena 28. junija 1900, in sicer so bili podani
podatki za leto 1899. Zapisan je bil sledeč članek.
»Denarnega prometa je imela zadruga l. 1899: 73 963 gld. 55 kr., čistega dobička pa 723 gld.
78 ½ kr. Domači delavci so izdelali čez dva milijona opeke ter zaslužili okolo 12 tisoč gld. –
»Ljudska opekarna« je edina zadruga v Avstriji, ki se peča s izdelovanjem opeke. Trgovinsko
ministrstvo je zadrugi dalo posojila 3000 gld. – Zadruga pridobiva si vedno veče zaupanje pri
občinstvu, posebno od kar preskrbuje vso opeko pri velikanski zgradbi novega c.kr. okrajnega
sodišča v Gorici.« (Primorski list, 1900, št. 27, str. 4)
Iz novega poročila, ki je bilo objavljeno v Primorskem listu 2. julija 1903, je mogoče ponovno
razbrati nekaj informacij o poslovanju opekarne in številu izdelanih opek, ki se je od leta 1899
povečalo. Novost je podatek o članih, ki jih je bilo po novem 35, izvemo pa tudi nekaj o
pomenu Ljudske opekarne za tamkajšnje prebivalstvo.
»Zadruga izvršuje vsa v opekarsko obrt spadajoča dela načeloma in praviloma po svojih
članih, izjemoma tudi po nečlanih. L. 1902 se je izdelalo nad dva milijona in pol raznovrstne
opeke, a razprodalo se je je nad dva milijona. Čistega dobička je bilo l. 1902 K 7089,13 /…/.
»Ljudska opekarna« je povsem delavska zadruga, ki šteje med 35 člani vstanovniki: 18
opekarniških delavcev, 5 zidarskih mojstrov, 9 posestnikov-kmetovalcev, 1 obrtnik in 2
zasebnika, ter daje 30 družinam stalnega zaslužka /…/. L. 1902 so zaslužili domačini pri
»Ljudski opekarni« nad 28 tisoč kron.« (Primorski list, 1903, št. 27, str. 3)
Čeprav Nemec v svojih delih nakazuje, da je Ljudska opekarna delovala do prve svetovne vojne
in je do novega lastništva prišlo po koncu omenjenega svetovnega konflikta (Nemec, 1997),
kažejo podatki iz časopisja drugačno zgodbo. Iz zgoraj citiranega članka Primorskega lista za
leto 1903 je razvidno, da se je od leta 1897 do 1902 zmanjšalo število članov iz 41 na 35, kar
sproži domneve o morebitnih težavah. Nov dokaz o težavah Ljudske opekarne je nakazoval
zapis v Primorskem listu dne 9. junija 1904, ko je bil zapisan dnevni red prihajajočega občnega
zbora, na katerem je bilo pod prvo točko zapisano »Prostovoljni razpust zadruge« (Primorski
list, 1904, št. 23, str. 3). Do razpusta Ljudske opekarne je res prišlo, in sicer 25. junija 1904.
Novica o razpustu je bila objavljena 11. avgusta 1904 v Primorskem listu skupaj s kratkim
opisom prvih let delovanja, razlogov in pogojev razdružitve. Razpust so 13. avgusta 1904 na
kratko pokomentirali tudi v časniku Soča, kjer so bili mnenja, da je do takšnega razpleta prišlo
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še pravočasno (Primorski list, 1904, št. 32, str. 1; Soča, 1904, št. 65, str. 4). Kot razlogi za
razpust je bilo navedeno premalo dobička, prevelike obresti za odplačilo posojil, preveliki
davki in želje članov po izstopu zaradi manjšega dobička, kot je bilo sprva pričakovano. Kljub
navedenim uradnim razlogom je svoje verjetno prispevala tudi neizkušenost (Primorski list,
1904, št. 32, str. 1). Razrešitev se je izvršila pod dvema pogojema, in sicer:
»1. da se proda vse premakljivo in nepremakljivo premoženje zadruge z vsemi pravicami in
dolžnostmi g.g. Iv. Rojec-u kuratu, Karolu Scanziani in Antonu Savniku, posestnikoma v Biljah.
2. da izplačajo kupci vsakemu društveniku poleg deleža, še tisoč kron.« (Primorski list, 1904,
št. 32, str. 1)
Po razpustu Ljudske opekarne se je opekarska obrt na tem mestu nadaljevala pod vodstvom
novih lastnikov Scanzianija in Savnika. Kot poroča Primorski list se je novo podjetje
imenovalo »Ljudska opekarna v Biljah Scanziani in Šavnik« (Primorski list, 1904, št. 32,
str. 3).
Slika 26: Ljudska opekarna na razglednici Bilj leta 1899

Vir: Nemec, 1989, str. 19.
Poleg Ljudske opekarne je bila za Bilje pomembna še ena opekarna, in sicer že prej omenjena
Združena opekarna Bilje in Bukovica. Mnenja glede ustanovitve opekarne se razhajajo, saj naj
bi bila po nekaterih informacijah ustanovljena v zadnjih letih 19. stoletja, drugi viri pa navajajo,
da ustanovitev sega že v leto 1886. Čeprav točne letnice ni, je opekarna že omenjena v Kažipotu
po pokneženi grofovini goriško-gradiški za leto 1894. Leta 1897 se omenja tudi v časopisu
Soča, in sicer v sklopu zasebnikov, ki so denarno vložili v osnovno glavnico za Vipavsko
železnico (Kažipot …, 1894; Soča, 1897, št. 48, str. 3). Na mestu, kjer je kasneje zrasla
Združena opekarna, naj bi prej stale tri poljske peči, ki so bile v lasti gospodov Saunig in Nemec
(Ratkajec, 2015). Izgled opekarne je viden na razglednici Bilj iz leta 1908, ki jo prikazuje slika
27.
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Slika 27: Združena opekarna Bilje in Bukovica na razglednici Bilj leta 1908

Vir: Razglednica …, 2014.
Poleg omenjenih opekarn na severovzhodnem delu Bilj je bila opekarska dejavnost značilna
tudi za jugovzhodni del Bilj, ob meandrih reke Vipave, oziroma za del naselja, ki je danes znan
pod imenom Počivala. V tem predelu je izdelovanje opeke razvidno že s franciscejskega
katastra, tako da je bila dejavnost verjetno kontinuirana, vendar z drugimi lastniki. Ročni
kažipot v letu 1907 poleg Združene opekarne in nekdanje Ljudske opekarne omenja še
opekarno, ki je bila pod lastništvom grofa Coroninija (Ročni kažipot …, 1907). Kljub omembi
leta 1907 je Coroninijeva opekarna po vsej verjetnosti delovala že pred prvo omembo v
Ročnem kažipotu in je delovala do izbruha prve svetovne vojne.
Podatke o opekarski dejavnosti v Biljah pred prvo svetovno vojno dopolnjuje tudi kartografsko
gradivo, in sicer avstro-ogrski zemljevid Goriške iz leta 1905. Na zemljevidu, ki ga prikazuje
slika 28, lahko vidimo, da so se opekarske peči, ki so na zemljevidu označene s kratico Z.O.
(ziegelofen), nahajale na območju, kjer sta stali Ljudska opekarna in Združena opekarna, ter
na območju ob reki Vipavi, kjer je stala Coroninijeva opekarna.
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Slika 28: Lokacija opekarskih peči v Biljah leta 1905

Vir podatkov: Spezialkarte der …, 1905.
Delo v opekarnah je bilo vezano na letne čase, izdelki pa so bili sprva proizvedeni izključno z
ročnim delom. Uvedba strojev, ki je olajšala delovni proces, se je počasi začenjala šele v letih
po združitvi Primorske z Jugoslavijo (Goriške opekarne: 25, 1973).
Delovni postopek, ki je trajal več mesecev, se je začel pozimi z ročnim izkopom gline,
mešanjem le-te in oblikovanjem v kupe. Spomladi, ko se je začela obdelava, so glino najprej
zrahljali z motikami in jo močno namočili, da se je zmehčala. Sledilo je gnetenje, ki so ga
opravljali delavci z bosimi nogami. Ko so glino pripravili za oblikovanje, so skupine štirih do
šestih ljudi (med njimi tudi ženske in otroci) na mizah oblikovale zidake in korce. Oblikovane
izdelke so sušili najprej na tleh, kasneje pa na lesenih podstavkih, dokler niso bili toliko
posušeni, da so bili pripravljeni za žganje v pečeh. Sprva so opeko žgali v preprostih pečeh,
imenovanih »hrovatine«, ki so jih kurili pozimi, kasneje pa v krožnih Hoffmanovih pečeh. Po
končanem žganju v pečeh je sledil težaški ročni izvoz izdelkov iz peči, nato pa prevoz
opekarskih izdelkov do kupcev. Sprva so izdelke z vozovi prevažali do Gorice in Trsta, kasneje,
ko so bile izgrajene lokalne železniške povezave, pa so izdelke najprej z vozovi pripeljali do
železniških postaj, naprej pa so izdelki potovali po železnici. Delovni proces prikazuje slika 29
(Nemec, 1997; Rojc Parditey, 2006).
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Slika 29: Postopek dela v opekarnah pred prvo svetovno vojno oziroma do uvedbe strojev

Avtorica: Kaja Cerar, 2019.
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5.2.3. Čevljarstvo in usnjarstvo v Mirnu
Čevljarstvo in usnjarstvo sta dejavnosti, ki ju pisni viri omenjajo že pred več stoletji. Za razliko
od preostalega slovenskega območja, kjer se čevljarstvo v razširjeni obliki omenja že v 15.
stoletju, je ta dejavnost v Mirnu precej mlajša od ostalih čevljarskih središč v Sloveniji
(Bogataj, 1989). V prvi polovici 19. stoletja so bili mirenski čevljarji še maloštevilni, ukvarjali
so se predvsem z izdelovanjem in popravljanjem čevljev za potrebe lastnega naselja in tudi
širše okolice. To je bila osnova za razvoj čevljarstva, ki se je sprva razvijalo počasi, nato pa se
je v drugi polovici 19. stoletja obrt, vzporedno z usnjarstvom, začela širiti. Sprva so bile za
Miren značilne manjše in srednje čevljarske delavnice z do 10 pomočniki. Nekateri mojstri so
si del usnja, ki so ga potrebovali za izdelavo obutve, strojili sami, podplatno usnje pa so
kupovali pri sprva manjših usnjarnah, ki so stale ob Vipavi. Strojarne so v prvi polovici 19.
stoletja za predelavo kož uporabljale domače živali, kasneje, z izgradnjo Južne železnice, pa
so kože začeli uvažati iz Avstrije, Indije in držav Južne Amerike (Zgodovina čevljarstva …,
1971).
Zgodovinar Simon Rutar je v svojem delu Poknežena grofija Goriška in Gradiščanska iz leta
1892 omenil Miren kot vas, ki je znana predvsem po številnih čevljarjih, poudaril pa je tudi
pomen številnih usnjarn (Rutar, 1892). Popolnega statističnega podatka o številu usnjarn, ki so
stale ob Vipavi, ki je služila kot pogonska sila, nimamo. Vendar pa lahko v Kažipotu iz leta
1894 razberemo, kateri so bili tisti usnjarji in tudi drugi obrtniki, ki so imeli volilno pravico za
trgovinsko in obrtno zbornico, kar je razvidno iz preglednice 10. Med slednjimi je omenjenih
pet usnjarjev iz Mirna, in sicer Drufovka, Faganel, Lokar, Pojavnik in Scalettari, med katerimi
sta imela največji usnjarni Scalettari in Drufovka. Omenjene so tudi štiri osebe, ki so se
ukvarjale s čevljarstvom in usnjarstvom, in sicer Bink, Sandrin, Šinigoj in Urdih. Zgolj s
čevljarstvom se je ukvarjalo sedem oseb, ena oseba pa se je poleg čevljarstva preživljala še z
gostilničarstvom (Kažipot …, 1894).
Preglednica 10: Mirenski čevljarji in usnjarji leta 1894
Ime in priimek obrtnika
Anton Drufovka
Miha Faganel
Ivan Lokar
Ivan Pojavnik
Ivan Scalettari
Ivan Bink
Josip Sandrin
Filip Urdih
Anton Šinigoj
Angelj Faganel
Karol Germak
Andrej Male
Martin Marušič
Ivan Nemec
Tomaž Nemec
Anton Vouk
Miha Pahor

Obrt
usnjar
usnjar
usnjar
usnjar
usnjar
čevljar in usnjar
čevljar in usnjar
čevljar in usnjar
čevljar in usnjar
čevljar
čevljar
čevljar
čevljar
čevljar
čevljar
čevljar
čevljar in krčmar

Vir podatkov: Kažipot …, 1894, str. 86–87.
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Leta 1899 je bilo v Mirnu zabeleženih okoli 150 čevljarjev in deset večjih čevljarskih delavnic,
ki so svoje izdelke, poleg bližnje okolice, prodajali tudi po Istri in Dalmaciji. Omenjenih je tudi
nad 50 usnjarskih delavcev in sedem usnjarskih mojstrov, ki so imeli svoje usnjarne (Ročni
kažipot …, 1898; Ročni kažipot …, 1904). Število čevljarjev v Mirnu se je hitro povečevalo,
saj naj bi jih bilo leta 1904 že nad 250, leta 1906 pa že nad 300 (Ročni kažipot …, 1904; Ročni
kažipot …, 1906).
Čevljarji so sprva izdelovali zgolj grobo šivana, trpežna obuvala za kmete in delavce, v zadnjih
dveh desetletjih 19. stoletja pa so del ponudbe nekaterih čevljarjev postali tudi visoki praznični
moški čevlji, nizki in visoki ženski čevlji. Kljub razširitvi različnih modelov čevljev so bili ti
še vedno namenjeni predvsem kmečkim odjemalcem. Idejo o izdelovanju boljših čevljev
namenjenih meščanstvu je v Miren prinesel Tone Blažič, čevljar, ki je svojo delavnico v Mirnu
odprl okoli leta 1895 (Zgodovina čevljarstva …, 1971; Zgodovina čevljarstva …, 1985a).
Čevljarske izdelke so prodajali na sejmih v Gorici, Sežani in bližnji okolici, nekateri čevljarji
celo ob istrski in dalmatinski obali. V 19. in prvih letih 20. stoletja čevljarski mojstri niso bili
združeni, zato se je izdelke ponujalo po konkurenčnih cenah, kar je posledično vodilo v
slabšanje kakovosti, skromne zaslužke in propad marsikaterega čevljarja. Zaradi omenjenih
dejavnikov so se naprednejši obrtniki na Goriškem že na prelomu iz 19. v 20. stoletje zavzemali
za združevanje čevljarjev v zadruge, saj bi se le na ta način lahko preprečilo nadaljnje
propadanje zaradi medsebojne konkurence. Novice o tem so objavljali tudi v Primorskem listu,
kjer je bilo že leta 1898 zapisano, da v Mirnu »snujejo tamkajšnji čevljarji in strojarji
čevljarsko-strojarsko zadrugo« (Primorski list, 1898, št. 14, str. 3). Dve leti kasneje, 27. maja
1900, je bil v Mirnu organiziran shod za čevljarske mojstre, v katerem sta Andrej Gabršček in
dr. Tuma pozvala k nujnosti ustanovitve čevljarske zadruge. Omenjenega dne se je zbralo
okrog 60 mirenskih čevljarjev, vendar do ustanovitve zadruge ni prišlo (Primorski list, 1900,
št. 24, str. 2). Za izboljšanje kakovosti so bili v Mirnu organizirani tudi čevljarski mojstrski
tečaji. O enem takšnih poroča Primorski list leta 1905, ko je Zavod za pospeševanje male obrti
v Gorici organiziral tečaj v mirenski občinski dvorani, ki je trajal od 1. maja do 4. junija. Tečaj
je bil brezplačno na voljo mirenskim čevljarskim mojstrom in pomočnikom z namenom
pridobitve teoretičnih in praktičnih znanj, koristnih za konkurenčnost in boljšo kakovost
obutve. Udeleženci tečaja so se urili v jemanju mer, spoznavanju blaga in usnja, strokovnem
risanju, prešivanju, izdelovanju nadplatov in krojenju s čevljarskimi stroji (Primorski list, 1905,
št. 15, str. 3).
Kot omenjeno so tudi strojarski delavci razmišljali o združitvi za boljše pogoje. V letu 1902
Primorski list prinaša novice o dolgotrajnem protestu okoli osemdesetih delavcev, ki so za
svoje delo želeli predvsem boljše plačilo (Primorski list, 1902, št. 39, str. 3; Primorski list,
1902, št. 46, str. 3). Podobno kot pri čevljarjih se je tekom let povečevalo tudi število zaposlenih
v usnjarnah. Leta 1898 je bilo v Mirnu 7 večjih usnjarn, v katerih je bilo zaposlenih nad 50
delavcev. Leta 1907 je bilo večjih usnjarn 6, število delavcev pa se je povzpelo nad 150.
Lastniki usnjarn v letu 1907 so bili Karolina Drufovka, ki je usnjarno prevzela po pokojnem
možu, Ivan Scalettari, Ivan Faganel, Miha Faganel, Ivan Lokar in Franc Sandrin. Nekateri med
njimi so usnje prodajali v lastnih trgovinah v Gorici. V letu 1911 so zabeležene le še štiri
usnjarne, in sicer so bili njihovi lastniki že prej omenjeni Ivan Scalettari, Miha Faganel in Franc
Sandrin, na novo pa je bila zgrajena moderna usnjarna bratov Faganeli, ki je že leta 1912
prenehala z delovanjem zaradi dolgov (Ročni kažipot …, 1898; Ročni kažipot …, 1907; Ročni
kažipot …, 1911; Primorski list, 1912, št. 27, str. 3). Točne lokacije vseh omenjenih usnjarn
niso znane, vendar si lahko s časopisnimi viri pomagamo pri lociranju vsaj nekaterih. Iz zapisa
v Primorskem listu 26. oktobra 1905 je možno prepoznati lokacijo usnjarne, ki se je nahajala v
bližini nekdanjega mlina pri »Grabcu«, vendar lastnik v zapisu žal ni poimenovan. V istem
časopisu je omenjena tudi lokacija, kjer je imela svojo posest Karolina Drufovka, in sicer je
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bila ta locirana v okolici dela Mirna, ki se danes imenuje »Lasec«, vendar ni točno zapisano,
če se je v istem delu nahajala tudi njena usnjarna (Primorski list, 1905, št. 43, str. 1, 2).
Lociramo lahko še dve usnjarni, in sicer Scalettarijevo usnjarno, ki se je nahajala na območju
kasnejše Tovarne obutve Jadran, in usnjarno bratov Faganeli, ki se je nahajala na območju
kasnejše Tovarne usnja Miren v delu Mirna, imenovanem pri »Štanti« (Zgodovina čevljarstva
…, 1985c; Zgodovina čevljarstva …, 1985d).
Slika 30: Reklamni oglas za Hausner & Lokar

Vir: Ročni kažipot …, 1904, str. 17.
Pomembna prelomnica za mirensko čevljarstvo je leto 1908, ko je takratni župnik Ivan Rojec
uspel združiti mirenske čevljarje v čevljarsko zadrugo. K njej je sprva pristopilo 18 čevljarskih
mojstrov z okoli 90 pomočniki, lastniki večjih čevljarskih delavnic pa se v zadrugo niso želeli
včlaniti. Čevljarji so z vstopom v zadrugo pridobili boljše delovne pogoje, redna plačila in
urejen trg za prodajo obutve. Članarina je znašala 500 kron, kar so čevljarji povečini plačali z
orodjem, šivalnimi stroji in kopiti. Zaradi skromnih članskih vložkov se je novoustanovljena
zadruga obrnila še na Hranilnico in posojilnico v Mirnu, ki je zadrugi od konca leta 1908 do
decembra 1909 v obrokih izplačala skoraj 50.000 kron (Budin, 1982). Omenjeno posojilo je
omogočilo izgradnjo skupnega poslopja in kot so poročali v Primorskem listu, se je temeljni
kamen za novo poslopje blagoslovil 2. decembra 1908. Junija naslednjega leta je bilo poslopje
z delavnicami, pisarno in skladišči že izgrajeno (Primorski list, 1908, št 48, str. 3; Primorski
list, 1909, št. 23, str. 3).
Slika 31: Novozgrajeno poslopje Čevljarske zadruge v Mirnu

Vir: Ožbot, 2016.
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Vsi pa ustanovitve Čevljarske zadruge niso sprejeli z navdušenjem in optimizmom. V časopisu
Soča so bili ob ustanovitvi prepričani, da zadruga ne bo mogla konkurirati in kot taka nima
pravih možnosti za obstoj. Zapis 22. decembra 1908 se je glasil:
»V Mirnu je dosti takih obrtnikov, ki so strokovnjaki v kupčiji svoje vrste in vendar se morajo
pritoževati, da kljub vsej pridnosti ne morejo konkurirati – Vi lajik pa boste delali čudeže in z
uspehom vodili čevljarsko zadrugo, ki sploh nima eksistenčne zmožnosti.« (Soča, 1908, št. 148,
str. 2)
V časopisu Soča zapisane neperspektivne napovedi so se izkazale za delno resnične, saj so bila
prva leta zadruge izredno težavna in nič kaj dobičkonosna. Potrebno je bilo organizirati
proizvodnjo in usmerjati kader, ki je bil prej navajen drugačnega delovnega režima. Ogromno
dela je bilo vloženega v uvajanje boljših modelov obutve in iskanje novih tržišč. Ker so bili
trgovci zaradi nerednih plačil precej nezanesljivi, se je zadruga v drugi polovici leta 1909
odločila, da bodo ustanovili lastno mrežo trgovin, kjer bo možna prodaja izdelkov brez
posrednikov. Prvo trgovino so odprli na trgu sv. Antona v Gorici, do leta 1912 pa je njihova
trgovska mreža obsegala že 6 prodajaln, in sicer dve v Gorici, dve v Trstu, eno v Splitu in eno
v Tržiču (Primorski list, 1909, št. 38, str. 4; Zgodovina čevljarstva …, 1971).
Slika 32: Naznanitev Čevljarske zadruge o odprtju lastne trgovine leta 1909

Vir: Primorski list, 1909, št. 38, str. 4.
Kljub trudu so letni računi Čevljarske zadruge izkazovali vsakoletno izgubo. Zadruga je konec
leta 1909 dobila pomoč s strani Urada za pospeševanje obrti, ki je bila izkazana v strojih
vrednosti 3000 kron na desetletno obročno odplačevanje brez obresti (Primorski list, 1909, št.
46, str. 2). Vlada je pomoč nudila tudi s strokovnimi inštruktorji in naročili (Goriška straža,
1926, št. 23, str. 2). Poleg finančnih težav sta Primorski list in Soča pisala tudi o težavah znotraj
zadruge. Delavci naj bi dobivali vedno manjše plačilo, pogosto so morali predčasno oditi z
dela, podvrženi pa naj bi bili celo psihičnemu in fizičnemu nasilju. Čeprav je zapis o nevzdržnih
razmerah potrebno jemati z rezervo, saj je morda liberalni časopis Soča želel metati slabo luč
na klerikalce, vendar daje vtis o težavnih razmerah delavcev v zadrugi tudi klerikalni Primorski
list, ki je v začetku leta 1910 pisal o prvi stavki znotraj Čevljarske zadruge. Stavkalo je okoli
50 čevljarjev, ki so imeli kasneje prepoved dela za 14 dni (Soča, 1910, št. 14, str. 3; Primorski
list, 1910, št. 4, str. 3).
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Delovanje zadruge je bilo s finančnega vidika izredno neuspešno. Leta 1911 so imeli za kar
33.626 kron in 76 vinarjev izgube, kar bi po pravilih terjalo prijavo konkurza. Temu so se
izognili tako, da so člani izgubo pokrili z lastnimi sredstvi (Budin, 1984). Po letu 1911 so z
izboljšanjem organizacije v administraciji in proizvodnji dosegli, da je zadruga leta 1913 že
poslovala z minimalnim profitom, uspeli pa so tudi zmanjšati nekdanje dolgove (Vuk, 1930).
Slika 33: Čevljarska zadruga v letih pred prvo svetovno vojno

Vir: Zgodovina KS Miren, 2019.
Reorganizacija Čevljarske zadruge je sicer pripomogla k izboljšanju stanja, vendar je k rešitvi
iz finančnih stisk privedel izbruh prve svetovne vojne, ko so začela prihajati nova naročila za
izdelavo vojaških čevljev. Zadruga je zaradi mobilizacije izgubila večino delovne sile, ostalo
je le okoli 50 delavcev. Avgusta 1914 je dobila prvo naročilo za izdelavo 20.000 parov vojaških
čevljev z rokom izdelave dveh mesecev in pol. Kljub temu da jim je primanjkovalo čevljarjev,
sredstev in časa, saj so po navadi izdelali 30.000 parov čevljev v enem letu, so vse ovire
uspešno premostili in naročilo izvršili v danem roku. Ker čevljarjev ni bilo na razpolago, so
zaposlili okoli 300 delavcev, ki so pred vojno delovali kot zidarji, mizarji, krojači, opekarji in
podobno, in jih v naglici usposobili za čevljarsko delo. Sledila so nova vojaška naročila, kar je
gmotno izboljšalo finančni položaj Čevljarske zadruge, ki je nakupila nove stroje, zaposlila
nove delavce in izplačevala denarne nagrade tako članom kot tudi navadnim delavcem (Silič,
2005).
Z vstopom Italije v vojno leta 1915 se je zaradi bližine fronte Čevljarska zadruga skupaj s stroji,
orodjem, surovinami, delavci in njihovimi družinami preselila v Vrbovec pri Mozirju.
Proizvodnjo vojaških čevljev je, kljub težavam pri dobavi usnja, v begunstvu nadaljevalo 330
delavcev, ki so dnevno izdelali več kot 600 parov čevljev (Vuk, 1930; Videčnik, 2015).
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5.2.4. Mlinarstvo
Mlinarstvo spada med eno izmed najstarejših obrti človeštva, saj je bilo tesno povezano s
temeljnimi človekovimi prehrambnimi potrebami. Ker je bilo prevažanje žita na daljše razdalje
zamudno in drago, je imela po navadi vsaka vas svoj mlin. Pred prvo svetovno vojno je ob
Vipavi stalo večje število mlinov, od teh so bili štirje prisotni znotraj območja preučevanja
(Bogataj, 1989).
Nekaj podatkov o mlinih v 19. stoletju ponuja franciscejski kataster. Mlin v Biljah, ki se je
nahajal ob spodnjem delu naselja, viden na sliki 34, naj bi imel 5 mlinskih koles in je bil v lasti
zdravnika Ludovica Fratniga iz Gorice. Točnih podatkov sicer ni, vendar je možno, da je
omenjeni dajal mlin v najem (57.04: Biglia; 58.01: Biglia). Po podatkih iz Kažipota za leto
1894 je bil kot mlinar v Biljah naveden Franc Zorn, njegova navedba pa ostaja do leta 1911
(Kažipot …, 1894; Ročni kažipot …, 1911).
Slika 34: Mlin v Biljah na franciscejskem katastru

Vir podatkov: 39 b 02: Mappa catastale.
Mlin v Orehovljah, viden na sliki 35, je bil v lasti domačina Antona Batističa, imel pa naj bi
med pet in šest mlinskih koles (596.02: Raccogliano; 596.04: Raccogliano). V mlinu so mleli
zrnje pšenice in koruze. Po pričevanjih naj bi tolkli tudi hrastovo in smrekovo lubje, imenovano
čreslo, ki je bilo uporabljeno v usnjarski industriji. Leta 1894 je bil kot mlinar naveden le Josip
Batistič, štiri leta kasneje, leta 1898, pa sta bila zabeležena dva mlinarja, in sicer Franc Batistič
in Mihael Mozetič. Razlog za deljenje mlinskih kamnov med družinama Mozetič in Batistič v
svojih spominih obrazloži Slavko Silič, in sicer naj bi se hči družine Batistič poročila v družino
Mozetič (Kažipot …, 1894; Ročni kažipot …, 1897; Silič, 2005). Leta 1908 je mlin kupila
Furlanska banka, vendar so mlinarska dela verjetno ostala v rokah družine Batistič, saj je leta
1911 v Ročnem kažipotu kot mlinar zabeležen Alfred Batistič (Ročni kažipot …, 1911; Silič,
2005).
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Slika 35: Mlin v Orehovljah na franciscejskem katastru

Vir podatkov: 385 b 02: Mappa catastale.
V Orehovljah naj bi po ustnem izročilu deloval še en mlin, ki je bil lociran na Vrtojbici, vendar
ni zabeležen niti na franciscejskem katastru niti na nobenem izmed ostalih kartografskih gradiv.
Edina omemba o kakršnem koli gospodarskem objektu na Vrtojbici je v goriškem urbarju iz
leta 1507, ko naj bi nekje na Vrtojbici obratovala usnjarna (Pavlin, 2004). Slavko Silič mlin na
Vrtojbici opisuje z naslednjimi besedami:
»Po ustnem izročilu je en mlin stal na Vrtojbici in je bil v lasti Abela Mozetiča /…/. O tem, kdaj
naj bi bil zgrajen, ni točnih podatkov. Po ustnem izročilu naj bi bil star od 200 do 250 let. Z
leti je mlin menjal več gospodarjev, zadnji med njimi sta bili družini Batistič in Mozetič iz
Orehovelj ter družina Saunig iz Vrtojbe. Mlin je mlel ob visokem vodostaju Vrtojbice. Porušen
je bil med prvo svetovno vojno leta 1916 in ga niso več obnovili.« (Silič, 2005, str. 108)
Dva mlina sta bila prisotna tudi na območju Mirna, en je stal pri »Šelu«, drugi pa na skrajnem
zahodu Mirna, ki se imenuje pri »Grabcu«. O lokaciji mlinov priča tudi zapis v Primorskem
listu iz leta 1905, ki pravi:
»Pri »Štanti« se odcepi na levo od državne ceste stranska pot v »Šel« z mlinom in apnenico.
/…/. Tam pri »Grabcu« se nahaja prav velik mlin in strojarna kož in usnja.« (Primorski list, št.
43, str. 1–2)
Po podatkih iz Kažipota je v Mirnu leta 1894 zabeležen samo en mlinar, in sicer Mihael Šinigoj,
leta 1904 se poleg Šinigoja pojavi še mlinar Tomaž Tribušon, od leta 1905 do 1911 pa sta kot
mlinarja zabeležena Tribušon in Bozzini iz Gorice (Kažipot …, 1894; Ročni kažipot …, 1904;
Ročni kažipot …, 1905; Ročni kažipot …, 1911).
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Slika 36: Mirenski mlin pri »Šelu« na franciscejskem katastru

Vir podatkov: 570 b 01: Mappa catastale.
Vsi omenjeni mlini, z izjemo tistega, ki naj bi stal na Vrtojbici, so vidni tudi na avstro-ogrskem
zemljevidu Goriške iz leta 1905, kar prikazuje slika 37.
Slika 37: Lokacija mlinov preučevanega območja pred prvo svetovno vojno

Vir podatkov: Spezialkarte der …, 1905.
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5.3. Gospodarski razvoj med obema vojnama
5.3.1. Splošni pregled gospodarstva
Prva svetovna vojna predstavlja pomembno ločnico v gospodarskem razvoju tako
preučevanega območja kot tudi celotne Goriške. Določila londonskega sporazuma so
spremenila tok razvoja, saj je ozemlje, ki je bilo prej pod okriljem Avstro-Ogrske, postalo del
Kraljevine Italije, nova meja pa je posledično pretrgala gospodarske povezave s
srednjeevropskim prostorom. Vojna je v preučevanih naseljih povzročila pravo opustošenje,
najhuje je bilo v Mirnu. Večina gospodarskih poslopij je bila poškodovana ali v celoti porušena,
stroji in oprema pa v večini primerov odpeljani neznano kam. Prebivalci, ki so se zaradi bližine
fronte morali iz svojih domov izseliti, so se počasi vračali v domača naselja in začeli z obnovo
naselij in gospodarstva. V času povojne obnove si je gospodarstvo rahlo opomoglo, vendar
industrijski razvoj ni dosegel stopnje, kakršna je bila pred prvo svetovno vojno. Veliko vlogo
v tistem času sta imeli hranilnici in posojilnici v Biljah in Mirnu, kjer je bila zbrana šibka
ekonomska podlaga prebivalcev Mirna, Bilj, Orehovelj in Vrtoč (Nemec, 1997; Industrijska
dediščina …, 2015).
Slika 38: Porušene Bilje po prvi svetovni vojni

Vir: Zerschossene Kirche in Biglia, 2019.
Večina prebivalcev preučevanih naselij se je med obema vojnama še vedno ukvarjala s
kmetijstvom. Število obrtnikov se je v primerjavi s stanjem pred prvo svetovno vojno začelo
zmanjševati, k čemur je prispevala tudi fašistična politika. Podatke o trgovcih in obrtnikih za
leto 1923 lahko najdemo v Ročnem kažipotu, kjer manjši obrtniki verjetno niso zajeti v
statistiko. Kot je vidno v preglednici 11, je bilo v Biljah 6 trgovcev z jestvinami, v Orehovljah
pa eden. V Biljah leta 1923 zasledimo 7 gostilničarjev, tri krojače, po dva mesarja, stavbenika
in peka ter po enega brivca, kolarja, kovača in čevljarja, pri slednjem je verjetno mišljen
čevljarski mojster. V primerjavi z Biljami je število obrtnikov v Orehovljah manjše, saj so bili
leta 1923 v naselju dva gostilničarja, en pek in en čevljarski mojster.
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Preglednica 11: Trgovci in obrtniki leta 1923 v Biljah in Orehovljah
Trgovci z jestvinami
Mesarji
Brivci
Kolarji
Kovači
Stavbeniki
Gostilničarji
Peki
Krojači
Čevljarski mojstri

Bilje
6
2
1
1
1
2
7
2
3
1

Orehovlje
1
2
1
1

Vir podatkov: Ročni kažipot …, 1922, str. 136–137.
Slika 39: Oglas čevljarskega mojstra iz Orehovelj Slika 40: Biljenska mesarja

Vir: Goriška straža, 1927, št. 94, str. 3.
Vir: Kosta, 2017, str. 31.
Ob primerjavi podatkov o obrtnikih iz leta 1911 lahko ugotovimo, da je precejšen upad
obrtnikov viden predvsem v Mirnu. Točnih informacij o razlogih za omenjen upad nimamo,
vendar je možno, da se nekateri nosilci obrti po vojni iz begunstva niso vrnili v Miren, da so
se v času gospodarske krize izselili v tujino ali pa pod pritiski fašizma niso dobili obrtnih
dovoljenj oziroma se niso bili zmožni prilagoditi novih ekonomskih razmeram. Kot je vidno v
preglednici 12, je bilo leta 1923 v Mirnu 12 gostilničarjev, trije mesarji, dva mizarja in en
strojar kož. Omenjenih je tudi 11 čevljarjev, pri čemer gre verjetno za čevljarske mojstre, ni pa
zapisano, ali so bili del Čevljarske zadruge ali so delovali na lastno pest. Delovalo je tudi osem
trgovcev z jestvinami.
Preglednica 12: Trgovci in obrtniki leta 1923 v Mirnu
Trgovci z jestvinami
Mesarji
Čevljarji
Strojarji
Mizarji
Gostilničarji

Miren
8
3
11
1
2
12

Vir podatkov: Ročni kažipot …, 1922, str. 145–146.
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Slika 41: Oglas mizarske delavnice v Mirnu leta 1922

Vir: Koledar …, 1921, str. 97.
O usodi apnenice in opekarne ob vznožju Mirenskega gradu ni podatkov. Glede na stanje, v
kakršnem je bil Miren ob koncu vojne, je možno, da je bil gospodarski obrat porušen ali vsaj
delno poškodovan. V arhivskih gradivih je leta 1948 omenjena stara apneniška peč, grajena v
letu 1890, in hlevi ter stanovanjska enonadstropna hiša, grajena med leti 1920 in 1923. Katero
lokacijo opisuje gradivo, ni znano, vendar lahko glede na podatek, da je bilo pripadajoče
zemljišče namenjeno izkopu apnenca, lokacijo omejimo na spodnji del Mirna. V primeru da je
šlo za zemljišče nekdanje Pavletičeve apnenice, gradnje po letu 1920 morda nakazujejo
nadaljevanje dejavnosti, česar pa zaradi omejenih podatkov ne moremo z gotovostjo trditi
(PANG 416, TE 1).
Obdobje med obema vojnama se je izkazalo za gospodarsko precej težko. Številne obrti, ki so
bile še tik pred izbruhom vojne v precej cvetočem stanju, so po vojni zamrle. Med omenjene
spadata tudi kamnoseška in strojarska obrt, po katerih je bil poleg čevljarstva najbolj znan
predvsem Miren. O slabih gospodarskih razmerah v Mirnu so pisali tudi v časopisu Goriška
straža leta 1928. Članek je prinašal poročila o brezposelnosti in prošnjo za čevljarska naročila,
saj je bilo to obdobje, ko je Čevljarska zadruga preživljala težke čase.
»Slabe čase preživljamo v naši vasi. /…/. Občinarji so večinoma rokodelci – čevljarji, ki so
odvisni od vsakdanjega zaslužka in splošnih gospodarskih prilik cele države. /…/. Merodajne
oblasti, ki morejo tej bedi odpomoči s tem, da našim čevljarjem naklonijo potrebno delo,
prosimo, da nam priskočijo na pomoč, sicer ne vemo, kam pridemo.« (Goriška straža, 1928, št.
22, str. 3)
Že tako slabo gospodarsko stanje so poslabšale še občasne vremenske razmere. Mednje se
štejejo obsežne poplave Vipave jeseni leta 1926, ko je, sodeč po zapisih v Goriški straži, voda,
ki naj bi v Biljah segala 2 metra visoko, povzročila precej materialne škode na bivalnih in
gospodarskih objektih. V celoti so bili poplavljeni tudi spodnji prostori poslopja Čevljarske
zadruge, vendar so bili vsi izdelki in surovine še pravi čas rešeni in shranjeni v prvem
nadstropju (Goriška straža, 1926, št. 60, str. 1; Goriška straža, 1926, št. 63, str. 4).
Slika 42: Poslopje Čevljarske zadruge ob poplavi leta 1926

Vir: Zgodovina čevljarstva …, 1971, str. 1.
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Slika 43: Kartografski prikaz gospodarskega stanja preučevanega območja med obema vojnama
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5.3.2. Opekarstvo v Biljah
S prvo svetovno vojno se je proizvodnja v opekarnah goriške okolice ustavila. Namesto za
izdelavo opek so služile kot skladišča za orožje in vojaško zavetje. Biljenske opekarne so bile
v vojni porušene ali pa močno poškodovane, kljub temu pa so s koncem prve svetovne vojne
lastniki opekarn le-te začeli hitro obnavljati, saj je bilo jasno, da bo za obnovo opustošene
okolice potrebno mnogo gradbenega materiala. Povojna obnova ni trajala dolgo, povpraševanje
po opekah se je namreč začelo zmanjševati po letu 1925. Zaradi ekonomske in družbene krize
se po končani obnovi med vojno poškodovanih objektov novih ni gradilo, Gorica in Trst pa sta
se izkazali za premajhni tržišči za številne opekarne, ki so obratovale v okolici Gorice. Svoj
del k zmanjšani opekarski dejavnosti je pristavila še močna konkurenca, ki je izvirala iz
furlanskih opekarn (Nemec, 1997). Med obema vojnama na splošno ni bilo razcveta za
biljenske opekarne, saj so te pogosto menjavale lastnike oziroma sploh niso obratovale. Kot
primer naj služi podatek iz časopisa Goriška straža za leto 1926, ko so bili številni zapisi o
hudih poplavah, ki so pestile Spodnjo Vipavsko dolino in povzročile škodo večini opekarn v
okolici Gorice, le v biljenskih opekarnah naj, po zapisanem, ne bi bilo škode, ker v tistem
obdobju niso obratovale (Goriška straža, 1926, št. 60, str. 1; Goriška straža, 1926, št. 63, str.
4). V Biljah je v obdobju med obema vojnama potrebno omeniti tri opekarne, za katere je
večinoma značilno, da niso obratovale kontinuirano in je bila pogosta menjava lastništva
(Goriške opekarne: 25, 1973).
Grof Carlo Scanziani, ki je bil že pred prvo svetovno vojno eden izmed lastnikov nekdanje
Ljudske opekarne v Biljah, je bil leta 1921 vpisan kot edini lastnik opekarne. To potrdi tudi
zapis v Ročnem kažipotu, saj je za leto 1923 med obrtniki v Biljah ob Ljudski opekarni
zapisano le ime C. Scanziani (Ročni kažipot …, 1922). Njegovo opekarno je po mnenju
Ratkajeca verjetno vodila javna trgovska družba, v kateri so imeli vidno vlogo Giuseppe
Mosettig oziroma Mozetič, Gloria Continella in Gabriela Coniglio, od katerih so vsi stanovali
v Biljah. Kapital Scanzianijeve opekarne je znašal 50.000 lir, zaposlenih pa je bilo med 40 in
50 delavcev, ki so delali izključno ročno. Upad povpraševanja in dolgovi so povzročili, da je
leta 1925 opekarna prenehala obratovati. Ponovno oživitev je pod novim lastnikom Mozetičem
doživela dve leti kasneje, torej leta 1927. Omenjena opekarna je obratovala pod novim imenom
»Fornace Laterizi Giuseppe Mosettig ex Scanziani«. Kriza in neplačani računi so vplivali tudi
na poslovanje nove opekarne, zato jo je Mozetič konec septembra 1929 opustil in se z družino
preselil v Zadar (Ratkajec, 2012; Arčon, Rojc Parditey, 2014).
Slika 44: Opekarna Mozetič

Vir: Arčon, Rojc Parditey, 2014, str. 15.
48

Po prvi svetovni vojni je do spremenjenega lastništva prišlo tudi v primeru Združene opekarne
Bilje in Bukovica, a letnica menjave ni znana. Lastništvo so pod novim imenom Opekarna
Saunig - Nemec prevzeli Biljenci Giovanni Saunig, Giovanni in Rodolfo Nemec. Po arhivskih
podatkih, ki jih v svoji doktorski disertaciji navaja Ratkajec, naj bi bilo v opekarni zaposlenih
okoli 40 delavcev, ki so izdelovali predvsem zidake, tlakovce in strešnike (Ratkajec, 2012).
Omenjena opekarna je bila izmed vseh najbolj uspešna, saj je pod istim lastništvom delovala
do druge svetovne vojne in obenem ohranjala dobre poslovne stike z Avstrijo, Kraljevino
Jugoslavijo in Nemčijo (Nemec, 1997; Ratkajec, 2012).
Opekarna ob meandru Vipave na »Počivalah« je prva leta po vojni ostala v lasti grofa
Coroninija, vendar Ročni kažipot v letu 1923 navaja, da sta imela opekarno v najemu
družabnika Giberti & Culot (Ročni kažipot …, 1922). Leta 1928 naj bi opekarno odkupil Arone
Lustgarten iz Trsta, že leto kasneje pa je opekarna prišla pod lastništvo družabnikov Saunig Nemec (Arčon, Rojc Parditey, 2014).
Slika 45: Delavci v opekarni Saunig - Nemec med leti 1928 in 1935

Vir: Rojc Parditey, 2006, str. 86.

5.3.3. Čevljarstvo in usnjarstvo v Mirnu
Vojno opustošenje ni prizaneslo niti poslopju Čevljarske zadruge. Obnova poslopja se je začela
že poleti 1918, medtem ko je proizvodnja obutve še vedno potekala v begunstvu. Ob koncu
vojne so s proizvodnjo začasno prekinili, z delom so v zmanjšanem obsegu in z manjšim
čevljarskim kolektivom nadaljevali decembra 1919. Konec vojne je prinesel številne težave,
saj so stroji in kapital ostali onstran meje, zaradi nove meje pa je zadruga izgubila večino
svojega predvojnega trga. Omenjeni dejavniki so vplivali na razmišljanje vodstva zadruge, da
bi Čevljarska zadruga po novem raje obratovala v Kraljevini SHS, kjer bi imeli stroje in obširen
trg. Dilema o vrnitvi v domači Miren je bila kasneje opisana tudi v časopisu Goriška straža, in
sicer se je zapis glasil:
»V gospodarskem oziru bi imela zadruga večje ugodnosti, ako bi se za stalno naselila v
Jugoslaviji, kjer je industrija še nerazvita in kjer je odprt podjetjem te stroke obširen trg. Kljub
temu so se člani zadruge odločili, da se podjetje posveti svojemu prvotnemu namenu t.j. nuditi
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mirenskim čevljarjem zaslužka, ter našemu ljudstvu trpežno in solidno obuvalo.« (Goriška
straža, 1922, št. 8, str. 2)
Kot je razvidno iz zapisa, se je zadruga odločila za vrnitev v Miren, kamor je do leta 1921
preselila vse stroje in orodje iz begunstva, za kar so morali odšteti 20.500 lir, še pred samim
prevozom pa so morali odšteti še okrog 300.000 kron davka za dohodek v času vojne. Stroški
za prevoz in montažo strojev ter menjava denarne valute so izpraznili zadružne finančne
rezerve (Goriška straža, 1922, št. 8, str. 2; Mihelčič, 1923; Vuk, 1930).
Slika 46: Poškodovano poslopje Čevljarske zadruge po prvi svetovni vojni

Vir: Razrušeno poslopje …, 2014.
Veliko truda in stroškov je bilo potrebno vložiti tudi v obnovo poslopja Čevljarske zadruge, ki
je bilo kmalu po vojni popolnoma urejeno. Vsi oddelki so bili opremljeni s potrebno opremo,
stroje je poganjal poseben motor, napeljana je bila tudi električna razsvetljava. V skladiščih so
hranili vse potrebne rezervne dele za stroje, za prevažanje izdelkov in surovin pa so imeli lasten
kamion. Poleg čevljarske opreme je imela zadruga tudi nekaj strojev za strojenje kož (Goriška
straža, 1922, št. 8, str. 2).
Kot velik izziv se je izkazalo iskanje novih tržišč, saj je nova meja pretrgala uspešno trgovsko
vez, ki jo je v predvojnem obdobju Čevljarska zadruga vzpostavila predvsem na Kranjskem in
Hrvaškem. Čevljarski izdelki iz Mirna so počasi ponovno prodirali na trg. Prva leta po vojni
so izdelali okoli 8.000 parov čevljev na leto, ki so jih med drugim prodajali tudi na raznih
sejmih, med katerimi je bil najbolj znan sejem v Sežani (Mihelčič, 1923; Goriška straža, 1927,
št. 31, str. 3). Zaradi nezanesljivosti plačila trgovcev z obutvijo je vodstvo Čevljarske zadruge
želelo ponovno vzpostaviti mrežo lastnih prodajaln. Ponovno so odprli trgovino v Gorici in
nato v Trstu, vendar so sčasoma obdržali le tisto v Gorici. Svoje izdelke so pogosto oglaševali
z oglasi in pošiljanjem brezplačnih ilustriranih cenikov. Številni oglasi so opozarjali na zaščitni
znak odtisnjen na podplatu njihove obutve, ki je garantiral, da je kupljeni izdelek dejansko
nastal v mirenski tovarni. Primer omenjenega oglasa prikazuje slika 47 (Koledar …, 1921;
Vuk, 1930).
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Slika 47: Oglas Čevljarske zadruge z zaščitnim znakom iz leta 1921

Vir: Koledar …, 1921, str. 112.
Kljub začetnim težavam se je prodaja Čevljarske zadruge iz leta v leto povečevala, kar je
razvidno tudi iz preglednice 13. Zaradi ohranjanja konkurenčnosti in sledenja modi ter
povpraševanju na trgu so v zadrugi izvajali številna izobraževanja, saj je bila po vojni večina
mirenskih čevljarjev sposobna izdelati le trpežne delavske in vojaške čevlje (Vuk, 1930).
Začeli so z izdelovanjem novih modelov, ki so jih stalno izboljševali. Izdelovali so obutev za
moške, ženske in otroke. Sodeč po zapisih iz Koledarja Goriške matice za leto 1925 so v tovarni
Čevljarske zadruge izdelovali planinske čevlje imenovane »Gojšrji«, ki so bili dvojno šivani in
kovani z žeblji »planinčarji« ter so veljali za posebnost mirenske tovarne, športne čevlje,
sandale, delovne čevlje, ki so bili lahko kovani ali nekovani, in praznične čevlje, ki so bili lahko
navadne, ameriške ali špičaste oblike. Kot posebnost, ki naj bi jo izumili v mirenski Čevljarski
zadrugi, so oglaševali posebne nepremočljive čevlje, ki so bili primerni za dež in mraz (Koledar
…, 1923; Koledar …, 1924). Poleg lastne prodajalne v Gorici so čevljarske izdelke prodajali
po trgovinah v Bovcu, Tolminu, Pazinu, Kopru in v številnih drugih krajih, kar prikazuje tudi
slika 48 (Koledar …, 1924).
Preglednica 13: Količina prodanih parov čevljev od 1921 do 1926
Leto
1921
1922
1923
1924
1925
1926

Količina prodanih parov čevljev
10.276
16.351
19.530
19.715
23.466
25.158

Vir podatkov: Vuk, 1930, str. 8–9.
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Slika 48: Lokacije, kjer se je leta 1924 in 1925 prodajalo čevlje Čevljarske zadruge Miren

Vir: Koledar …, 1924, str. 117.
V prvi polovici leta 1927 je kazalo, da bosta proizvodnja in prodaja sledili začrtanim
smernicam, v omenjenem letu so imeli cilj izdelati 28.000 parov čevljev. Sredi 1927 je prišlo
do revalvacije lire, kar je pustilo posledice na celotnem gospodarstvu in tudi na delovanju
Čevljarske zadruge. Prodaja je drastično padla, trgovci, ki so imeli zadružne izdelke v
komisijski prodaji, niso poravnali računov, kar je zadrugi ustvarilo ogromno denarno izgubo.
Zaradi slabe prodaje je bila proizvodnja ustavljena. Tovarna je bila od 1. julija do novembra
1927 zaprta, nato je proizvodnjo v zmanjšanem obsegu nadaljevalo minimalno število
čevljarjev. V skladišču se je nahajalo 17.000 parov čevljev v vrednosti okoli 1.000.000 lir. Vso
skladiščno blago so bili primorani znižati za 30 %, kar je posledično vodilo v izgube. Te so
povečevali še administrativni stroški, davki, bančne obresti in zapadle terjatve. Posledično so
se proti koncu leta 1927 v vodstvu zadruge odločili za zmanjšanje pisarniškega osebja,
prepolovitev proizvodnje in prodajo izdelkov le v goriški trgovini ter najbolj zanesljivim
odjemalcem (Vuk, 1930).
Zaradi omenjenih akcij so se pojavljale govorice o likvidaciji Čevljarske zadruge, vendar je
vodstvo zadruge govorice ovrglo s kratko objavo v Goriški straži 28. marca 1928. Podan je bil
sledeč zapis:
»Govori se, da je »Čevljarska zadruga« v Mirnu ukinila obrat in da je v likvidaciji. Sporočamo,
da so te govorice neresnične. »Čevljarska zadruga« obratuje kakor vsa industrija v
zmanjšanem obsegu, a vendar nepretrgoma.« (Goriška straža, 1928, št. 25, str. 2)
Obenem so v časopisu objavili še oglas o ponudbi čevljev in poziv h krepitvi domače industrije
z nakupom izdelkov iz tovarne Čevljarske zadruge (Goriška straža, 1928, št. 25, str. 4). Od
1928 do prve polovice 1929 je zadruga dobila nekaj novih naročil, kar je vplivalo na manjše
povečanje proizvodnje. Nato je prišlo do zamenjav v vodstvu, kar je bilo v glavnem posledica
52

lokalnih fašistov. Zaradi nesposobnosti prišlekov je imela zadruga ob koncu leta 1929 okoli
500.000 lir izgube, leta 1930 pa se je ta povečala na 1.800.000 lir, kar je vodilo v konkurz
zadruge. Stroji, motorji, orodje, kopita in ostanki usnja so bili prodani za 40.000 lir, kar ni bilo
niti 5 % realne vrednosti, podobno se je zgodilo tudi s samo stavbo, ki jo je kupil tovarnar
Scalettari za 10 % takratne vrednosti (Zgodovina čevljarstva …, 1985b).
Po propadu Čevljarske zadruge so številni čevljarji postali brezposelni, nekateri so se, skupaj
z družinami, iz Mirna izselili, drugi so odprli lastne čevljarske delavnice, spet drugi pa so se
usmerili v popolnoma druge dejavnosti. Primer je nekdanji ravnatelj zadruge, Anton Vuk, ki je
po propadu zadruge odprl lastno prodajalno čevljev v Gorici, kar dokazuje oglas na sliki 49
(Družinski koledar …, 1932).
Slika 49: Oglas, ki prikazuje čevljarsko obrt v Mirnu po propadu zadruge

Vir: Družinski koledar …, 1932, str. 74.
Tudi usnjarska obrt med obema vojnama ni uspela obnoviti stanja, kakršno je bilo v
predvojnem obdobju. Mirenske usnjarne po prvi svetovni vojni niso bile v najbolj ugodnem
položaju, saj njihovi izdelki v primerjavi z opekarskimi niso bili nujno potrebni pri povojni
obnovi (Kemperle, 1923). V Ročnem kažipotu za leto 1923 je med mirenskimi usnjarskimi
mojstri zabeležen le Scalettari (Ročni kažipot …, 1922). Da je bila njegova usnjarna edina v
Mirnu, kaže tudi članek v Goriški straži iz leta 1927, ki je kot dejavnik za onesnaževanje reke
Vipave omenil samo Scalettarijevo usnjarno (Goriška straža, 1927, št. 62, str. 3). Okoli leta
1932 so v Mirnu sicer zabeležene tri usnjarne, vendar je na splošno za celotno Goriško veljalo
upadanje usnjarske obrti (Bednarik, 1932). Lokacija Scalettarijeve usnjarne je bila omenjena
že v predhodnih podpoglavjih, o lokacijah in lastništvu ostalih usnjarn, ki naj bi obratovale
okoli leta 1932, pa ni podatkov. Opis stanja usnjarske in čevljarske dejavnosti na Goriškem in
tudi v Mirnu dobimo iz zapisa Koledarja Goriške Mohorjeve družbe za leto 1939. Ta se glasi:
»V to stroko spadajo tudi različne strojarne za prirejanje usnja. V splošnem ta obrt propada,
ker je bila majhna in majhne strojarne ne morejo konkurirati z velikimi. Tesno s strojarnami
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moramo omeniti tvornice čevljev, katerih v Julijski krajini ni več, odkar je propadla
»Čevljarska zadruga« v Mirnu pri Gorici. Ostala pa je v Mirnu še vedno cvetoča čevljarska
obrt, ki jo je razvila zgoraj omenjena zadruga s tem, da je v svojem 20 letnem obstoju dala
mirenskim čevljarjem tako strokovno izobrazbo, da lahko s svojimi izdelki tekmujejo na trgu.«
(Koledar …, 1938, str. 83–84)
5.3.4. Mlinarstvo
Po prvi svetovni vojni je mlinarstvo spadalo med obrti, ki so začele počasi zamirati, kar je bilo
predvsem posledica razvoja tehnologije, ki je povzročila propad tradicionalnega mlinarstva ob
Vipavi. Po mnenju Bogataja je moderna tehnologija omogočila postavitev mlinov ločeno od
vode, ki je do tedaj služila kot glavni vir pogona, saj so v veljavo prihajale nove pogonske sile.
Mlinski kamni so bili v večini primerov zamenjani z naprednimi valjčnimi mlini, ki so
omogočili večjo kapaciteto mletja, kot je bila možna s klasičnimi mlinskimi kamni (Bogataj,
1989).
Podatkov o mirenskih mlinih po prvi svetovni vojni nimamo, tako da obstaja velika možnost,
da sta prenehala z obratovanjem bodisi zaradi vojnih poškodb bodisi zaradi nekonkurenčnosti
in zastarelosti. Nekoliko več podatkov imamo za mlina v Biljah in Orehovljah. V Biljah je
družina Zorn, ki je dolgo upravljala z mlinom, le-tega prodala nekemu Italijanu. Ta je mlin
moderniziral. Dotrajane mlinske kamne je v duhu časa zamenjal z valjčki, ločenimi za mletje
koruze ali pšenice. Po obstoječih podatkih naj bi z biljenskim mlinom kasneje upravljala brata
Rumiel iz Gorice (Kosta, 2017; Mlin v Biljah, 2018). Mlin v Orehovljah je bil do leta 1922 ali
1923 v lasti Furlanske banke, nato ga je odkupil Alojz Štrukelj iz Gorice, kar podpira tudi oglas
iz Ročnega kažipota na sliki 51. Med obema vojnama je imel mlin eno mlinsko kolo, štiri
mlinske kamne in eno mlatilnico. V mlinu so tako kot pred vojno še naprej nadaljevali z
mletjem koruze in pšenice. Leta 1931 je mlin kupil Jožef Marmolja, trgovec iz Mirna, ki ga je
popravil, moderniziral in obnovil jez. V času pred drugo svetovno vojno naj bi v njem mlel
Italijan Ernesto Bortolussi (Silič, 2005; Mlin v Orehovljah, 2018).
Slika 50: Načrt mlina v Biljah med Slika 51: Oglas iz leta 1923, kjer je Štrukelj označen
obema vojnama
kot lastnik mlina v Orehovljah

Vir: Mlin v Biljah, 2018.

Vir: Ročni kažipot …, 1922.
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5.4. Gospodarski razvoj od združitve Primorske z Jugoslavijo do osamosvojitve
Slovenije
5.4.1. Splošen pregled gospodarstva
Dediščina, ki sta je tako preučevano območje kot tudi celotna Goriška prinesla iz obdobja pod
italijansko državo, je bila predvsem gospodarska nerazvitost. Ob združitvi Primorske z
Jugoslavijo je bilo temelj gospodarstva kmetijstvo, predvsem prva leta pa so se izkazala za
izredno težka. Na gospodarski razvoj je vplivalo primanjkovanje domačih strokovnjakov,
kapitala in ustreznih strojev, svoje pa je prispevala tudi nova meja, ki je ločila območje
preučevanja od njegovega glavnega trga, to je mesta Gorice, ki je ostalo v Italiji. Izvedena je
bila nacionalizacija industrijskih podjetij in združevanje manjših obratov v večje, saj je
socialistični koncept predvideval državno lastnino proizvajalnih sredstev. Izvajala se je tudi
pospešena industrializacija, ki je bila videna kot glavni temelj gospodarskega napredka. Iz
preglednice 14 je vidno, da se je od leta 1953 do 1971 stalno zmanjševal delež zaposlenih v
kmetijstvu in povečeval delež zaposlenih v industriji, kar je posledica industrializacije. Še leta
1953 je bilo na večini preučevanega območja, z izjemo Mirna, največ zaposlenih v kmetijstvu,
kar pa se je začelo naglo zmanjševati. Najvišji delež zaposlenih v kmetijstvu se je ohranjal v
Orehovljah, medtem ko sta bila najvišja deleža zaposlenih v industriji značilna za Miren in
Bilje. Po potrebi so bili predvojni obrati obnovljeni in so začeli obratovati s povečano
proizvodnjo, ustanovljeni so bili tudi novi obrati, ki so izhajali iz starih obrtnih tradicij. Tako
je po združitvi na preučevanem območju prevladovala industrija gradbenega materiala, ki sta
jo v okviru Goriških opekarn zastopala opekarska obrata v Biljah in Industrija marmorja in
apna v Mirnu. Na bogato čevljarsko tradicijo se je naslonila industrija usnja in obutve, saj sta
bili v Mirnu dve čevljarski podjetji, in sicer Jadran in Ciciban, ter Tovarna usnja Miren. V
ospredje pa je prišla tudi mirenska mizarska tradicija, ki je pripomogla k ustanovitvi Tovarne
pohištva Iztok Miren (Prinčič, 1997; Zagradnik, 1997; Industrijska dediščina …, 2015).
Preglednica 14: Gibanje deleža zaposlenih v industriji in kmetijstvu v letih 1953, 1961 in 1971
1953

Bilje
Miren
Orehovlje
Vrtoče

1961

1971

industrija in
rudarstvo

kmetijstvo in
ribištvo

industrija in
rudarstvo

kmetijstvo
in ribištvo

industrija in
rudarstvo

kmetijstvo in
ribištvo

31 %
46 %
26 %
35 %

34 %
10 %
43 %
41 %

37 %
46 %
36 %
22 %

16 %
6%
24 %
33 %

50 %
49 %
41 %
48 %

10 %
4%
18 %
7%

Vir podatkov: Popis …, 1953; Popis …, 1961; Popis …, 1971.
Zaradi razmer v času spora z informbirojem se je v začetku petdesetih let začel opuščati
administrativni socializem, namesto tega se je začel vpeljevati decentralizirani samoupravni
model po načelu »tovarne delavcem«. Prejšnji birokratski in centralizirani sistem se je delno
razgradil, podjetjem je bilo danih nekaj več pristojnosti, delavci pa so soodločali v delavskih
svetih. Z decentralizacijo zvezne državne uprave in uvajanjem delavskih svetov so se začele
gospodarske spremembe. Naraščala sta produktivnost in standard ljudi, začelo se je obdobje
hitre gospodarske rasti, ki je sicer začela upadati v začetku šestdesetih let, vendar se je
gospodarska rast sčasoma obnovila. V sedemdesetih letih je prišlo do sistemskih sprememb,
saj se je pojavilo prepričanje, da se samoupravljanje ne more poistovetiti s poslovno ekonomijo
podjetja. Na podlagi Zakona o združenem delu iz leta 1976 so podjetja začela spreminjati svojo
organizacijsko strukturo. Večja podjetja, kot na primer Goriške opekarne in Ciciban, so se
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razdelila na več temeljnih organizacij združenega dela (TOZD). Za sedemdeseta leta je bila
značilna tudi skrb za policentrični razvoj gospodarstva v upanju, da bi se zaustavilo praznjenje
podeželja. V ta namen je oblast spodbujala odpiranje delovnih mest v dislociranih obratih, kar
je znotraj preučevanega območja najbolj prakticiral Jadran-Ciciban, kasneje Ciciban, saj je že
leta 1972 odprl dva dislocirana obrata, v Kalu nad Kanalom in Cerovem v Brdih (PavšičMilost, 1997; Velikonja, 1997).
Osemdeseta leta, predvsem druga polovica, so predstavljala pomembno ločnico v
socialističnem gospodarstvu. Da stanje ni tako uspešno, kot so dolga leta prikazovali, je bilo
vidno že pred Titovo smrtjo, še bolj opazno pa je postalo po njegovi smrti, ko je gospodarska
kriza postajala več kot očitna. Podobno kot ostala slovenska podjetja so tudi podjetja
preučevanega območja, predvsem Ciciban, Iztok Miren in Goriške opekarne, katerega del je
bil obrat v Biljah, pestile zastarela in iztrošena strojna oprema, previsoka stopnja zaposlenosti,
nizka produktivnost, nekonkurenčnost, zadolženost in inflacija, ki je konec osemdesetih let
prerasla v hiperinflacijo. Medtem ko so v razvitem svetu z računalniško vodenimi stroji
ustvarjali kakovostnejšo, cenejšo proizvodnjo in večjo storilnost, večina jugoslovanskih
podjetij tehnološko ni dohajala zahodnoevropskih tržišč, kar je pomenilo, da so postajala
nezanimiv ekonomski partner, izvoz pa je posledično postajal vedno težje dosegljiv. Da je
osvajanje tujih trgov postajalo vedno bolj kompleksno, je razvidno tudi iz številnih zapisov sej
delavskega sveta, poslovnih poročil in časopisnih glasil Cicibana in Goriških opekarn.
Zavedanje, da bo za približanje razvitejšim državam potrebno povečati storilnost in
gospodarsko organiziranost, je bilo prisotno, kar pokaže tudi zapis v Cicibanovem glasilu iz
maja 1982, v katerem so opozorili, da »čas, v katerem živimo, zahteva sodobno proizvodnjo,
dobro organizacijo in poslovanje« (Pavzin, 1982, str. 2). Kljub zavedanju je bilo na tem
področju storjenega malo, na kar je vplival tudi gospodarski sistem, ki podjetjem ni dal večje
možnosti samostojnega odločanja (Prinčič, 1997; Prinčič, 2002).
Slika 52: Časovni prikaz nastanka in propada pomembnejših podjetij in obratov znotraj
preučevanega območja od 1947 do 1991

Avtorica: Kaja Cerar, 2019.
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Slika 53: Kartografski prikaz pomembnejših podjetij in obratov znotraj preučevanega območja od združitve Primorske z Jugoslavijo do
osamosvojitve
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5.4.2. Opekarstvo v Biljah
Ob združitvi Primorske z Jugoslavijo leta 1947 so vse opekarne v Spodnji Vipavski dolini, med
njimi tudi biljenske opekarne, po zakonu o nacionalizaciji prešle v splošno ljudsko premoženje.
Dne 24. marca 1948 so bile številne opekarne v Spodnji Vipavski dolini združene v eno večje
podjetje, in sicer v Goriške opekarne s sedežem v Biljah. Znotraj Goriških opekarn sta delovala
tudi biljenska obrata – Bilje I, nekdanja opekarna Saunig - Nemec, in Bilje II, nekdanja
Coroninijeva opekarna na Počivalah, kasneje tudi del Saunig - Nemec. Začetek obratovanja po
letu 1948 je bil težak. Obrat Bilje II je bil med vojno poškodovan in delno porušen, obrat Bilje
I pa je omogočal obratovanje, vendar je bil potreben popravil. Prva težava je nastala že pri sami
povojni obnovi obratov, saj so delavnice, ki so bile specializirane za popravila strojev, ob
združitvi ostale onkraj meje. V nekaj letih so bili obrati obnovljeni do te mere, da so lahko
normalno obratovali (Goriške opekarne: 25, 1973; Goriške opekarne …, 1998). Iz arhivskih
gradiv je razvidno, da so bili leta 1948 na obratu Bilje I sledeči objekti:






pisarniška zgradba,
delavsko stranišče,
krožna peč z ostrešjem,
tovarniški dimnik,
vodnjak,







leseni kozolci,
novozgrajena lopa za depo,
novozgrajena lopa za avtomobile,
navadne lope in dve sušilni lopi,
zidana ograja pred opekarno (PANG 858, TE 81).

Leta 1950 se je obrat Bilje II skupaj z obratoma Dombrava in Vrtojba odcepil od Goriških
opekarn. Omenjeni obrati so bili vključeni v za potrebe gradnje Nove Gorice novoustanovljeno
podjetje Okrajne opekarne. Potrebno je omeniti, da obrat Bilje II do leta 1954 ni obratoval, saj
še niso bile odpravljene vse med vojno nastale poškodbe. Istega leta so obrat dokončno
obnovili, Okrajne opekarne pa preimenovali v Opeka Bilje. Kot tako je podjetje obstajalo do
leta 1959, ko se je zaradi gospodarskih razlogov ponovno združilo z Goriškimi opekarnami
(Goriške opekarne: 25, 1973; Goriške opekarne …, 1998).
Slika 54: Obrata Bilje I in Bilje II konec šestdesetih let

Vir: Arčon, Rojc Parditey, 2014, str. 14, 16.
Za povojna leta je bilo značilno množično povpraševanje po gradbenem materialu, na kar so
se v Goriških opekarnah odzvali z delovanjem čim večjega števila opekarskih obratov, tudi
tistih najbolj zastarelih. V kasnejših obdobjih oziroma v šestdesetih in sedemdesetih letih, ko
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je bilo potrebno upoštevati tudi kakovost in ne zgolj količino, se je začelo opuščati nerentabilne
obrate in modernizirati najbolj rentabilne, kar se je pokazalo tudi na območju Bilj. O možnosti
opustitve obrata Bilje II so razpravljali že na seji upravnega odbora leta 1967. Na predlog
delavcev, da bi na obratu asfaltirali dvorišče in s tem rešili problem blata, je direktor podal
sledeč odgovor:
»Direktor je pripomnil, da na situacijo kakršna je naj ne bi preveč vlagali na ta obrat, ker bo
treba v kolikor se ne popravijo tržne razmere verjetno celo ustaviti obratovanje.« (PANG 858,
TE 83)
Obrat Bilje II je nekaj let še obratoval, nato pa so 29. aprila 1974 na seji delavskega sveta med
drugim obravnavali predlog o njegovi ukinitvi. Predlog je bil sprejet in obrat Bilje II je prenehal
z obratovanjem še v istem letu, saj zaradi zastarelosti proizvodnja ni bila več rentabilna
(Goriške opekarne: 25, 1973; Interne novice …, 1974). Še pred ukinitvijo obrata Bilje II je bil
obrat Bilje I leta 1968 deležen obsežne rekonstrukcije in modernizacije, kar bo podrobneje
opisano v nadaljevanju. Do leta 1978 so Goriške opekarne poslovale enotno, nato je skladno z
Zakonom o združenem delu prišlo do reorganizacije z nastankom treh temeljnih organizacij
združenega dela (TOZD) in Delovne skupnosti skupnih služb Bukovica (DSSS). Med temeljne
organizacije združenega dela so spadali:




TOZD Opekarne Renče – Bilje s sedežem v Renčah,
TOZD Tovarna keramičnih ploščic Keramix s sedežem v Volčji Dragi,
TOZD Vzdrževanje Bukovica s sedežem v Bukovici.

Edini opekarski obrat, ki je tedaj obratoval v Biljah (Bilje I), je deloval znotraj TOZD
Opekarne, zato bo v nadaljevanju pozornost namenjena tej temeljni organizaciji združenega
dela (PANG 858, TE 27). Leta 1989 je prišlo do nove reorganizacije. TOZD Opekarne in
TOZD Keramix sta se preoblikovala v dve samostojni podjetji v družbeni lasti – Goriške
opekarne p. o. Renče – Bilje in Keramix. Znotraj novega podjetja Goriških opekarn so delovali
obrati Renče III, Renče IV in Bilje I (Rojc Parditey, 2006).
Slika 55: Obrat Bilje I pred rekonstrukcijo

Vir: Glas opekarjev …, 1969a, str. 9.
Ob ustanovitvi Goriških opekarn je bil proizvodni proces približno enak kot pred prvo svetovno
vojno. Večina dela je potekala ročno, peči so bile v slabem stanju, obstoječi stroji pa zastareli.
Stanje takratne proizvodnje je v svojem govoru opisal tudi tedanji direktor Goriških opekarn,
Ladislav Nemec, in sicer:
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»Ko sem prevzel vodenje podjetja, sem se zavedal zaostalosti proizvodnje. /…/. Družba je od
nas zahtevala, mi pa smo imeli le primitivno proizvodnjo, strokovno usposobljenih kadrov ni
bilo, saj so bili prej na teh mestih Italijani. Lastnih strokovnjakov Primorska takrat ni imela.«
(Arčon, Rojc Parditey, 2014, str. 53)
V petdesetih in šestdesetih letih se je postopoma začela modernizacija rentabilnih obratov.
Ročno kopanje gline so zamenjali bagri, uvedeni so bili posebni traktorji za vožnjo surovih
izdelkov v sušilnice in viličarji za nakladanje pečenih izdelkov. Bistvena prelomnica je bila
uvedba umetnih sušilnic, kar je odpravilo sezonski značaj proizvodnje, in prehod iz kurjenja
na premog na kurjenje na mazut. Za obrat Bilje I sta bili bistvenega pomena leti 1968 in 1969,
saj je v tem obdobju potekala obsežna rekonstrukcija obrata. Zgrajena je bila nova hala z
desetimi umetnimi sušilnicami in predelovalnimi stroji z avtomatiko, generatorska postaja z
dvema generatorjema, stara strojnica pa je bila adaptirana za predelavo gline. Glavni nameni
rekonstrukcije so bili:





izboljšanje kakovosti opečnih izdelkov,
povečanje storilnosti,
hitrejše sušenje izdelkov,
zmanjšanje obsega fizičnega dela (Glas opekarjev …, 1969b).

Slika 56: Gradnja nove hale v obratu Bilje I

Vir: Glas opekarjev …, 1969c, str. 8.
Slika 57: Umetne sušilnice in sodoben oblikovalni stroj v obratu Bilje I po rekonstrukciji

Vir: Goriške opekarne: 25, 1973, str. 29, 32.
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Omenjena modernizacija je bila zadnja, ki je bila izvedena v obratu Bilje I. V nadaljnjih letih
je bilo več pozornosti posvečene renškim obratom, zato je obrat Bilje I v osemdesetih letih
postal najbolj zastarel izmed vseh obratov. Zadnji poseg v obrat je bil v marcu 1981, ko je bila
izvedena vpeljava plinifikacije (Bizjak, 1981; PANG 858, TE 27).
Poleg zastarelosti obrata je od sedemdesetih let dalje postajalo vedno bolj pereče vprašanje
pridobivanja glavne opekarske surovine – gline. Surovinska baza se je izkazala kot velika
pomanjkljivost obrata Bilje I, saj so se lastna glinišča izčrpala. Vprašanje o kopanju gline se je
pojavilo kot prioriteta že v zapisnikih sej delavskega sveta leta 1973. Pridobivanje dovoljenj
za odpiranje novih glinokopov je bilo zaradi posega v naravno okolje vedno težje dosegljivo
kljub sanaciji, ki bi potekala vzporedno s koriščenjem. V primeru Bilj so za pridobivanje gline
prevladovali naslednji predlogi:



pridobivanje gline v meandrih reke Vipave,
odpiranje novih glinokopov na Biljenskih gričih.

Kljub zavedanju o omejenosti surovinske baze v okolici biljenskega obrata je bilo vloženega
premalo truda za iskanje novih rešitev. V osemdesetih letih je bil obrat Bilje I že vezan na izkop
in dovoz gline iz Renč. Takrat so se začele pojavljati ideje o zamenjavi surovine, in sicer bi
glino nadomestili z laporjem. Ostalo je le pri ideji, saj bi bila s preusmeritvijo na lapor potrebna
obsežna investicijska vlaganja in spremenjen proizvodni program, za kar ni bilo prisotnih
finančnih sredstev (PANG 858, TE 19, 27).
Slika 58: Deponirana glina v obratu Bilje I pred letom 1973

Vir: Goriške opekarne: 25, 1973, str. 25.
Ob združitvi Primorske z Jugoslavijo so v obratih Bilje I in Bilje II delali po večini zgolj
Biljenci, na kar sta vplivala faktorja bližine zaposlitve in velika potreba po delovni sili. Kasneje
so se zaradi manj težaške narave dela predvsem ženske raje zaposlovale v mirenskem Cicibanu,
mnogi pa so zaposlitev iskali tudi v številnih podjetjih Nove Gorice, saj je bilo delo v opekarni
kljub boljši mehanizaciji še vedno težavno in ne preveč spoštovano (Goriški frnažarji, 2011).
V sedemdesetih letih je bil viden porast zaposlovanja delavcev iz drugih jugoslovanskih
republik. Po podatkih poslovnega poročila je bilo leta 1980 v obratu Bilje I izmed skupno 54
delavcev zaposlenih 17 delavcev, ki so prišli iz Bosne, in 9 iz Kosova (PANG 858, TE 27).
Sprva sta biljenska obrata zaposlovala več delovne sile kot renška obrata, kasneje se je to začelo
spreminjati. Arhivski podatki kažejo, da je bilo leta 1967 v obratih Bilje I in Bilje II zaposlenih
90 delavcev, kar je predstavljalo 42,5 % vse delovne sile Goriških opekarn, v obratih Renče I
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in Renče II pa 87 delavcev oziroma 41 % vseh zaposlenih v Goriških opekarnah. Leta 1973 sta
biljenska obrata z 78 zaposlenimi skupaj predstavljala 32,6 % vseh zaposlenih, renška obrata
pa s 84 zaposlenimi 35,1 % vseh zaposlenih v Goriških opekarnah. Zmanjšanje zaposlenih v
biljenskih obratih gre pripisati tudi dejstvu, da je obrat Bilje II v letu 1974 prenehal z
obratovanjem, že prej pa so verjetno obratovali z zmanjšano delovno silo (PANG 858, TE 27,
85).
Gibanje števila zaposlenih v obratu Bilje I in primerjava s številom zaposlenih v vseh
opekarskih obratih, od leta 1978 TOZD Opekarne, je vidno v preglednici 15. Število zaposlenih
v obratu Bilje I je v omenjenih letih nihalo. V letih 1975 in 1976 se število zaposlenih ni
spremenilo, vendar za ti leti ni bilo podatkov o zaposlenih po posameznih opekarskih obratih,
temveč le za celotno podjetje. To onemogoča izračun deleža zaposlenih v obratu Bilje I. Leta
1977 se je število zaposlenih zmanjšalo za 4, obrat pa je obsegal 20,1 % vseh zaposlenih izmed
skupnega števila zaposlenih v opekarskih obratih. V naslednjem letu se je število zaposlenih v
Biljah povečalo na 58 delavcev, skupno število zaposlenih v vseh obratih pa je upadlo na 228
delavcev, kar je verjetno posledica reorganizacije znotraj podjetja. Od leta 1978 se je število
zaposlenih v obratu Bilje I začelo zmanjševati kot posledica zastarelosti in vedno slabše
rentabilnosti. Leta 1985 je bilo v biljenskem obratu zaposlenih še 43 delavcev, kar je
predstavljalo 16,6 % vseh zaposlenih v TOZD Opekarne. Med leti 1980 in 1984 se je število
zaposlenih v TOZD Opekarne sicer povečalo zaradi povečane proizvodnje in novih obratov,
nato pa se je zaposlenost začela zmanjševati zaradi vedno večjih gospodarskih težav.
Preglednica 15: Gibanje števila zaposlenih v obratu Bilje I in vseh opekarskih obratih med
leti 1975 in 1980 ter 1984 in 1985
Leto

Obrat Bilje I

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1984
1985

60
60
56
58
56
54
52
43

Vsi opekarski obrati
(od 1978 TOZD
Opekarne)
279
228
220
217
263
259

Delež zaposlenih v
obratu Bilje I
20,1 %
25,4 %
25,5 %
24,9 %
19,8 %
16,6 %

Vir podatkov: PANG 858, TE 19, 27.
O kvalifikacijski strukturi zaposlenih so na voljo podatki za celotne TOZD Opekarne, vendar
verjetno tudi pri obratu Bilje I ni prihajalo do večjih razhajanj. Iz slike 59, ki prikazuje
kvalifikacijo kadrov leta 1980, je razvidno, da so največji delež v TOZD Opekarne predstavljali
nekvalificirani delavci. Sledili so polkvalificirani in kvalificirani delavci, osebe s srednješolsko
in višješolsko izobrazbo pa so zajemale zelo majhen delež. O problematiki pomanjkanja
kvalificirane delovne sile so večkrat opozarjali tudi v glasilu Goriških opekarn, problem pa so
skušali rešiti s štipendiranjem.
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Slika 59: Kvalifikacijska struktura delavcev TOZD Opekarne leta 1980
6% 1%

nekvalificirani
polkvalificirani

22 %

kvalificirani

56 %

srednješolska izobrazba
višješolska izobrazba

15 %

Vir podatkov: PANG 858, TE 27.
Prva leta po priključitvi so v vseh opekarskih obratih izdelovali predvsem polne zidake in
korce. Sprva je bila proizvodnja kljub visokim potrebam nizka, na kar so vplivali odvisnost od
vremena, prevladujoče ročno delo in slabo stanje mnogih obratov. Nato se je proizvodnja
začela povečevati. Leta 1948 so skupno proizvedli 13.816.000 enot, deset let kasneje, leta 1958,
že 20.225.000 enot, vendar je potrebno upoštevati, da ni zajeta proizvodnja obratov združenih
v Okrajne opekarne. Po ponovni združitvi obratov Okrajnih opekarn z Goriškimi opekarnami
se je trend rasti proizvodnje nadaljeval (Glas opekarjev …, 1969a).
Gibanje proizvodnje v biljenskih obratih in primerjavo z ostalimi opekarskimi obrati Goriških
opekarn prinašata preglednici 16 in 17. Primerjava količine proizvodnje med leti 1964 in 1967
je vidna v preglednici 16, in sicer so bili arhivski podatki na voljo za vse tedanje obrate. Vidno
je, da sta v vseh obravnavanih letih obrata Bilje I in Bilje II skupaj proizvajala večjo količino
opečnih izdelkov kot obrata Renče I in Renče II. Leta 1964 je količinsko največjo proizvodnjo
imel obrat Renče II, v nadaljnjih letih pa je največ opečnih izdelkov prišlo iz obrata Bilje I, saj
je obsegal od 36 % do skoraj 41 % celotne proizvodnje. Drugi biljenski obrat, Bilje II, je imel
manjšo proizvodnjo, saj se je, skupaj z obratom Renče I, smatral kot manjši obrat. V primerjavi
z letoma 1964 in 1965 se je skupna proizvodnja leta 1966 zmanjšala, pregled po obratih pa
pokaže, da je bilo največje zmanjšanje proizvodnje v obratih Bilje II in Renče I, v obratu Bilje
I do drastičnega zmanjšanja ni prišlo, v obratu Renče II pa je celo prišlo do rahlega povečanja
proizvodnje. Goriške opekarne so imele v letu 1966 kar nekaj težav. Proizvodnja je bila
nezadovoljiva zaradi vdora apnenca v glino v enem izmed glinokopov, kar je privedlo do slabše
kakovosti izdelkov. Obenem se je v tem letu mazut podražil za okoli 14 %, zato so v manjših
obratih omejili proizvodnjo, saj je bila tu poraba mazuta višja kot v večjih obratih. V
naslednjem letu se je skupna proizvodnja ponovno dvignila, povečanje proizvodnje pa je bilo
vidno tudi v večini obratov z izjemo obrata Renče II, kar je bila verjetno posledica remonta
peči (PANG 858, TE 83).
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Preglednica 16: Gibanje proizvodnje v obratih Goriških opekarn od 1964 do 1967

Bilje I
Bilje II
Renče I
Renče II
Skupaj
Bilje I +
Bilje II
Renče I +
Renče II

1964
Proizvodnja
enote
delež
11.183.772 33,9 %
18,2 %
5.996.534
12,0 %
3.956.220
11.816.044 35,9 %
100 %
32.952.570

1965
Proizvodnja
enote
delež
36,3 %
12.252.875
16,0 %
5.398.342
17,8 %
6.010.388
29,9 %
10.102.678
100 %
33.764.283

1966
Proizvodnja
enote
delež
12.129.123 40,6 %
3.442.345 11,5 %
3.892.215 13,0 %
10.435.535 34,9 %
29.899.218 100 %

1967
Proizvodnja
enote
delež
13.092.941 39,2 %
5.253.520 15,8 %
5.516.058 16,5 %
9.498.346 28,5 %
33.360.865 100 %

17.180.306

52,1 %

17.651.217

52,3 %

15.571.468

52,1 %

18.346.461

55,0 %

15.772.264

47,9 %

16.113.066

47,7 %

14.327.750

47,9 %

15.014.404

45,0 %

Vir podatkov: PANG 858, TE 85.
Preglednica 17 ponuja vpogled v proizvodnjo obrata Bilje I (obrat Bilje II je namreč prenehal
z obratovanjem leta 1974) in vseh združenih opekarskih obratov (od leta 1978 dalje TOZD
Opekarne) med leti 1976 in 1985. Proizvodnja vseh opekarskih obratov se je povečevala od
1976 do 1980, nato je bil v letu 1981 zabeležen rahel upad proizvodnje, ki se je ponovno
dvignila v naslednjem letu, ponovno padla leta 1983 in v naslednjih dveh letih še enkrat
doživela vzpon in padec. Razlog za nihanje proizvodnje od leta 1980 dalje gre pripisati težjim
pogojem poslovanja, manjšemu povpraševanju po opečnih izdelkih in gradnji novih, modernih
obratov (PANG 858, TE 27, 87).
Nihanje proizvodnje je vidno tudi v primeru obrata Bilje I, v katerem se je proizvodnja
povečevala od rekonstrukcije, ki jo je bil obrat deležen konec šestdesetih let. Proizvodnja se je
povečevala do leta 1977, nato je v letu 1978 rahlo upadla in se ponovno povečevala do 1980.
Od 1980 do 1983 so vidna nihanja, nato pa se je začel trend upadanja proizvodnje. Vmesni
padci proizvodnje so bili verjetno posledica remontov peči in opravljanja popravil strojev. Od
leta 1976 do 1982 se je delež proizvedenih opečnih enot v obratu Bilje I glede na skupno
proizvodnjo vseh opekarskih obratov Goriških opekarn gibal med 22 % in 25 %. V
obravnavanih letih je bil delež največji leta 1983, ko je znašal 26 %. Razlog je tičal v upadu
splošne proizvodnje Goriških opekarn zaradi investicije v modernizacijo obrata korcev, saj je
obrat Renče II prenehal obratovati v maju 1983, v novozgrajenem obratu Renče IV pa se je
proizvodnja začela septembra 1983. V naslednjih dveh letih je bilo v obratu Bilje I
proizvedenih samo še 12 % vseh opečnih izdelkov, kar je bilo predvsem posledica zastarelosti
obrata in pomanjkanja gline. Zaradi zastarele krožne peči biljenski izdelki niso dosegali
kakovosti izdelkov, ki so prihajali iz moderniziranih renških obratov, zato je obrat Bilje I
prevzel izdelavo različnih vrst opečnih izdelkov v manjših serijah. Svoje je pristavila še vedno
bolj izrazita gospodarska kriza, ki je povzročila kopičenje zalog neprodanega materiala. Zaradi
kopičenja zalog so v Bilje I novembra 1985 zaustavili proizvodnjo, ki pa se je v zmanjšanem
obsegu nadaljevala v naslednjem letu (PANG 858, TE 19, 27, 87).
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Preglednica 17: Gibanje proizvodnje v obratu Bilje I in TOZD Opekarne od 1976 do 1985
Obseg proizvodnje (enote)
Bilje
TOZD Opekarne
22.907.939
90.600.691
26.459.619
107.738.118
25.160.670
114.791.780
26.440.994
117.513.061
29.666.286
123.141.892
27.915.071
119.354.237
27.984.903
120.979.516
28.407.048
111.245.345
24.953.657
154.465.297
16.568.890
141.680.658

Leto
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Delež proizvodnje
obrata Bilje I
25 %
25 %
22 %
23 %
24 %
23 %
23 %
26 %
16 %
12 %

Vir podatkov: PANG 858, TE 27, 87.
Zanimiva je tudi primerjava količine proizvodnje in deleža celotne proizvodnje v obratu Bilje
I med leti 1964 in 1967 ter 1976 in 1985, kar ponazarja slika 60. Proizvodnja se je od leta 1967
do 1976 vidno povečala, kar gre pripisati dejstvu, da je bil obrat Bilje I v letih 1968 in 1969
deležen rekonstrukcije. Trend upadanja proizvodnje je značilen za obdobje po letu 1983,
vendar so v letu 1985 kljub očitni krizi tedanjega gospodarstva v obratu Bilje še vedno
proizvedli več opečnih enot kot v letih pred rekonstrukcijo obrata. Proizvodnja se je sicer
količinsko povečevala, delež glede na skupno proizvodnjo vseh opekarskih obratov pa se je
zmanjševal. Obrat Bilje I je v šestdesetih letih obsegal največji delež celotne proizvodnje,
skupaj z obratom Bilje II pa je bilo v Biljah proizvedenih precej več opečnih izdelkov kot v
Renčah. Do sprememb je prišlo v drugi polovici sedemdesetih let. Leta 1974 je bil obrat Bilje
II ukinjen, tako da je Bilje zastopal le še obrat Bilje I. Pomemben je podatek, da sta bila obrata
Renče I in Renče II v sedemdesetih in osemdesetih letih zaradi nerentabilnosti ukinjena,
namesto njiju sta bila zgrajena obrata Renče III in Renče IV. Novozgrajena renška obrata sta
bila modernejša kot Bilje I, kjer se je že začela kazati zastarelost. Omenjeni dejavniki so vodili
v upadanje deleža proizvodnje v obratu Bilje I. Naziv vodilnega naselja opekarstva, ki je še v
šestdesetih letih pripadal Biljam, je od druge polovice sedemdesetih let pripadel Renčam.
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Vir podatkov: PANG 858, TE 27, 85, 87.
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Delež proizvodnje

Količina proizvodnje

Slika 60: Primerjava količine in deleža proizvodnje v obratu Bilje I med leti 1964 in 1967 ter
1976 in 1985

Podatki o prodaji in izvozu so na voljo le za celotne TOZD Opekarne, za posamezne obrate so
podatki dostopni le kakšno vmesno leto. Povpraševanje po opečnih izdelkih je od 1965 stalno
naraščalo, povečana proizvodnja v moderniziranih obratih Renče in Bilje pa je omogočila
širjenje tržišč. Kot je vidno iz slike 61, je bila od leta 1978 večina prodanih izdelkov namenjena
za domači trg, izvoz je naraščal le počasi. Prodaja na domačem trgu je bila predvsem
grosistične narave, med vsemi jugoslovanskimi republikami pa je bila prevladujoča na
slovenskem in hrvaškem trgu. Maloprodaja opečnih izdelkov je skoraj v celoti potekala na
območju Primorske. Prodaja je bila največja v marcu, maju in avgustu, najnižja pa v mesecu
januarju. Glede na podatke iz poslovnih poročil je bilo v letu 1982 v obratu Bilje I prodanih
89 % celotne proizvodnje obrata, v naslednjem letu pa 88 % celotne proizvodnje. Upad prodaje
na domačem trgu leta 1983 je možno pojasniti z investicijami v obrat Renče IV, upad leta 1985
pa je bil že posledica manjšega povpraševanja in izrazitejše gospodarske krize (PANG 858, TE
19).
Večina izvoženega materiala, predvsem korcev, je bila namenjena na italijanski trg. In čeprav
cene v izvozu niso dosegale cen na domačem trgu, je bil ta pomemben predvsem za pridobitev
prepotrebnih deviznih sredstev. Izvozu je bilo posvečene veliko pozornosti, še posebno od
osemdesetih let dalje. Kljub temu da se je njegov delež povečeval, načrt izvoza velikokrat ni
bil dosežen predvsem zaradi nekonkurenčnosti, ki je onemogočila pravice za uvoz. Poleg
Italije, kamor je šla večina izvoza, so bili izvozni posli občasno sklenjeni tudi z Avstrijo in
nekaterimi drugimi državami. Tako je bilo v letih 1978 in 1979 v Venezuelo izvoženih
3.000.000 kosov zidakov izdelanih v obratu Bilje I, v letu 1980 pa so manjšo količino opečnih
izdelkov izvozili v Dubaj (PANG 858, TE 19, 27; Goriške opekarne …, 1998).
Slika 61: Odstotek prodaje namenjen za domači trg in izvoz v letu 1978 in od 1982 do 1985
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Vir podatkov: PANG 858, TE 19.
Do leta 1980 so TOZD Opekarne poslovale uspešno in celo uspele delno pokrivati izgube,
pridobljene v TOZD Keramix. Poslovanje je bilo uspešno, ker so prodajne cene opečnih
izdelkov naraščale skladno s proizvodnimi stroški. V osemdesetih letih so se v poslovnih
poročilih vsakoletno navajale podobne težave, s katerimi so se soočali v TOZD Opekarne, in
sicer dvig cen, pomanjkanje materialov, nizka stopnja produktivnosti in slaba tehnična
opremljenost. Za največji strošek se je izkazala nabava goriva. To se je rahlo izboljšalo po
zamenjavi mazuta z zemeljskim plinom v vseh obratih v letu 1981. Fizični obseg proizvodnje
je naraščal, vendar je strojna oprema po večini ostala ista in proti koncu osemdesetih letih
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vedno bolj iztrošena, saj je stopnja odpisanosti znašala 77 %. Zavedanje, da bo za povečanje
storilnosti nujna usmeritev na uvajanje višje stopnje mehanizacije, avtomatizacije in
računalniško vodene proizvodnje, je bilo sicer prisotno, vendar v zaostrenem obdobju
osemdesetih let težko dosegljivo, saj je bila večina sredstev namenjena odplačevanju kreditov
in vedno višjih obresti. Leta 1983 je podjetje izvedlo modernizacijo obrata Renče IV, v upanju
na dvig kakovosti in doseganje boljših poslovnih rezultatov. Dejanje se je na dolgi rok pokazalo
kot neuspešno, saj je bilo zaradi investicije, rasti nabavnih cen surovin in energije ter višjih
obresti potrebno posegati po dodatnih kreditih, kar je povzročilo likvidnostne težave. Že leto
pred investicijo, torej leta 1982, so imeli pri TOZD Opekarne za 37.207.659 dinarjev
neplačanih kreditov, znesek pa se je z leti le še povečeval (PANG 858, TE 19, 27, 87).
Leta 1985 so se zaradi krize v gradbeništvu pogoji poslovanja še bolj zaostrili. Stagnacija in
slabi poslovni rezultati v celotni jugoslovanski opekarski dejavnosti so bili posledica
zmanjšane prodaje, višanja zalog, likvidnostnih težav, visokih obresti in drage energije, ki je
predstavljala do 50 % vseh proizvodnih stroškov. Zaradi težkega položaja je v letu 1985
proizvodnjo ustavilo pet slovenskih opekarn, TOZD Opekarne Goriških opekarn pa so prvič
poslovno leto zaključile z izgubo, in sicer je bila ta v višini 43.497.000 dinarjev. Že same
obresti so v tem letu znašale več kot 56 milijonov dinarjev. Kljub uvajanju nekaterih
sanacijskih prijemov je bila nadaljnja poslovna pot težavna (PANG 858, TE 19).

5.4.3. Čevljarstvo v Mirnu
Septembra 1947, po združitvi Primorske z matično domovino, so mirenski čevljarji ponovno
začeli razmišljati o organiziranju čevljarske zadruge. Ta je bila ustanovljena 10. oktobra 1947
in je imela ob svojem začetku okoli 115 čevljarjev, ki so sprva izdelovali predvsem težko
obutev za državno podjetje Obutev Kranj. Obnova čevljarstva v Mirnu je potekala počasi, saj
je primanjkovalo strojev, orodja in kapitala. Sprva so čevljarji obutev izdelovali na domovih z
lastnim orodjem, nato so v začetku 1948 svoje prostore dobili v nekdanji Scalettarijevi usnjarni.
Istega leta se je čevljarska zadruga preimenovala v Tovarno Jadran. Mirenska čevljarska
tovarna se je kmalu osamosvojila od kranjske Obutve in se specializirala za proizvodnjo
delavskih in športnih čevljev, ki so jih izdelovali že prej, ter modernejše obutve oziroma
italijanskih tipov čevljev (PANG 706, TE 5; Zgodovina čevljarstva …, 1971).
Slika 62: Čevljarska delavnica v Jadranu leta 1950

Vir: Občina …, 2004, str. 56.
Prva leta po priključitvi je bila potreba po obutvi ogromna, kar je pomenilo, da zalog čevljev
praktično ni bilo, saj je šel vsak par v prodajo. Zaradi obsežnega povpraševanja je prišlo do
pretiravanja intenzivnosti proizvodnje na račun slabše kakovosti obutve. V Tovarni Jadran je
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proizvodnja rasla do 1950, nato je začela padati zaradi osredotočenja na izboljšanje kakovosti.
Osnovno surovino za izdelavo čevljev, usnje, so delno kupovali v Tovarni usnja Miren, delno
pa po drugih usnjarnah v Sloveniji. Leta 1959 so v Tovarni Jadran izdelovali predvsem modne
čevlje, ki so po obliki kopita in barv spominjali na italijanske čevlje, saj so bili ti izredno iskani
tako v Sloveniji kot tudi po drugih jugoslovanskih republikah. Izdelava čevljev je potekala po
različnih oddelkih, kot je vidno na sliki 63, in je bila sprva večinoma ročna. Delovna sila, ki je
večinoma prihajala iz Mirna in deloma iz mirenske okolice, se je skozi leta spreminjala. Kot je
vidno v preglednici 18, se je število zaposlenih večinoma počasi povečevalo od 1948 do 1951,
saj je bil to čas stalnega povečevanja proizvodnje. V letih 1952 in 1953 se je število zaposlenih
zmanjšalo, kar je bila posledica težav, v katerih se je znašla Tovarna Jadran. Po letu 1953 se je
število zaposlenih začelo ponovno povečevati. Povečevala se je tudi letna proizvodnja obutve,
saj so leta 1956 izdelali 53.687 parov obutve, tri leta kasneje, leta 1959, pa že 132.305 parov
obutve (PANG 706, TE 5, 6).
Preglednica 18: Gibanje števila zaposlenih v Tovarni Jadran do leta 1959
Leto
Število
zaposlenih

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

132

136

131

136

125

121

126

154

164

177

203

226

Vir podatkov: PANG 706, TE 5, 6.
Iz arhivskih podatkov izvemo tudi določene informacije o usposobljenosti in spolni strukturi
zaposlenih. Kot je vidno v preglednici 19, je bilo leta 1959 zaposlenih 106 moških in 120 žensk,
skupaj 226 delavcev. Od tega je bila večina delavcev po kvalificiranosti označena kot
kvalificirana, najmanj je bilo vajencev. Visoko kvalificirani in kvalificirani so bili večinoma
moški delavci, pri polkvalificiranih, nekvalificiranih in vajencih so prevladovale ženske
(PANG 706, TE 5).
Preglednica 19: Delovna sila Tovarne Jadran po spolu in kvalificiranosti leta 1959
Moški
Ženske
Skupaj

Visoko
kvalificirani
22
2
24

Kvalificirani

Polkvalificirani

Nekvalificirani

Vajenci

72
31
103

4
40
44

3
39
42

5
8
13

Vir podatkov: PANG 706, TE 5.
Zaradi vse večjega povpraševanja po kakovostni obutvi in želji po večji produktivnosti so se v
letih 1956 in 1957 odločili za adaptiranje tovarniških prostorov in nabavo novih strojev. Iz
dokumentov investicijskega programa je razvidno, da je bila nabava strojev nujna za:
 možnost specializacije za izdelavo določenih vrst proizvodov,
 izboljšanje kakovosti proizvodov,
 poenostavitev tehnološkega procesa dela,
 povečanje delovne storilnosti (PANG 706, TE 5, 6).
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Slika 63: Shema proizvodnje čevljev

Slika 64: Oddelek šivalnice

Vir: Vuk, 1971, str. 4.
Vir podatkov: PANG 706, TE 5, 6.
Od maja 1952 je v Mirnu poleg Tovarne Jadran delovalo še eno pomembno podjetje, ki je
izdelovalo zgolj usnjeno otroško obutev, in sicer Ciciban Miren pod vodstvom čevljarja
Tomaža Vuka. Poslovanje so začeli kot odsek Kmetijske zadruge Miren z dvema osebama, ki
sta v prvem mesecu obratovanja izdelali 160 parov otroške obutve. Število zaposlenih in
proizvodnja sta se stalno večali, kar je zahtevalo tudi nabavo novih strojev. Prodaja je sprva
potekala z motorjem po različnih trgovinah in trgovskih podjetjih, kmalu pa so skoraj vso
otroško obutev začeli dobavljati trgovski mreži tovarne Peko, kar je omogočilo Cicibanov
nadaljnji razvoj. Do oktobra 1958 je Ciciban deloval pod okriljem Kmetijske zadruge v Mirnu,
nato so se osamosvojili. Ob osamosvojitvi je Ciciban obratoval z 58 zaposlenimi. Od
ustanovitve leta 1952 sta se število zaposlenih in proizvodnja stalno povečevali, kar je vidno v
preglednici 20. Leto po ustanovitvi je 8 delavcev letno izdelalo 5.800 parov otroških čevljev,
leto po osamosvojitvi od Kmetijske zadruge (1959) pa je število zaposlenih naraslo na 100
delavcev, ki so v celem letu izdelali 76.900 parov otroških čeveljčkov (Industrijska dediščina
…, 2015).
Preglednica 20: Rast števila zaposlenih in letne proizvodnje v Cicibanu od 1952 do 1962
Leto
1952
1953
1954
1955
1957
1958
1959
1962

Število zaposlenih
4
8
10
17
28
58
100
136

Proizvodnja (pari)
1.470
5.800
8.400
13.000
24.000
49.000
76.900
160.000

Vir podatkov: Zgodovina čevljarstva …, 1985d, str. 7–8; Milijon parov, 1979, str. 4; PANG
706, TE 5.
Leta 1962 je prišlo do združitve obeh mirenskih proizvajalcev obutve, podjetij Jadran in
Ciciban, v enotno podjetje Jadran-Ciciban. Med leti 1963 in 1964 je bila tovarna razširjena z
izgradnjo nove proizvodne hale, dokupili so tudi nekaj novih strojev. V istem času se je začela
spreminjati tudi proizvodnja, in sicer so se počasi začeli specializirati zgolj na moško in otroško
obutev. Leta 1968 je tovarno zajel požar, kar je pomenilo nepričakovan finančni pritisk v
obdobju gradnje nove industrijske hale, ki je bila nato končana leta 1970 (Zgodovina
čevljarstva …, 1971).
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Slika 65: Posledice požara leta 1968

Vir: Ambrožič, 1974, str. 5.
Po združitvi leta 1962 se je povečalo število zaposlenih in proizvodnja. Gibanje števila
zaposlenih, količine proizvodnje in dohodka med leti 1963 in 1972 je vidno v preglednici
številka 21. Število zaposlenih je konstantno padalo od 1964 do 1969, z manjšimi odstopanji
je bila v upadu tudi proizvodnja. Padec v količini proizvedenih parov obutve je viden od leta
1966 do 1969, pri čemer je bila najbolj težavna situacija leta 1969. Padanje proizvodnje gre
verjetno pripisati spreminjanju proizvodnega programa. Do leta 1964 so v podjetju JadranCiciban izdelovali moško, otroško in žensko obutev, vulkanizirano obutev ter sandale. Leta
1965 so ukinili program ženske in vulkanizirane obutve, vendar je bila proizvodnja še vedno
večja od prejšnjega leta zaradi občutnega povečanja proizvodnje moških čevljev. Kot
omenjeno se je padec proizvodnje začel leta 1966, ko so proizvodni program specializirali le
na moško in otroško obutev. Poleg spremenjenega proizvodnega programa so bili razlogi za
manjšo proizvodnjo še neustrezna organizacija dela, pomanjkanje ustrezne strojne opreme in
delno tudi požar leta 1968. Dvig proizvodnje je viden šele leta 1970 kot posledica investicij,
saj so s sodobnimi stroji posodobili obrate šivalnice, prirezovalnice in montažne linije.
Povečanje števila zaposlenih in proizvodnje se je nadaljevalo tudi leta 1971, na kar je vplivalo
poslovanje s švicarskim podjetjem Henke, za katere so v podjetju Jadran-Ciciban izdelovali
notranje dele smučarskih čevljev. Kljub manjši proizvodnji Henke čevljev v primerjavi z
otroškimi in moškimi čevlji, se je sodelovanje s švicarskim podjetjem izkazalo za izredno
pomembno, saj so z izvozom ustvarjali devizna sredstva, ki so jih potrebovali za uvoz strojev
in reprodukcijskega materiala. V večini obravnavanih let je v proizvodnem programu
prevladovala otroška obutev, saj je bila ravno ta najbolj iskana na trgu. Konkurenca na področju
moške in ženske obutve je bila v Jugoslaviji precej močna, proizvodnja otroške obutve pa je
od 1965 rahlo upadala. Omenjen upad proizvodnje otroške obutve na področju Jugoslavije je
povečal povpraševanje, kar je dalo podjetju Jadran-Ciciban določeno prednost (Gregorčič,
1972; Pavzin, 1972).
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Pogled na preglednico 21 nam razkrije še gibanje dohodka od 1963 do 1972. Kljub vmesnemu
padanju proizvodnje sta se celotni dohodek in dohodek iz leta v leto povečevala, padec je viden
le v letu 1968, na kar je verjetno vplival tudi požar v tovarni.
Preglednica 21: Gibanje števila zaposlenih, proizvodnje in dohodka v Tovarni Jadran-Ciciban
Leto
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

Število
zaposlenih
334
342
332
317
313
289
270
274
345
472

Proizvodnja
(pari)
335.869
338.115
350.708
319.998
262.504
220.811
217.249
283.943
486.965
719.982

Celotni dohodek
(din.)
5.958.970,82
9.456.657,05
12.236.044,94
14.474.295,72
16.334.948,87
12.679.418,31
14.647.720,89
17.801.731,25
29.613.040,80
56.778.134.86

Dohodek
(din.)
2.213.706,41
3.775.470,32
4.972.905,32
5.061.234,24
5.518.244,89
4.903.323,13
6.153.059,13
6.971.313,57
11.249.043,67
18.970.473,18

Vir podatkov: Uršič, 1971, str. 3; Gregorčič, 1972, str. 2; Uprava, 1972, str. 3; PANG 706, TE
5, 6.
Slika 66: Tovarna Jadran-Ciciban med leti 1971 in 1972

Vir: Klančič, 1972, str. 5.
Konec leta 1972 se je Jadran-Ciciban razširil, saj so odprli dva nova obrata dislociranih
šivalnic, in sicer v Kalu nad Kanalom in Cerovem v Goriških brdih. Razlog za to je bila vrzel,
ki je nastala v šivalnici ob povečanju proizvodnje. Problem so sprva reševali s kooperanti na
Hrvaškem in v Bosni, ki so izvajali šivanje zgodnjih delov obutve. Kooperantske pogodbe so
bile sklenjene s tovarno Obuča iz Osijeka, Vio iz Varaždina in Sloga iz Prnjavora. Kljub
uspešnemu povečanju proizvodnje na račun kooperantov so se pojavljale težave, saj je bilo
šivanje slabše kakovosti, kar je kasneje povzročalo težave na liniji montaže, nastajali so tudi
dodatni stroški. Za zmanjšanje stroškov in tveganja so se odločili za postavitev lastnih obratov.
Poskrbljeno je bilo tudi za ustrezno izobrazbo, saj so se delavke obeh obratov šest mesecev
izobraževale v Čevljarskem izobraževalnem centru v Žireh. Zaradi povečanja proizvodnje so
leta 1979 odprli še en dislocirani obrat šivalnice, in sicer v Jelšanah pri Ilirski Bistrici. Novo
odprti šivalni obrati so bili izrednega pomena za podjetje, hkrati pa tudi za same kraje, v katerih
so se nahajali, saj so ženske, ki so prej delale na kmetijah ali pa odhajale na delo v oddaljene
kraje, dobile novo možnost zaposlitve v domačem kraju (Vuk, 1972; Vuk, 1973; P.I., 1978).
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Slika 67: Obrat šivalnice v Cerovem

Vir: Lapajne, 1974, str. 6.
Leta 1972 se je poleg novih dislociranih obratov šivalnice začela porajati še ideja o dopolnitvi
proizvodnega programa z izdelavo poliuretanskih podplatov, ki so jih videli na sejmu v Milanu.
Poliuretan se je namreč začel vse bolj vključevati v proizvodnjo obutve, saj je bil zaradi svojih
lastnosti dober konkurent gumi in PVC materialom, ki so se v zadnjih letih začeli uporabljati
namesto usnja. S proizvodnjo poliuretanskih podplatov so začeli v letu 1973. V obdobju od
januarja do septembra 1973 so prodali 328.826 parov poliuretanskih podplatov v vrednosti
11.606.000 dinarjev. Podplate so prodajali drugim podjetjem po Jugoslaviji, z njimi pa so
uspeli prodreti tudi na trge ZSSR (Gregorčič, 1973; Uršič, 1973).
Slika 68: Oddelek za poliuretanske podplate

Vir: Gregorčič, 1973, str. 2.
Za podjetje Jadran-Ciciban je leto 1974 pomenilo novo prelomnico, saj so v drugi polovici tega
leta uvedli novo proizvodnjo in spremenili ime v Ciciban tovarna obutve in otroških potrebščin
Miren pri Gorici. Novi znak Cicibana je postal stiliziran polž izveden iz črke C, ki je bil zaradi
svoje preprostosti primeren za reklamo. O spremembi so začeli razmišljati že leta 1973, in sicer
zaradi tržne in tehnološke omejenosti nadaljnje ekspanzije na področju obutve in poliuretanskih
podplatov. Na območju SFRJ naj bi bilo 17 proizvajalcev otroške obutve, ki so pokrivali
potrebe domačega tržišča. Domača proizvodnja pa ni pokrivala potrebe po igračah in ostalih
otroških potrebščinah, ki so se večinoma uvažale. Kot primer naj služi podatek, da se je 70 %
otroških igrač uvozilo, pri ostalih potrebščinah pa naj bi uvozni delež znašal kar 90 %. To so
bili argumenti, ki so vplivali, da se je leta 1974 začelo z uresničevanjem dolgoročnega koncepta
»Vse za otroka«, ki je združeval proizvodnjo in distribucijo otroških potrebščin, temelj vsega
pa je še vedno pomenila otroška obutev (PANG 706, TE 5).
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Slika 69: Polž izveden iz črke C – novi znak Cicibana

Vir: Mozetič, 1974b, str. 1.
Preusmeritev proizvodnega programa v izdelavo igrač in otroških potrebščin ni pomenila
opustitve izdelave obutve, temveč je šlo le za razširitev in izpopolnitev dotedanjega
proizvodnega programa. Proizvodnja obutve je bila večinoma vezana na obrate v Mirnu,
proizvodnja igrač in ostalih potrebščin pa se je skoraj v celoti izvajala izven Mirna, v
dislociranem obratu v Dolenji Trebuši. V Mirnu je potekala le zadnja faza, to je pakiranje in
odpremljanje izdelkov. Večina igrač je bila prodana znotraj jugoslovanskega trga, saj se je
prodor na zahodne trge izkazal kot izredno težaven zaradi visokih cen in neustrezne kakovosti
(Vuga, 1974; Kerševan, 1975).
Slika 70: Barvanje in sestavljanje igrač

Slika 71: Cicibanove lesene igrače

Vir: Vuga, 1977, str. 5.

Vir: Figurice Ciciban, 2019.

V okviru novega programa »Vse za otroka« so v Cicibanu začeli odpirati tudi lastno mrežo
prodajaln. Mirenska tovarna obutve je v preteklosti že imela lastne trgovine, ki se jim je v času
spreminjanja proizvodnega programa odpovedala, a je odvisnost od trgovcev in ostalih
proizvajalcev imela slabe plati. Čakanje na plačila, izsiljevanje trgovcev po raznih ugodnostih
in želja po vračanju neprodanega blaga so bili vzpodbuda za ponovno odpiranje lastnih
prodajaln. Poleg trgovine v Mirnu so 25. aprila 1975 otvorili še prvi Ciciban Market v Kopru.
Sledile so še trgovine Ciciban Market v Sarajevu, v Ajdovščini in na Reki. Šlo je za
specializirane trgovine, v katerih so starši lahko našli vse potrebno za otroka do osmega leta
starosti, od obutve in igrač do konfekcije, kar je bila v Jugoslaviji novost. Promet z novimi
artikli ni dosegal pričakovanj, saj so kupci v trgovine večinoma zahajali zgolj z namenom
nakupa čevljev. Na to kažejo podatki iz preglednice 22 in slike 72, ki se nanašata na poslovanje
Cicibanove trgovine v Mirnu. Prodajalna je vsako leto beležila porast v dobičku in širila krog
kupcev. Iz slike 72 je razvidno, da sta največji delež od skupnega prometa iz leta 1976
predstavljali moška in otroška obutev, medtem ko so konfekcija, lesene igrače in drugo
trgovsko blago predstavljali manjši delež. Leta 1977 sta trgovini v Mirnu in Sarajevu
zaposlovali vsaka po 4 osebe, trgovina v Kopru pa je imela 6 zaposlenih (Ambrožič, 1975;
Cicibanova trgovina …, 1977; PANG 706, TE 5,6).
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Preglednica 22: Poslovanje trgovine v Mirnu med leti 1972 in 1976
Leto
1972
1973
1974
1975
1976

Skupni promet (din)
1.141.173
2.030.120
2.585.691
3.130.142
3.877.731

Vir podatkov: Cicibanova trgovina …, 1977, str. 1.
Slika 72: Skupni promet prodajalne Miren leta 1976 po artiklih
lesene igrače
1,30 %

drugo trgovsko
blago 0,90 %

konfekcija
8,70 %

otroški čevlji
32,60 %

moški čevlji
56,50 %

Vir podatkov: Cicibanova trgovina …, 1977, str. 1.
Kot je vidno iz preglednice 23, se je število zaposlenih po letu 1973 stalno povečevalo, na kar
je vplivalo povečevanje proizvodnje, odpiranje dislociranih obratov in lastnih prodajaln.
Večina delovne sile je bila zaposlena v matični tovarni v Mirnu, delež je sicer med leti variiral,
vendar je na splošno mirenska tovarna zajemala od 63 do 73 % vse delovne sile. V vsakem od
dislociranih obratov šivalnic, v Kalu nad Kanalom, Cerovem in Jelšanah, je bilo v povprečju
zaposlenih okoli 100 delavk, v Dolenji Trebuši, dislociranem obratu za izdelavo igrač, pa je
bilo povprečno okoli 50 zaposlenih. Prodajalne so predstavljale manjši delež vseh zaposlenih.
V drugi polovici osemdesetih let se je število zaposlenih povzpelo na okoli 1500, nato pa se je
zaradi težav začelo zmanjševati (Kovačič, 1982; PANG 706, TE 5, 6).
Vidna je tudi rast proizvodnje obutve, ki je večinoma naraščala na račun povečevanja
zaposlenosti. Na dan 13. decembra 1978 je bil izdelan milijonti par obutve, kar je bil cilj
podjetja že leta 1977. Zaradi povečevanja proizvodnje so v Cicibanu odprli nov dislociran obrat
šivalnice v Jelšanah, razširili obrat v Cerovem ter skladiščne in proizvodne prostore za obutev.
Sčasoma je prišlo do manjšega povpraševanja na domačem trgu, ki je postajal prenasičen z
obutvijo, kar je vodilo v povečevanje zalog (Gregorčič, 1978; Milijon parov, 1979).
Očitno je tudi povečevanje celotnega dohodka med leti 1973 in 1981, vendar podatek sam po
sebi lahko privede do zavajajočih zaključkov, saj manjkata podatka o porabljenih sredstvih in
dohodku, ki bi pokazala realnejšo sliko. Kljub rasti celotnega dohodka se je dohodek zviševal
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bolj počasi, kar je bilo posledica stalnega višanja cen materialov, zakonskih in osebnih
obveznosti ter raznih stroškov, povezanih z gradnjo novih obratov in drugih investicij. Zaradi
slabše plačilne sposobnosti kupcev in plačil, ki jih je bilo pogosto potrebno nakazati pred
uvozom surovin in ostalih materialov, so bili v Cicibanu primorani vse pogosteje posegati po
kreditih, kar je vodilo v zadolževanje. Kot primer naj služi podatek, da so imeli v podjetju 30.
junija 1974 okoli 2 milijona dinarjev v terjatvah, sami pa so bili dobaviteljem dolžni okoli 1,2
milijona dinarjev. Z leti so dolgovi in terjatve naraščali, še posebno od druge polovice
osemdesetih let dalje (Mozetič, 1974a).
Preglednica 23: Gibanje števila zaposlenih, proizvodnje obutve in celotnega dohodka med leti
1973 in 1981
Leto
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

Število zaposlenih
600
651
744
804
862
924
978
1.046
1.119

Proizvodnja (pari)
676.922
788.814
837.403
834.116
940.129
1.057.690
1.094.203
1.148.172
1.340.447

Celotni dohodek (din)
96.851.016,65
126.665.078,55
184.592.427,79
194.263.419,48
263.074.324,47
302.308.471,79
428.149.736,64
588.405.887,61
954.258.101,96

Vir podatkov: Grafični …, 1982, str. 18.
Izrednega pomena za podjetje Jadran-Ciciban, kasneje Ciciban, je bil izvoz njihovih
proizvodov, saj je le-ta pomenil razširitev nacionalnega trga in je predstavljal prvi pogoj za
uvoz strojev in reprodukcijskega materiala. Kot je vidno v preglednici 24, je bil do leta 1971
izvoz šibek, poslovali pa so predvsem z manjšimi nemškimi in nizozemskimi podjetji. Opazno
povečanje izvoza je predvsem zaradi novega sodelovanja s švicarskim podjetjem Henke
nastopilo leta 1971. V podjetju so bili stalno osredotočeni na iskanje novih izvoznih možnosti,
saj je ustvarjanje konvertibilnih deviz prinašalo možnosti za uvoz strojev in materialov, ki
znotraj jugoslovanskega trga niso bili dostopni. Poleg sodelovanja s podjetjem Henke je bilo
pomembno tudi izvažanje otroške obutve v Nemčijo, kar je potekalo preko Peka. Poslovanje s
podjetjem Henke se je zaradi propada omenjenega podjetja prenehalo že leta 1973, zmanjšal
se je tudi izvoz preko Peka v Nemčijo. Kljub spremembam je leta 1973 opazen precejšen porast
v izvozu, na kar je vplivalo sodelovanje z novimi kupci in nov proizvodni program izdelave
poliuretanskih podplatov, katerih največji kupec je bilo bolgarsko podjetje Industrial-import iz
Sofije. Izvoz je ponovno upadel leta 1974 kot posledica izgube nemškega kupca za otroške
čevlje in zmanjšanja povpraševanja po poliuretanskih podplatih. Kljub upadu je v tem letu
prišlo do sodelovanja z ameriškim podjetjem Verde Shoe, ki so izvedli poskusno naročilo 4.800
parov moških čevljev. Že naslednje leto se je izvoz ponovno povečal. Poliuretanske podplate
so v večjih količinah ponovno izvozili na trg ZSSR, povečal se je tudi izvoz moških čevljev, v
istem letu pa so začeli izvažati tudi manjšo količino prvih lesenih igrač (Vuga, 1973; Vuga,
1974; Vuk, 1974).
V naslednjih letih se je izvoz sicer povečeval, vendar je bilo vedno težje ohranjati stike s kupci
na tujih trgih, predvsem pa je bilo težko izpolnjevati zahteve po kakovosti zahodnoevropskih
trgov. Velik problem so bile reklamacije, ki so se nanašale na neustrezno kakovost,
primanjkljaj v kartonih in neupoštevane dobavne roke. Izvoz podplatov je od 1976 začel
stagnirati, istega leta pa so podplate prenehali izvažati na trge ZSSR, saj se ni izkazalo za
rentabilno. Večino poliuretanskih podplatov so tako začeli izvažati v Zahodno Nemčijo. Pri
izvozu obutve so se od leta 1976 osredotočili na nizozemsko podjetje ASPO iz Waalwijka,
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kasneje tudi na nemško podjetje Salamander. Veliko zanimanja za Cicibanovo obutev je prišlo
tudi iz ZDA, Avstralije in Kanade, vendar je večinoma ostalo le pri povpraševanju. Na področju
igrač je bila konkurenca na zahodnih trgih prevelika, tako da je bil v tem oziru prodor na tuje
trge pod pričakovanji. Tja so izvažali predvsem dele igrač po naročilu, na primer razne
kroglice, zabojčke, kolesca. Teh so največ izvozili v Francijo, Italijo, na Švedsko in
Nizozemsko. Izvoz je v nadaljnjih letih predstavljal od 15 do 20 % Cicibanove proizvodnje
(Vuga, 1977; B.S., 1978a; B.S., 1978b; Z izvozom …, 1979).
Preglednica 24: Izvoz od 1969 do 1977
Leto
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

Izvoz (dolarji $)
6.488
4.550
108.750
260.388
835.195
484.226
1.379.969
1.732.411
2.675.001

Vir podatkov: Vuga, 1973, str. 4; B.S., 1978a, str. 8;
PANG 706, TE 5.
Slika 73: Nakladanje prve pošiljke obutve za ZDA

Vir: Vuga, 1974, str. 3.
Kljub stalnemu iskanju novih izvoznih možnosti v želji po razširitvi trgov in povečanju izvoza
je glavni potrošnik izdelkov ostajal jugoslovanski trg. V okviru prodaje obutve v
jugoslovanskih republikah je bila ta vseskozi največja v Sloveniji, Hrvaški in Srbiji, kar je
vidno iz preglednice 25. Leta 1969 in 1970 v Jadran-Cicibanu še niso imeli lastnih prodajaln,
tako da so svoje izdelke prodajali preko naročil velikih trgovinskih podjetij. Prodaja obutve je
bila sprva usmerjena predvsem na srbski trg, na katerega je leta 1969 odpadlo 47 % prodaje,
leto kasneje pa že 50 % le-te, čeprav je v tem oziru prišlo do zmanjšanja, saj naj bi v letih pred
1969 delež obutve, prodan na srbskih trgih, znašal okoli 80 %. Na drugem mestu je sledila
Slovenija, na tretjem pa Hrvaška. Delež prodaje po ostalih republikah je bil precej nizek.
Večino naročil je prišlo iz Obuća Beograd, PRK Beograd, Peka Tržič in Planike Kranj. Med
manjše kupce pa so spadali Alpina Žiri, Nama Ljubljana in številni drugi. Situacija se je začela
spreminjati že z letom 1971, ko naj bi prodaja v Sloveniji prvič presegla prodajo v Srbiji, leta
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1977 pa je delež slovenske prodaje znašal 44 %, medtem ko se je delež prodaje na srbskih trgih
znižal na 35 %. V letu 1977 se je povečala tudi prodaja po ostalih republikah, prednjačila je
prodaja po Makedoniji. Kljub rahlemu povečanju je bila prodaja na trgih ostalih republik še
precej nizka, kar je pomenilo odprte možnosti za nadaljnji prodor (Pavzin, 1971).
Preglednica 25: Delež prodaje obutve po jugoslovanskih republikah v letih 1969, 1970, 1977
Slovenija
Hrvaška
Srbija
Ostale republike

1969
37 %
12 %
47 %
4%

1970
38 %
11 %
50 %
1%

1977
44 %
13 %
35 %
8%

Vir podatkov: Pavzin, 1971, str. 3; PANG 706, TE 5, 6.
V Cicibanu so se že proti koncu sedemdesetih let začele pojavljati določene težave, ki so bile
povezane z uvozom surovin, materialov in zadolženostjo. Problemi z dobavo usnja in drugih
materialov so bili prisotni že v začetku sedemdesetih let, v osemdesetih pa se je težava le še
stopnjevala. Čevljarska industrija je bila zaradi omejene domače surovinske baze odvisna od
svetovnih gospodarskih gibanj, kjer so se cene surovih kož in usnja stalno zviševale. Pri
Cicibanu so večinoma uvažali materiale iz Italije, Avstrije, Zahodne Nemčije in Švice. Šlo je
za materiale, ki na domačem trgu niso bili dostopni, niso bili dovolj kakovostni ali pa je bil rok
dobave predolg. Eden izmed problemov pri uvozu je bil ta, da je bilo v večini primerov material
potrebno plačati vnaprej, kar so pri Cicibanu delno reševali z lastnimi sredstvi in delno s krediti,
del težav pri uvozu pa je pomenila tudi devalvacija. Oskrba z materiali je predvsem v
osemdesetih letih postajala vedno težavnejša, to pa je vplivalo tudi na proizvodnjo, ki je bila
slabo in nepravočasno oskrbovana (Klančič, 1972; Nabavni oddelek, 1973; Nabavni sektor,
1984). Nabavni oddelek je junija 1984 glede oskrbe z usnjem in ostalimi materiali izdal sledeč
zapis:
»Zaradi izrednih težav katere preživlja jugoslovansko gospodarstvo v zadnjih letih, postaja
oskrba proizvodnje iz dneva v dan težja, kar je povsem v nasprotju s svetovnim položajem.«
(Nabavni sektor, 1984, str. 5)
Prav tako so od konca sedemdesetih vedno bolj prihajale v ospredje težave s terjatvami in
zadolževanjem. Denar, ki je bil namenjen za investicije in uvažanje surovin ter materialov, je
večinoma izhajal iz bančnih kreditov, ki so se proti koncu osemdesetih let samo še kopičili.
Stopnjujočo težavo je predstavljala tudi vedno slabša sposobnost plačevanja naročnikov, kar je
vodilo v več milijonov dinarjev terjatev (Ambrožič, 1974; Pavzin, 1982).

5.4.4. Tovarna pohištva Iztok Miren
Po združitvi Primorske z Jugoslavijo leta 1947 so mirenski mizarji, ki so bili prej zaposleni v
mizarskih delavnicah po Gorici in bližnji okolici, ostali brez dela, zato so se po vzoru čevljarjev
združili v mizarsko zadrugo. Mizarji, ki so večinoma prihajali iz Mirna in delno iz okolice, so
začeli obratovati v opuščeni Butkovičevi mizarski delavnici. Ker v omenjeni delavnici ni bilo
orodja in primerne opreme, prejšnji lastnik je namreč po združitvi delavnico izpraznil in odšel
v Italijo, so mizarji delavnico za silo opremili z lastnim orodjem. Še v istem letu, 15. oktobra
1947, so člani zadruge ustanovili Invalidsko mizarsko podjetje Istok Miren, ki je bilo glede
imena poklon narodnemu heroju Ivanu Turšiču – Iztoku. Sčasoma so ime podjetja preimenovali
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v Mizarsko podjetje Istok Miren. Proizvodnja je bila v prvih letih precej raznolika, na kar kaže
tudi predmet poslovanja, ki je bil opredeljen kot industrijsko izdelovanje vseh mizarskih del.
Sprva so izvajali razne mizarske storitve ob proizvodnji stavbnega pohištva, kmalu pa so pričeli
še s serijsko proizvodnjo pisarniške opreme. V letih po vojni se je na trgu čutilo pomanjkanje
spalnic oziroma le-teh niti ni bilo v ponudbi, kar je bil razlog, da so v podjetju Istok Miren v
svoj proizvodni program vključili tudi izdelavo spalnic. Konec leta 1949 so tako iz njihove
proizvodnje prišle prve spalnice tipa Triglav, ki so še v nadaljnjih letih ostale hrbtenica
proizvodnega programa. Podjetje se je postopoma razvijalo in konec leta 1950 je bila sklenjena
prva pogodba za prodajo izdelkov z ljubljansko Lesnino. V tistem času je bila proizvodnja
količinsko še precej majhna, podobno je bilo s številom zaposlenih. Z letom 1950 so opustili
prejšnjo raznolikost proizvodnega programa in se specializirali zgolj v izdelavo spalnic (Lah,
1985; PANG 353, TE 50).
Slika 74: Spalnica tipa Anka

Vir: Božič, 1973, str. 9.
Med leti 1950 in 1954 so starim delom tovarne dozidali dodatne delovne prostore in dokupili
nove stroje, med leti 1960 in 1963 pa je bila izvedena obsežnejša rekonstrukcija podjetja, ki je
omogočila povečanje proizvodnje. Zaradi dobrih prodajnih rezultatov in povpraševanja po
njihovih spalnicah sta se število zaposlenih in proizvodnja stalno večala, kar je sčasoma
pripeljalo do neprimernosti obstoječih delovnih prostorov, ki so bili utesnjeni in neprimerni za
ureditev nove tehnologije ter kot taki niso omogočali nadaljnjega razvoja podjetja. Dodatno
vlaganje v stare prostore se glede na zapise poročil podjetja ni izplačalo, saj bi bilo potrebno
podreti okrog 80 % stare tovarne, zato so se v začetku sedemdesetih let raje odločili za
izgradnjo nove. Nova, prostornejša in tehnološko bolj dovršena tovarna je bila dokončana leta
1973 v Orehovljah, stari tovarniški prostori pa so bili prodani čevljarskemu podjetju JadranCiciban, ki se je nahajalo v neposredni bližini, kot je vidno tudi iz kartografskega gradiva na
sliki 75. Novi prostori so z boljšo organizacijo dela, odpravo ozkih grl in ureditvijo notranjega
transporta omogočili povečanje proizvodnje. V času odprtja nove tovarne so se v podjetju
odločili tudi za spremembo imena v Tovarna pohištva Iztok Miren. Iz dokumentacije o
registraciji podjetja 22. oktobra 1973 je razvidno, da so prejšnji zapis »Istok« videli kot
slovnično napako, ki jo je bilo potrebno odpraviti zaradi povečanja proizvodnje in večje
prepoznavnosti podjetja (PANG 353, TE 1, 50; Božič, 1973).
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Slika 75: Lokacija Tovarne pohištva Iztok Miren pred preselitvijo v Orehovlje

Vir: Pregledne karte, 2019.
Podjetje Iztok Miren je dobro poslovalo do druge polovice sedemdesetih let, ko so se začele
kazati prve težave. Kljub temu da je bila nova tovarna izgrajena leta 1973, je že leta 1976 kot
ena izmed večjih težav nastopila iztrošenost delovnih strojev in opreme. Kot razlog je v
zaključnem računu navedeno, da so v letih pred izgradnjo nove tovarne vsa sredstva vlagali v
sklad za gradnjo, v letih po izgradnji pa v odplačilo kreditov, posledično se v strojno opremo
ni vlagalo. Kljub temu da v letu 1976 niso imeli finančnih izgub, so končni finančni rezultat
podjetja označili kot neprimeren in daleč od pričakovanj. Hitrejša rast porabljenih sredstev v
primerjavi s celotnim dohodkom, neplačana prodaja, visoki proizvodni stroški in hitra rast
repromaterialov so bili glavni dejavniki, ki so začeli bremeniti podjetje. V zaključnem računu
za leto 1979 je bilo tako zapisano, da cene izdelkov ne pokrivajo naraščajočih cen potrebnih
materialov, kar je spodbudilo vprašanje o uspešnosti in prihodnosti podjetja v primeru
nadaljevanja navedenega trenda. Leto 1980 se je izkazalo kot negativna prelomnica v podjetju,
saj so prvič od ustanovitve leto zaključili z izgubo v višini 1.412.642 dinarjev. Težave z
likvidnostjo so se nadaljevale tudi v nadaljnjih letih. Zaradi stalnega dviganja cen
repromaterialov, dolge dobe plačevanja kupcev in hitrega odplačevanja dobaviteljem so se v
Iztok Miren vse bolj posluževali raznih kratkoročnih kreditov. Dodatno izgubo je povzročalo
tudi pretirano spodbujanje izvoza, saj so se zaradi slabe prodaje na domačem tržišču začele
kopičiti velike zaloge izdelkov, kar so sicer skušali rešiti z izvoznimi posli, vendar so bile
izvozne cene do 40 % nižje od cen na domačem trgu. Od osemdesetih let dalje je dohodek
podjetja vse bolj bremenila tudi naraščajoča inflacija. Zaloge so se čedalje bolj kopičile, saj se
je plasma proizvodov na domačem tržišču zaradi vse slabše kupne moči prebivalstva izkazal
za izredno težavnega. Glavno težavo podjetju Iztok Miren pa so predstavljali dolgovi. Močno
so se zadolžili ob gradnji novih tovarniških prostorov, zato so po letu 1973 vsa sredstva
namenjali v odplačevanje kreditov. V letu 1984 so izvedli manjšo investicijo v opremo, in sicer
so med drugim kupili novega viličarja, robno furnirko in kombi. Investicija je znašala
21.172.058 din in je bila v večini plačana s pomočjo kreditov. V podjetju so se namreč vedno
pogosteje zanašali na najemanje novih kratkoročnih kreditov za pokrivanje manjkajočih
sredstev, vendar so skupaj s krediti podjetje začele bremeniti vedno višje obrestne mere. Za
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kreditne obresti so leta 1974 porabili 1.386.017 dinarjev, leta 1984 že 54.876.282 dinarjev,
vsote pa so se v nadaljnjih letih le še stopnjevale (PANG 353, TE 42, 43).
Zgoraj omenjene podatke podkrepijo tudi finančni kazalniki podjetja Iztok Miren po
posameznih letih med 1977 in 1988, vidni v preglednici 26. Ti potrjujejo trditev o hitrejši rasti
porabljenih sredstev v primerjavi s celotnim prihodkom. Glede na leto 1977 se je celotni
prihodek v letu 1979 povečal za 19 %, porabljena sredstva pa za 24 %, leta 1981 pa se je, glede
na leto 1979, celotni prihodek povečal za 87 %, porabljena sredstva pa za 113 %. Razlike gre
pripisati vedno višjim cenam materialov ob skoraj nespremenjenih cenah proizvodnih artiklov.
Iz preglednice je razvidna tudi počasna rast dobička, ki so ga namesto investicij v iztrošeno
opremo porabljali za odplačevanje obresti najetih kreditov. Ob koncu osemdesetih let, v
preglednici leti 1987 in 1988, so vidne težave poslovanja, saj se je celotni prihodek močno
zmanjšal v primerjavi s prejšnjimi leti, na kar je med drugim vplivala slaba prodaja na
domačem trgu in nizka dosežena cena v tujini (PANG 353, TE 42, 43, 44).
Preglednica 26: Finančni kazalniki podjetja Iztok Miren za posamezna leta od 1977 do 1988
Leto
Celotni prihodek
Porabljena sredstva
Dohodek
Dobiček

1977
64.973.627
40.276.459
24.697.168
20.099.338

1979
77.182.706
50.124.053
27.058.653
21.486.541

1981
144.183.442
106.874.842
37.308.600
28.777.405

1987
6.326.266
4.942.095
1.384.171
918.206

1988
19.342.722
14.273.173
5.069.549
2.604.920

Vir podatkov: PANG 353, TE 42, 43, 44.
Neustrezna tehnološka opremljenost, izvažanje za vsako ceno, inflacija in nesposobnost
poravnave dolgov so bili glavni dejavniki, ki so vodili h kolapsu Tovarne pohištva Iztok Miren
kljub leta 1987 sprejetemu sanacijskemu programu. V Primorskih novicah so 9. februarja 1990
poročali o problematičnosti finančnega položaja severnoprimorskega gospodarstva, kjer so kot
najbolj problematično gospodarsko organizacijo izpostavili ravno mirenskega Iztoka, ki je v
tistem obdobju že imel blokirane račune. V marcu 1990 se je proizvodnja ustavila in tovarna
zaprla, življenjska pot podjetja Iztok Miren pa se je končala s stečajem (BB, 1990; Božič,
1990).
Slika 76: Novozgrajena hala podjetja Iztok Miren v Orehovljah leta 1973

Vir: Božič, 1973, str. 9.
Za boljše razumevanje podjetja in podkrepitev že omenjenega je potrebno predstaviti še nekaj
informacij o zaposlenih, gibanju proizvodnje, prodaji in izvozu. Gibanje števila zaposlenih v
podjetju Iztok Miren je vidno na sliki 77. Ob ustanovitvi leta 1947 je imelo podjetje zaposlenih
46 delavcev, njihovo število pa se je povečevalo do leta 1977, ko je bilo zaposlenih 157
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delavcev. V nadaljnjih letih je opazno nihanje števila zaposlenih, kar gre pripisati slabšemu
gospodarskemu položaju v lesni industriji in gospodarstvu na splošno, po letu 1986 pa se je
število zaposlenih samo še zmanjševalo. Zanimivi so tudi vmesni zapisi v zaključnih računih,
iz katerih je razvidno, da delovni odnosi v podjetju niso bili na visokem nivoju. Prvi takšen
primer je viden v zaključnem računu leta 1976, ko so za slabše poslovne rezultate med drugim
navedeni tudi težki pogoji v tovarni, in sicer v obliki medsebojnih odnosov in pomanjkanja
delovne sile. V zaključnem računu za leto 1980 je navedeno, da se zaposleni premalo
angažirajo za boljše delovne rezultate, kar je vplivalo na slabše rezultate podjetja, v istem
dokumentu pa je bilo tudi zabeleženo, da je še vedno prisoten primanjkljaj delovne sile, ki je
bil predvsem posledica nizkih plač. Zaradi skopih zapisov večjih podrobnosti o medsebojnih
odnosih v podjetju sicer ni bilo možno izluščiti, vendar nam dodaten pogled v to temo ponuja
kratek odstavek v zaključnem računu iz leta 1982, kjer je možno razbrati, da podjetje ni vlagalo
dovolj sredstev v delovno okolje in pogoje (PANG 353, TE 42, 43). Zapis se glasi:
»Za primerne rezultate dela so predpogoj urejeni delovni pogoji, predvsem urejeno delovno
mesto, nagrajevanje po vloženem delu in primerno delovno okolje. Ker v te pogoje nismo
vlagali truda v preteklih nekaj letih je delni vzrok za slabe delovne rezultate treba iskati tudi v
navedenih področjih.« (PANG 353, TE 43)
Slika 77: Gibanje števila zaposlenih v Tovarni pohištva Iztok Miren
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Vir podatkov: PANG 353, TE 1, 42, 43, 44; Božič, 1973.
Iz dokumentacije o registraciji podjetja dobimo tudi delen vpogled v kvalifikacijsko strukturo
zaposlenih. Le-to za leto 1970 prikazuje preglednica 27. Razvidno je, da so v podjetju
najmanjši delež zajemali nekvalificirani delavci s 7 % in visoko kvalificirani delavci z 10 %.
Večina zaposlenih v podjetju (54 %) je bila polkvalificiranih, tem so sledili kvalificirani delavci
z 29 % (PANG 353, TE 1).
Preglednica 27: Kvalifikacijska struktura delavcev v Istok Miren leta 1970
Delež zaposlenih

Nekvalificirani

Polkvalificirani

Kvalificirani

7%

54 %

29 %

Vir podatkov: PANG 353, TE 1.
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Gibanje proizvodnje spalnic v podjetju Iztok Miren v obdobju med 1949 in 1986 prikazuje
preglednica 28. V začetnih letih obratovanja je bila proizvodnja količinsko majhna, kar gre
pripisati večinoma ročnemu delu. Proizvodnja se je začela vidno povečevati po rekonstrukciji
podjetja med leti 1960 in 1963, na kar kažejo tudi podatki iz preglednice, saj so leta 1960, torej
pred izvedeno rekonstrukcijo, proizvedli 1.351 spalnic, leta 1967, po rekonstrukciji, pa že
6.000 spalnic. V teh letih so začeli proizvajati velike serije predvsem dveh tipov spalnic.
Ponovno povečanje proizvodnje je sledilo po preselitvi podjetja v nove tovarniške prostore v
Orehovljah. Takrat so namreč v proizvodni program vnesli določene spremembe, saj so začeli
proizvajati več visokih spalnic in zmanjševati proizvodnjo spalnic z nizkimi garderobnimi
omaricami. Za čas po letu 1976 je bil viden trend nižanja količine proizvodnje in povečevanja
zalog, na kar so vplivali slabi prodajni rezultati, težave z oskrbo surovin in višanje cen le-teh
ter pomanjkanje delovne sile. Na nižjo proizvodnjo kaže tudi primerjava proizvodnje v letu
1983 s proizvodnjo leta 1972. V naslednjih dveh letih se je proizvodnja ponovno povečala.
Leta 1984 je tako znašala 12.164 spalnic, leta 1985 pa 14.456 spalnic. Nato se je zaradi vse
večjih težav podjetja začela zmanjševati. V podjetju so kljub visokim vložkom dela, časa in
proizvodnih stroškov skoraj ves čas ohranili proizvodnjo spalnic nižjega cenovnega razreda
(PANG 353, TE 1, 50).
Preglednica 28: Gibanje proizvodnje v Tovarni pohištva Iztok Miren
Leto
Proizvodnja
spalnic

1949

1957

1960

1967

1972

1983

1985

1986

140

1.105

1.351

6.000

11.000

9.273

14.456

14.102

Vir podatkov: Božič, 1973; Goriški zbornik, 1968; PANG 353, TE 1, 50.
Prodajo so sprva vršili preko velikih trgovskih podjetij, kjer sta prednjačili ljubljanski Lesnina
in Slovenijales. Sčasoma so se odločili za razvoj lastne komercialne službe, ki je začela
obratovati v začetku leta 1973, poleg tega pa so v novih tovarniških prostorih imeli za kupce
stalno razstavljene vse tipe spalnic. Omenjeno podpirajo tudi arhivski podatki prodajne
strukture za leto 1974, ki navajajo, da je prodaja preko lastne prodajne službe zajemala 46 %
celotne prodaje, prodaja preko Lesnine in Slovenijalesa pa skupno 51 % celotne prodaje. Skozi
celotno obdobje poslovanja je največji delež prodaje odpadel na območje Slovenije, Dalmacije
in Istre. Leta 1973 je na območje Slovenije odpadlo skoraj 42 %, na območje Istre ter Dalmacije
20 % prodaje, leto kasneje se je delež prodaje v Sloveniji povečal na 49 %, v Istri in Dalmaciji
pa na dobrih 31 %. Prodaja po ostalih delih Jugoslavije je zajemala manjše deleže in je ostala
relativno skromna. Problem prodaje na domačem trgu je postal izrazitejši leta 1979, v
naslednjih letih pa se je le še stopnjeval in vodil v povečevanje zalog produktov. Tekom druge
polovice osemdesetih let je prodaja na domačem trgu pešala predvsem zaradi čedalje slabše
kupne moči prebivalstva, nezmožnosti zagotovitve potrošniških kreditov in ker pohištveni
izdelki niso predstavljali nuje za življenjski minimum (PANG 353, TE 42, 43, 50; Božič, 1973).
Izvoz je bil v prvih letih obratovanja dokaj majhen, predvsem zaradi velikega povpraševanja
na domačem trgu. Leta 1968 so s posredovanjem Lesnine izvozili okoli 30 % celotne
proizvodnje, pretežno v Zahodno Nemčijo in deloma v Francijo. V sedemdesetih letih se je
izvoz sicer rahlo zmanjšal, vendar se je njihov trg razširil na Švedsko, v Avstrijo in nekatere
arabske države. Leta 1972 so tako izvozili okoli 10 % celotne proizvodnje, leta 1973 pa se je
izvoz povečal na 25 % celotne proizvodnje (Božič, 1973; Goriški zbornik, 1968). V drugi
polovici sedemdesetih let se je prodaja na domačem trgu zmanjšala, kar je vodilo v večanje
zalog in posledično v pretirano spodbujanje izvoza, ki pa se glede na visoke proizvodne stroške
ni izkazal za rentabilnega. Omenjeno dogajanje potrjujejo tudi podatki iz zaključnih računov.
Leta 1977 je izvoz predstavljal dobrih 12 % celotnega prihodka, leto kasneje 15 %, leta 1979
se je delež dvignil na 21 %, leta 1980 pa že na skoraj 33 %. V naslednjem letu se je izvoz
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nekoliko zmanjšal, saj je obsegal 26 % celotnega prihodka, vendar je bilo že leta 1982 v
zaključnem računu zapisano, da se bo zaradi težjega plasmaja izdelkov na domačem trgu
potrebno še bolj usmeriti v izvoz, pri čemer bo zaradi vedno večje nezanesljivosti arabskih
tržišč potrebno prodreti na trge Zahodne Evrope in izkoristiti možnosti maloobmejnega
sodelovanja z Italijo (PANG 353, TE 42, 43). Leta 1985 so tako z izvozom dosegali skoraj
polovico celotnega prihodka, kar je podjetje pahnilo v velike izgube. V naslednjih dveh letih
so se ponovno osredotočili na domači trg, vendar želenih rezultatov niso dosegli. Tik pred
stečajem, leta 1989, so v podjetju kar 57 % celotne proizvodnje izvozili, to pa je predstavljalo
22 % celotnega prihodka. Izvoz za vsako ceno se je izkazal za enega izmed večjih dejavnikov
propada podjetja, saj so zaradi nižjih cen pri izvozu in inflacije dosegali čiste izgube (Turel,
1987; Božič, 1990).
Slika 78: Tovarna pohištva Iztok Miren v drugi polovici osemdesetih let

Vir: Lah, 1985, str. 137.

5.4.5. Industrija marmorja in apna Miren
Začetki podjetja Industrija marmorja in apna Miren datirajo v leto 1951. Podjetje je imelo sedež
v Mirnu, sestavljala pa sta ga dva obrata:



obrat apnenica Miren,
obrat kamnolom Kras s kamnolomi v Opatjem selu, Temenici in Kostanjevici.

Predmet poslovanja je bila proizvodnja gradbenega materiala, v katero so spadali žgano apno,
gramoz, marmorni bloki, marmorne plošče, obcestni odbijači in tudi nagrobni spomeniki,
okenske police in podobno. Direktor podjetja je bil Janko Mozetič (PANG 413, TE 1).
Iz poročil o delovanju podjetja je možno razbrati, da je delo v obeh obratih potekalo na precej
primitiven način, večinoma ročno, primanjkovalo je opreme in mehanizacije. Nekaj investicij
so izvedli v letu 1952 – te so bile večinoma v obratu kamnolom, kjer so kupili dvigalo in
drobilec ter uredili delavnico in električno napeljavo. Omenjene investicije so bile financirane
s krediti. V obratu apnenica so v istem letu zgradili silos, sicer pa večje pozornosti obrat ni bil
deležen, na kar je kazala tudi zastarela peč na drva, ki je bila eden izmed razlogov za visoke
proizvodne stroške. Leta 1954 so v obratu postavili tudi drobilno napravo, katere namen je bil
zdrobiti ves odpadni apnenec in tako proizvajati še gramoz (PANG 413, TE 1).
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Število zaposlenih je variiralo skozi leta, pri čemer je bila glavnina delovne sile zaposlena v
kamnolomih. Leta 1952 je imelo podjetje 65 zaposlenih, od tega 17 v apnenici in 48 v
kamnolomih. Leto kasneje se je število zaposlenih dvignilo na 73. Število zaposlenih v apnenici
je ostalo enako in je znašalo 17 zaposlenih, v kamnolomih pa je naraslo na 56 zaposlenih. Glede
na zapisnike sej delavskega sveta je bilo delo po obratih večinoma ocenjeno kot nezadovoljivo,
saj je pogosto vladala nedisciplina, predvsem v kamnolomih pa je za delo primanjkovalo tako
imenovanih »težakov« (PANG 413, TE 1).
Za proizvodnjo žganega apna v letih 1951, 1953 in 1954, ki je prikazana v preglednici 29, je
vidno, da se je ta sicer povečevala, vendar je bila še vedno nižja od zastavljenih načrtov. Kot
primer naj navedemo podatek, da je načrtovana proizvodnja žganega apna za leto 1951 znašala
2.500 ton, doseženih pa je bilo 1.495 ton, kar je predstavljalo le 60 % zastavljenega načrta.
Razlog za razhajanje med načrtom in dejansko proizvodnjo v letu 1951 je bila peč v apnenici,
ki je zaradi popravila namesto januarja začela obratovati šele februarja, potem pa je bil v juniju
prisoten še padec prodaje. Naslednje leto je apnenica zaradi slabega povpraševanja po žganem
apnu obratovala le 6 mesecev. Pomanjkanje povpraševanja je bilo v letu 1952 značilno tudi za
kamnolome, obenem je padla tudi kakovost izdelkov, saj se je v enem izmed kamnolomov
pojavila žila slabšega kamna. V tem letu je bil dosežen dohodek podjetja 4.285.556 dinarjev,
neplačana prodaja pa je znašala 1.550.121 dinarjev. V upanju na boljše prodajne rezultate v
prihajajočem letu so v podjetju začeli pisno in tudi osebno pošiljati ponudbe za svoje izdelke.
V primeru obrata kamnolom se je to izkazalo za pravilno odločitev, saj se je v letu 1953
povpraševanje rahlo povečalo. Kljub izboljšanim prodajnim rezultatom so se v tem letu odločili
za opustitev kamnoloma Opatje selo. Želenih rezultatov pa niso dosegli v obratu apnenica.
Proizvodnja žganega apna tudi v letu 1953 zaradi dvomesečnega remonta peči ni dosegla
zastavljenih načrtov. Peč se je v tem času sicer povečala, vendar do želenega povišanja
proizvodnje ni prišlo, saj je bila konstrukcija peči še vedno preveč zastarela. V letu 1954 se je
proizvodnja žganega apna v primerjavi s prejšnjim letom zvišala za 6 %, kar je bilo verjetno
posledica boljše organiziranosti in uvedbe akordnega dela. V tem letu je apnenica delovala
redno skozi celo leto, z izjemo 15-ih dni v decembru, ko se je izvajal remont peči, zaradi česar
tudi v tem letu načrt proizvodnje ni bil dosežen. Po podatkih sodeč pa je v letu 1954 ponovno
prišlo do nižjega povpraševanja v obratu kamnolom. Glavni odjemalci izdelkov podjetja
Industrija marmorja in apna Miren so bili posamezniki iz Mirna, Vrtojbe, Sežane, Kopra, razne
vrtnarije, kmetijske zadruge in podobno, v letu 1954 pa je zabeležena tudi dobava žganega
apna Tovarni dušika Ruše v Mariboru (PANG 413, TE 1).
Preglednica 29: Proizvodnja žganega apna v Industriji marmorja in apna Miren v letih 1951,
1953 in 1954
Leto
Žgano apno (tone)

1951
1.495

1953
2.445

1954
2.598

Vir podatkov: PANG 413, TE 1.
Zaradi nezadovoljivih poslovnih rezultatov so leta 1955 sklenili, da je potrebna reorganizacija
podjetja z ločitvijo kamnolomov in apnenice. Leta 1956 sta iz podjetja Industrija marmorja in
apna Miren nastali dve novi podjetji. Vsi kamnolomi so bili združeni v podjetje Marmorindus
Dutovlje, apnenica pa je postala del podjetja Apno in kamnoseški izdelki Miren pri Gorici
(PANG 413, TE 1).
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5.4.6. Apno in kamnoseški izdelki Miren pri Gorici
Z razdružitvijo podjetja Industrija marmorja in apna Miren pri Gorici leta 1956 sta nastali dve
novi podjetji, izmed katerih se je v Mirnu nahajalo podjetje Apno in kamnoseški izdelki.
Vodstvo novoustanovljenega podjetja je prevzel direktor Janko Mozetič. Kot predmet
poslovanja je bila zapisana proizvodnja žganega apna in mletega gramoza. Znotraj podjetja sta
obratovala dva obrata, in sicer:



obrat apnenica s proizvodnjo žganega apna in mletega gramoza,
obrat kamnoseštvo s proizvodnjo nagrobnih spomenikov, okenskih polic, spominskih
plošč in ostalih kamnoseških izdelkov.

Prevladujoč je bil pomen obrata apnenica, obrat kamnoseštvo je imel zgolj obrobni pomen. Ob
prevzemu leta 1956 je bila peč apnenice v obupnem stanju in je kot taka potrebovala nujno
obnovo. Z njo se je proizvodnja žganega apna povečala iz sedmih ton na deset ton dnevno.
Skladno z obnovo peči so zgradili tudi silos za apno in pripeljali drobilno napravo. Kljub vsemu
je bilo še leta 1961 delo označeno kot primitivno, saj je večinoma potekalo ročno. Posledično
so bile tudi cene proizvodnje višje. Podjetje ni imelo niti lastnega kamiona za prevoz žganega
apna in premoga. Zaradi zastarelosti in izredno nizke stopnje mehanizacije so bili finančni
rezultati večinoma nezadovoljivi. Investicije so bile nujno potrebne, vendar sredstev zanje ni
bilo. Podjetje ni proizvajalo zalog, saj je bilo zaradi povpraševanja žgano apno prodano v
naprej, za mleti gramoz pa niso imeli skladišč za shranjevanje. Glavni odjemalec žganega apna
je bila Tovarna dušika Ruše, kamnoseški izdelki, izmed katerih so bili glavni proizvod nagrobni
spomeniki, pa so bili večinoma vsi prodani v okviru zasebnega sektorja (PANG 412, TE 1).
Slika 79: Apnenica v Mirnu

Vir: Občina …, 2004, str. 97.
Gibanje števila zaposlenih v podjetju med leti 1956 in 1961 je vidno v preglednici 30. Ob
ustanovitvi je imelo podjetje 21 zaposlenih, od tega je bilo 18 delavcev, en vajenec, en
administrator in en zaposleni znotraj tehnične službe. Število je s 26 zaposlenimi doseglo višek
v letih 1958 in 1959. V naslednjih letih se je število zaposlenih začelo zmanjševati, kar je bilo
tudi posledica upadanja proizvodnje. Delovno silo so v večini predstavljali moški, v podjetju
je bila namreč zaposlena le ena ženska, in sicer v administraciji. Iz poslovnega poročila za leto
1960 so razvidni tudi podatki o kvalificiranosti zaposlenih v podjetju. Leta 1960 so bili med
25 zaposlenimi štirje visokokvalificirani, deset je bilo kvalificiranih, šest polkvalificiranih in
pet nekvalificiranih. Med visokokvalificirane zaposlene so se uvrščali direktor, računovodja,
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delovodja in preddelavec kamnoseške delavnice, kvalificirani so bili kurjači, kamnoseki, dva
apneničarja, minerci in strojniki, polkvalificirani so bili štirje apneničarji, administratorka in
pomožni minerec, med nekvalificirane pa so sodili pomožni apneničarji. Prav delovna sila pa
je predstavljala eno izmed težav podjetja. Zaradi narave dela in nizkih plač se domači delavci
niso želeli več zaposlovati v podjetju, zato se je podjetje posluževalo zaposlovanja delavcev iz
sosednjih republik, ki so se, vsaj po zapisih sodeč, v večini primerov izkazali za izredno
nezanesljive, saj naj bi ob prvi priliki zamenjali delodajalca (PANG 412, TE 1).
Preglednica 30: Gibanje števila zaposlenih v Apnu in kamnoseških izdelkih Miren pri Gorici
Leto
Število zaposlenih

1956
21

1957
22

1958
26

1959
26

1960
25

1961
22

Vir podatkov: PANG 412, TE 1.
Glede proizvodnje je iz preglednice 31 možno razbrati, da je ta med leti 1957 in 1961 stalno
nihala tako v primeru žganega apna kot v primeru mletega gramoza. Leta 1958 je bila
proizvodnja žganega apna manjša kot leta 1957, kar je bilo posledica popravila peči.
Proizvodnja mletega gramoza je sicer količinsko presegla tisto iz prejšnjega leta, vendar so s
prodajo zaslužili manj, saj so stranke zahtevale drugo vrsto mletega gramoza, kar je posledično
znižalo tudi ceno. Proizvodnja žganega apna je v letu 1959 v primerjavi z letom 1958
količinsko upadla za 2 %, medtem ko je proizvodnja mletega gramoza narasla za 33 %. Na
nižjo proizvodnjo žganega apna sta najbolj vplivala dvakratni remont peči in pomanjkanje
goriva, povišanje proizvodnje mletega gramoza pa je bilo posledica uvedbe akordnega dela.
Naslednje leto, leta 1960, se je situacija obrnila. Proizvodnja žganega apna je glede na prejšnje
leto narasla za skoraj 8 %, saj so uvedli delo na akord in izboljšali njegovo koordinacijo,
proizvodnja mletega gramoza pa je upadla zaradi neugodnega vremena, pomanjkanja primerne
delovne sile in zmanjšane količine naročil. V letu 1961 sta se zmanjšali tako proizvodnja
žganega apna kot proizvodnja mletega gramoza. Na omenjeno znižanje so vplivali manjše
zanimanje za proizvode, pomanjkanje delovne sile in neredna dobava pomožnega materiala.
Vso oziroma večino proizvodnje so prodali na domačem trgu, izvoza so se lotili le v primeru,
ko je imel njihov redni odjemalec, Tovarna dušika v Rušah, zmanjšano ali zaustavljeno
proizvodnjo zaradi popravil. V takšnih primerih so žgano apno izvažali v Italijo (PANG 412,
TE 1).
Preglednica 31: Proizvodnja podjetja Apno in kamnoseški izdelki med leti 1957 in 1961
Leto
Žgano apno
(tone)
Gramoz (m3)

1957

1958

1959

1960

1961

3.190

3.013

2.958

3.182

2.756

1.896

2.138

2.849

1.822

1.383

Vir podatkov: PANG 412, TE 1.
V naslednjih letih sta zastarelost opreme in izčrpanost peči apnenice vplivala na finančne
izgube oziroma nizke dohodke podjetja. Od leta 1961 dalje so se spopadali tudi s slabšo
kakovostjo žganega apna, kar so potrdile tudi številne reklamacije s strani Tovarne dušika
Ruše. Na slabšanje kakovosti proizvodov naj bi vplivala slabša kakovost drv in premoga,
prenizek dimnik peči in nevestni kurjači. Posledično je prihajalo do številnih menjav kurjačev.
Težave so imeli tudi z dobavo drv in marmorja za kamnoseške izdelke ter z nerednim
plačevanjem kupcev. Na dan 31. 12. 1961 so bili tako dolžniki, med katerimi sta se med
drugimi znašli tudi Tovarna dušika Ruše in Kmetijska zadruga Šempeter, podjetju dolžni
1.313.900 dinarjev. Ker so bili obrati zaradi iztrošenosti vedno bolj potrebni obnove, sredstev
za njeno izvedbo pa ni bilo, so že leta 1961 razmišljali o možnosti prevzema podjetja Apno in
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kamnoseški izdelki s strani Tovarne dušika Ruše, ki je bila že od ustanovitve podjetja glavni
odjemalec žganega apna (PANG 412, TE 1). Po podatkih zbornika Občine Miren Kostanjevica naj bi apnenica v Mirnu delovala še v letu 1978, a točne letnice, do kdaj je obrat
dejansko obratoval, nimamo. Slika 80 prikazuje del kamnoloma v Mirnu, ki je viden na skrajni
levi strani razglednice iz leta 1970, ki prikazuje Mirenski grad. V zadnjih letih obratovanja
apnenice naj bi kamen v Miren prihajal iz solkanskega kamnoloma (Mirenski grad …, 1970;
Občina …, 2004).
Slika 80: Viden kamnolom na razglednici Mirenskega gradu leta 1970

Vir: Mirenski grad …, 1970.
5.4.7. Mlinarstvo v Biljah in Orehovljah ter Tovarna usnja Miren
Zaradi skoposti podatkov o obeh dejavnostih, mlinarstvu in usnjarstvu, smo se odločili, da
omenjeni dejavnosti združimo v enotnem podpoglavju.
Po vojni so brezposelni delavci usnjarske stroke iskali možnosti za ustanovitev zadruge po
zgledu mirenskih čevljarjev. Za razliko od čevljarjev, ki so nekaj časa delali po lastnih
domovih, v usnjarski stroki niso mogli tako enostavno začeti z obratovanjem. V Mirnu je tedaj
obstajalo le poslopje bivše usnjarne bratov Faganeli. Stroji in oprema so bili prodani že ob
likvidaciji pred prvo svetovno vojno, nato pa je bila zgradba obnovljena po prvi svetovni vojni
z namenom služenja kot vojaško skladišče. Pod vodstvom Vladimirja Siliča so mirenski
usnjarji opremili tovarno z vsem potrebnim za usnjarsko delo. Po priključitvi je prišlo do
nacionalizacije in ustanovitve Tovarne usnja Miren. Tovarna se je počasi izpopolnjevala,
zgrajen je bil nov oddelek za strojenje ovčjih kož in dodatne pisarne. Leta 1957 je podjetje
zaposlovalo okoli 90 delavcev in delavk. Tovarna usnja je do leta 1964 delovala samostojno,
nato pa se je pripojila usnjarskemu kombinatu »KONUS« Slovenske Konjice. Leta 1972 je
prenehala z delovanjem, s tem pa je v Mirnu zamrla dolga usnjarska tradicija (Goriški zbornik
…, 1957; Zgodovina čevljarstva …, 1985d; Občina …, 2004).
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Slika 81: Oglas Tovarne usnja Miren

Vir: Goriški zbornik …, 1957, str. 189.
Mlin v Orehovljah, v katerem sta mlela Alfred Batistič in njegov sin, je država po priključitvi
leta 1947 nacionalizirala. Mlin je mlel do leta 1976, ko je prenehal z delovanjem (Silič, 2005).
V biljenskem mlinu je po priključitvi začel delati Ludvik Skalar, ki je pšenico in koruzo mlel
do leta 1961, ko je mlin zaradi dotrajanosti in negospodarnosti prenehal z delovanjem (Nemec,
1989; Kosta, 2017).
Slika 82: Mlin v Biljah v šestdesetih letih

Vir: Kosta, 2017, str. 35.
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5.5. Gospodarski razvoj od osamosvojitve dalje
5.5.1. Stanje gospodarstva preučevanega območja ob osamosvojitvi
Slovenija je 25. junija 1991 pravno-formalno razglasila neodvisnost, kar je pomenilo politično
in gospodarsko odcepitev od Jugoslavije. Ob osamosvojitvi se je slovenski gospodarski položaj
začel slabšati, saj so prehod v novo državo in tržno gospodarstvo spremljali še drugi negativni
dejavniki, kot so materialna škoda ob 10-dnevni vojni, upad industrijske proizvodnje,
naraščajoča brezposelnost, inflacija, izguba jugoslovanskega trga in otežena preskrba s
surovinami. Leta 1993 je kriza dosegla dno, nato je še istega leta slovensko gospodarstvo
začelo okrevati (Prinčič, 2013; Lorenčič, Prinčič, 2018).
Preučevano območje je bilo ob oblikovanju Slovenije v samostojno državo v precej slabem
gospodarskem stanju. Gospodarska kriza, ki se je proti koncu osemdesetih let iz leta v leto
stopnjevala, je razkrila številne težave in omejitve, s katerimi so se spopadala družbena podjetja
preučevanega območja v okviru socialističnega gospodarstva. Prevelika zaposlenost ob majhni
produktivnosti in slabi izobrazbeni strukturi delavcev, številni dolgovi, likvidnostne težave,
prevelika odvisnost od jugoslovanskega trga, politični pritiski, tehnološka zastarelost,
nekonkurenčnost, inflacija, nižanje kupne moči prebivalstva in s tem upad povpraševanja so
bili dejavniki, ki so negativno vplivali na poslovanje. Eden izmed najšibkejših členov
gospodarstva družbenih podjetij in obratov je bila tehnološka zaostalost, saj je bila večina
opreme v povprečju že nad 90 % odpisana, v času, ko je razviti industrijski svet pospešeno
uporabljal sodobno tehnološko opremo z računalniško vodenimi stroji. Zavedanje o nujnosti
uvajanja sodobne tehnologije in računalniško vodenih proizvodnih procesov je bilo v delovnih
organizacijah sicer prisotno, na kar kažejo tudi zapisi v letnih poročilih, vendar ob poglabljanju
gospodarske krize za investicije ni bilo ustreznih financ, kar je seveda vplivalo na vedno večjo
nekonkurenčnost gospodarskih obratov preučevanega območja. Številni proizvodni obrati, ki
so bili obravnavani v prejšnjem poglavju, so svojo življenjsko pot zaključili že pred letom
1991. Usnjarski obrat nekdanje Tovarne usnja Miren, Apno in kamnoseški izdelki Miren pri
Gorici in opekarski obrat Bilje II so prenehali obratovati že v sedemdesetih letih, Tovarna
pohištva Iztok Miren pa je svojo pot zaključila leta 1990, na kar so v veliki večini vplivali že
zgoraj omenjeni dejavniki. Dejanski prehod iz skupne jugoslovanske države v samostojno
Slovenijo sta izmed obravnavanih podjetij preživela le Ciciban tovarna obutve in otroških
potrebščin in opekarski obrat Bilje I, oba v precej nezavidljivem gospodarskem položaju in
potrebna temeljitega prestrukturiranja ob potekajoči gospodarski tranziciji (Lorenčič, Prinčič,
2018).
5.5.2. Prestrukturiranje podjetij
Po osamosvojitvi so s prehodom iz socialističnega v tržno gospodarstvo prišle korenite
gospodarske spremembe. Eden izmed glavnih problemov, ki se je pojavil z osamosvojitvijo, je
bila izguba jugoslovanskih trgov, kamor so podjetja izvažala večino svojih proizvodov. Zaradi
tega se je bilo potrebno preusmeriti na razviti evropski in globalni trg, kjer se je pojavila nova
težava, saj struktura podjetij, ki so imela še vedno veliko socialističnih značilnosti, kot so
prevelika zaposlenost ob premajhni produktivnosti in tehnološki zastarelosti, ni ustrezala trgom
razvitih držav. Podjetja so se v tem obdobju morala odločiti za temeljito prestrukturiranje, saj
je to predstavljalo edino možnost za preživetje v času turbulentne gospodarske tranzicije. Ker
sta od obravnavanih podjetij preučevanega območja osamosvojitev preživela le Ciciban in
obrat Bilje I, bo v nadaljevanju prikazana uspešnost oziroma neuspešnost njunega
prestrukturiranja (Lorenčič, Prinčič, 2018).
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Obrat Bilje I je bil ob osamosvojitvi zastarel in popolnoma nerentabilen del Goriških opekarn,
normalno obratovanje pa je omejevalo še pomanjkanje glavne surovine – gline. Procesa
prestrukturiranja so se pri Goriških opekarnah lotili z usmeritvijo na italijansko tržišče,
razširitvijo proizvodnega programa in z racionalizacijo stroškov poslovanja, zato so leta 1992
zaradi izrabljenih zmogljivosti obrat Bilje I zaprli, delavce pa zaposlili v renških obratih. Ko
so se gospodarske razmere začele stabilizirati, se je pojavila ideja po ponovnem zagonu obrata.
Načrt Goriških opekarn je namreč obsegal idejo o odprtju novega rudnika laporja na delu
Biljenskih gričev, izgradnjo mlina za lapor in aktivacijo bivšega opekarskega obrata, saj je bila
tu nameščena še vsa pomembna infrastruktura. Prebivalci Bilj načrta niso sprejeli, saj naj bi
odprtje novega rudnika laporja predstavljalo prevelik poseg v okolje, ponovna aktivacija obrata
pa bi za okoliško prebivalstvo prinesla vsakdanji hrup in škodljiv prah (BB, 1994a; BB, 1994b).
V nič kaj boljšem stanju ni bil niti Ciciban. Poleg izgube jugoslovanskega trga, kamor so še
leta 1990 prodali kar 83 % proizvodnje obutve, so podjetje pestili še številni dolgovi, preveliko
število zaposlenih in izguba, ki jo je povzročila srbska gospodarska vojna, ki je pustila za več
kot 120 milijonov tolarjev zapadlih terjatev. Po osamosvojitvi se je tako Ciciban znašel tik pred
stečajem, a so v upanju na rešitev sprejeli sanacijski program. Ta je obsegal 20 % zmanjšanje
zaposlenih, povečanje proizvodnje in izvoz 70 % celotne proizvodnje na evropske trge (Ciciban
…, 1992). Pri Cicibanu so se leta 1992 iz družbenega podjetja preoblikovali v družbo z
omejeno odgovornostjo, število zaposlenih so uspeli zmanjšati na 800, dosegli večjo storilnost,
sklenili nove posle z nemškimi, nizozemskimi in italijanskimi partnerji, kamor so plasirali
preko 80 % proizvodnje, vendar likvidnostnih težav niso uspeli rešiti. Zato se je oktobra 1992
podjetje znašlo pod okriljem Sklada za razvoj, 14. aprila 1993 pa je bil uveden stečajni
postopek. Iz prej enotnega Cicibana so z namenom nadaljevanja proizvodnje za izvoz nastale
tri družbe. Ciciban International d. o. o. je prevzel osnovni program izdelave otroške in deškodekliške obutve, v okviru Cicibaby d. o. o. so se izdelovale otroške potrebščine, Polyline d. o.
o. pa je izdeloval tehnične artikle iz poliuretana (Božič, 1993; Upravni odbor …, 1993).
Cicibaby d. o. o. se je leta 2010 združil z Elkoplast Darjo Fornazarič s. p. v podjetje Forplast
d. o. o., ki je podobno kot Polyline d. o. o. v Mirnu še danes prisotno (Forplast, 2019; Polyline,
2019). Podjetje Ciciban International d. o. o. pa zaradi prenizke produktivnosti in posledično
nerentabilne proizvodnje ni preživelo. Kljub temu da glavni Cicibanov program – izdelava
otroške obutve – ni preživel, čevljarska tradicija v Mirnu ni zamrla. Del prostorov nekdanjega
Cicibana je leta 1995 na dražbi kupilo podjetje družine Petejan, danes znano pod imenom Afit,
d. o. o., ki je ponovno vzpostavilo proizvodnjo otroške obutve in jo lansiralo pod blagovno
znamko Ciciban (Presenečeni …, 1993; Ciciban, 2019).
Slika 83: Prostori podjetja Afit, d. o. o., proizvajalca otroške obutve Ciciban

Avtorica: Kaja Cerar, 2019.
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5.5.3. Splošni pregled gospodarstva preučevanega območja od osamosvojitve do
gospodarske krize
Kot je že bilo omenjeno, je osamosvojitev prinesla številne gospodarske strukturne
spremembe. Namesto velikih podjetij z velikim številom zaposlenih so začela nastajati številna
manjša podjetja, med katerimi je bil viden porast v številu samostojnih podjetnikov. Število
vpisanih poslovnih subjektov, med katere smo vključili zgolj gospodarske družbe in
samostojne podjetnike, je vidno na sliki 84. Iz slike je razvidno, da se je število vpisanih
poslovnih subjektov povečevalo že med leti 1991 in 1993, vendar so vpisi dosegli vrh leta
1994, ko si je gospodarstvo že opomoglo po gospodarski krizi, ki je sledila osamosvojitvi.
Izmed 56 podjetij, ki so se v register vpisala v letu 1994, je danes na preučevanem območju
aktivnih še 18 (Lorenčič, Prinčič, 2018; Poslovni …, 2019).

Število vpisanih poslovnih subjektov

Slika 84: Število novo vpisanih poslovnih subjektov med leti 1991 in 2000
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Vir podatkov: Poslovni …, 2019.
Ob številnih družbenih in gospodarskih spremembah, ki so bile del osamosvajanja, je prišlo
tudi do procesa deindustrializacije. Omenjeni proces, ki je najbolj prizadel predvsem starejša
industrijska središča, kot je bil na primer Maribor, na območju preučevanja ni pustil
obsežnejših negativnih posledic. Kot je že bilo omenjeno, je večina družbenih podjetij in
obratov znotraj preučevanega območja prenehala obratovati že pred osamosvojitvijo Slovenije,
prehod v novo državo sta preživela le Ciciban in obrat Bilje I, ki pa gospodarski tranziciji nista
bila kos. Stečaj Cicibana, ki je za seboj pustil številne brezposelne, je sicer prizadel Miren,
vendar je bilo v tistem obdobju to edino večje podjetje preučevanega območja (Bole, 2008).
Dejstvo, da preučevano območje po osamosvojitvi ni bilo pretirano gospodarsko razvito,
podprejo tudi statistični podatki o deležu delovno aktivnega prebivalstva, ki je imelo delovno
mesto znotraj naselja stalnega prebivališča v letih 1981, 1991 in 2002, kar prikazuje
preglednica 32. Podatki ne vključujejo naselja Vrtoče, za katerega ni bilo možno pridobiti
popolnih podatkov za vsa obravnavana leta. Iz preglednice je vidno, da je bil delež delovno
aktivnega prebivalstva, ki so imeli delovno mesto znotraj naselja stalnega prebivališča, leta
1981 v vseh naseljih večji kot leta 1991. Po deležu občutno izstopa naselje Miren, saj je v tem
obdobju imel Ciciban še visoko število zaposlenih, med njimi pa je bila večina Mirencev. Leta
1991 se je delež najbolj znižal v Orehovljah, kar je verjetno povezano s stečajem Tovarne
pohištva Iztok Miren leto prej. Delež se je znižal tudi v Biljah, kjer je opekarski obrat obsegal
le še minimalno število zaposlenih, in Mirnu, kjer je Ciciban že kazal hude poslovne težave.
Leta 2002 je v primeru Bilj in Orehovelj prišlo do povečanja deleža delovno aktivnih z
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delovnim mestom znotraj omenjenih naselij, kar je posledica nastanka številnih novih
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov. V Mirnu se je delež v primerjavi z letom 1991
sicer zmanjšal, vendar je bil še vedno večji od preostalih dveh naselij, kar tudi kaže na
povečanje števila poslovnih subjektov po stečaju Cicibana.
Preglednica 32: Delež delovno aktivnega prebivalstva z delovnim mestom znotraj naselja
stalnega prebivališča v letih 1981, 1991 in 2002
Bilje
Miren
Orehovlje

1981
9,3 %
52,2 %
13,3 %

1991
7,7 %
45,4 %
2,5 %

2002
19,4 %
31,4 %
23,8 %

Vir podatkov: Popis …, 1981; Popis …, 1991; Popis …, 2002.
Še ena pomembna značilnost gospodarstva po osamosvojitvi je zmanjševanje pomena
industrije in večanje pomena storitvenih dejavnosti. Na delu preučevanega območja (podatki
za Vrtoče namreč ponovno niso bili na voljo v celoti) so spremembe v dejavnostih vidne v
preglednici 33. V primerjavi z letom 1971, ko se je z industrijo ukvarjalo okoli 50 % delovno
aktivnega prebivalstva, je bil delež le-teh v letu 2002 nekoliko nižji. Industrija je še vedno
zavzemala pomembno mesto v gospodarstvu preučevanega območja, vendar je v tem obdobju
že vidna prevlada storitvenih dejavnosti, ki se je z leti le še povečevala. Ob zmanjševanju
števila zaposlenih v industriji je prišlo do povečevanja produktivnosti kot posledice
modernizacije, izobraževanja delavcev, naložb v raziskave in stalnega razvijanja novih
proizvodov (Kušar, 2005).
Preglednica 33: Delež delovno aktivnih prebivalcev po dejavnosti ob popisu leta 2002
Bilje
Miren
Orehovlje

Kmetijske
dejavnosti
3%
2%
3,5 %

Nekmetijske
dejavnosti
37 %
35 %
40 %

Storitvene
dejavnosti
53 %
53 %
50,5 %

Neznano
7%
10 %
6%

Vir podatkov: Popis …, 2002.
5.5.4. Vpliv finančne in gospodarske krize
Leta 2007 je v ZDA izbruhnila finančna kriza, ki se je kmalu razširila po vsem svetu. Kriza, ki
je sicer imela korenine znotraj ameriškega nepremičninskega sistema, je kmalu zajela tudi
področje financ in sprožila globalno gospodarsko krizo, kar je občutilo tudi slovensko
gospodarstvo (Lorenčič, Prinčič, 2018).
Uraden začetek recesije je tako na območju preučevanja kot tudi v celotni občini Miren Kostanjevica zabeležen v pomladi leta 2009. Gospodarstvo, ki se je počasi regeneriralo po
osamosvojitvi, je začelo stagnirati, začela pa je naraščati brezposelnost. Ločenih podatkov o
brezposelnosti za območje preučevanja nismo uspeli pridobiti, vendar je delen vpogled v stanje
še vedno možen s pomočjo podatkov o registrirani brezposelnosti za celotno občino, kar
prikazuje slika 85. Kot je razvidno, se je stopnja registrirane brezposelnosti zniževala od leta
2005 do 2008, ko je ta dosegala 4,7 %, nato je v letu 2009 poskočila na 8,0 % in se zviševala
do leta 2013, ko je bil dosežen višek z 12,9 %. Leta 2014 se je stopnja registrirane
brezposelnosti v primerjavi z letom 2013 rahlo znižala, vendar je bila še vedno višja kot v letu
2012. Stopnja registrirane brezposelnosti se je začela postopoma zniževati od leta 2015 dalje.
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Slika 85: Stopnja registrirane brezposelnosti občine Miren - Kostanjevica med 2005 in 2018
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Vir podatkov: Stopnja registrirane ..., 2019; Delovno aktivno …, 2019.
Vpogled v vpliv gospodarske krize na gospodarstvo preučevanega območja dajejo tudi letni
podatki o številu izbrisanih poslovnih subjektov, med katerimi smo se osredotočili zgolj na
gospodarske družbe in samostojne podjetnike, saj so ti predstavljali večino vseh izbrisanih
poslovnih subjektov. Kot je vidno na sliki 86, je bilo med leti 2005 in 2007 vsakoletno
izbrisanih manj kot 10 poslovnih subjektov, nato pa se je že leta 2008 število začelo povečevati
in se je povečevalo do leta 2014, z izjemo dveh vmesnih let, 2011 in 2013, ko se je število rahlo
zmanjšalo. Največje število izbrisanih subjektov je bilo v letih 2014 in 2012, z letom 2015 pa
se je število letno izbrisanih poslovnih subjektov začelo počasi zmanjševati.
Slika 86: Število izbrisanih poslovnih subjektov med leti 2005 in 2018
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Vir podatkov: Poslovni …, 2019.
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Posledice, ki jih je imela gospodarska kriza za podjetja, si lahko pogledamo tudi na primeru
podjetja Afit, d. o. o., ki je eno izmed dveh največjih podjetij znotraj območja preučevanja. V
podjetju, ki po propadu Cicibana ohranja mirensko čevljarsko tradicijo, so bili prvi vplivi
gospodarske krize vidni že proti koncu leta 2008, ko je prišlo do prvega večjega upada naročil.
Trend upadanja se je nadaljeval, ob tem pa so se v podjetju soočali še s plačilno nedisciplino
in nedostopnostjo bančnih kreditov. Na zaostrene razmere na trgu so se odzvali s stroškovno
prilagoditvijo, in sicer z zaprtjem obratov, med drugim tudi šivalnic v Kalu nad Kanalom in
Dolenji Trebuši, ter zmanjševanjem števila zaposlenih, ki je v večini šlo ravno na račun zaprtja
obratov. Podjetje je imelo v obdobju pred krizo okoli 300 zaposlenih, vendar se je število, kot
je vidno v preglednici 34, zmanjševalo in občutno zmanjšalo do leta 2012, ko so imeli še 150
zaposlenih v matičnem podjetju v Mirnu. Število zaposlenih se je povečalo leta 2013, ko se je
tudi poslovanje ob rahlem povečanju naročil nekoliko izboljšalo (Lindič Dragaš, 2012; Afit
letno poročilo, 2013).
Preglednica 34: Gibanje števila zaposlenih v podjetju Afit, d. o. o.
Leto
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Vir podatkov: Afit letna poročila, 2013–2017.
5.5.5. Današnje gospodarsko stanje preučevanega območja
Gospodarsko najbolj razvit del občine Miren - Kostanjevica, ki se sicer na splošno ne uvršča
med gospodarsko najmočnejše slovenske občine, se danes nahaja v njenem obvipavskem delu,
torej na našem preučevanem območju. Po podatkih Poslovnega registra Slovenije ima v celotni
občini svoj sedež 485 poslovnih subjektov, od tega jih je kar 68,4 % lociranih znotraj
preučevanega območja. Kot je vidno v preglednici 35, se na območju preučevanja največ
poslovnih subjektov nahaja v Mirnu in Biljah, saj omenjeni naselji skupno zajemata kar
56,3 % vseh poslovnih subjektov celotne občine. Po pravnoorganizacijskih oblikah, ki jih
prikazuje slika 87, na celotnem preučevanem območju in po posameznih naseljih znotraj
območja prednjačijo samostojni podjetniki, saj je 52 % vseh poslovnih subjektov registriranih
pod omenjeno pravnoorganizacijsko obliko. Tem z 28 % sledijo gospodarske družbe, med
katerimi prevladujejo družbe z omejeno odgovornostjo, preostanek pa predstavljajo druge
pravne in fizične osebe. Ker znotraj preučevanega območja prevladujejo samostojni podjetniki
in gospodarske družbe, skupaj namreč obsegajo 80 % vseh poslovnih subjektov, se bomo v
nadaljevanju osredotočili zgolj na omenjeni pravnoorganizacijski obliki. Zaradi stalnih
sprememb je potrebno poudariti, da so bili vsi podatki o poslovnih subjektih pridobljeni iz
Poslovnega registra Slovenije na dan 5. 7. 2019 (Poslovni …, 2019).
Preglednica 35: Število in delež poslovnih subjektov preučevanega območja
Naselje
Število poslovnih subjektov
Bilje
117
Miren
156
Orehovlje
54
Vrtoče
5
Obvipavski del občine Miren 332
Kostanjevica
Občina Miren - Kostanjevica
485

Vir podatkov: Poslovni …, 2019.
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Delež poslovnih subjektov (%)
24,1 %
32,2 %
11,1 %
1,0 %
68,4 %
100 %

Slika 87: Pravnoorganizacijske oblike vseh poslovnih subjektov preučevanega območja

4%

28 %
gospodarske družbe
druge pravne osebe

52 %

samostojni podjetniki
druge fizične osebe

16 %

Vir podatkov: Poslovni …, 2019.
Po številu zaposlenih prevladujejo mikro podjetja, kamor se uvrščajo podjetja, ki imajo od nič
do devet zaposlenih. Med majhna podjetja z od 10 do 49 zaposlenih se znotraj preučevanega
območja uvršča osem podjetij. Dve izmed teh najdemo v Orehovljah, dve v Mirnu in štiri v
Biljah. Le dve podjetji pa ustrezata pogojem za uvrstitev med srednje velika podjetja, ki imajo
od 50 do 249 zaposlenih, in sicer gre za podjetji Afit, d. o. o. in Intra Lighting d. o. o., obe s
sedežem v Mirnu. Velikih podjetij, kjer je omejitveni dejavnik nad 250 zaposlenih, na
preučevanem območju ni (Poslovni …, 2019).
Glede na dejavnosti, ki so opredeljene v Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD
2008), se je največ gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov znotraj preučevanega
območja uvrščalo v dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil, na drugem in
tretjem mestu pa v predelovalne dejavnosti ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
kar prikazuje slika 88. Obstajajo pa določene razlike med prevladujočimi dejavnostmi znotraj
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov. Večina gospodarskih družb se je uvrščala na
področje predelovalnih dejavnosti, pri katerih sta prevladovala oddelka proizvodnje izdelkov
iz gume in plastičnih mas ter proizvodnje kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav. Največ
samostojnih podjetnikov pa je delovalo znotraj strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti
ter gradbeništva. V dejavnosti gradbeništva prevladuje oddelek specializiranih gradbenih del,
med katera spadajo oblaganje tal in sten, inštaliranje električnih napeljav in podobno. Pri
strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih pa prevladujeta oddelka dejavnosti uprav
podjetij, podjetniškega in poslovnega svetovanja ter arhitekturnega in tehničnega projektiranja,
tehničnega preizkušanja in analiziranja (Poslovni …, 2019; Uredba …, 2007).
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Slika 88: Registrirane dejavnosti gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov preučevanega
območja glede na SKD 2008
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Vir podatkov: Poslovni …, 2019; Uredba …, 2007
Na gospodarski pomen preučevanega območja znotraj celotne občine kažejo tudi podatki o
gospodarskih conah. Po podatkih Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica
se znotraj občine nahaja 6 gospodarskih con, od tega jih je kar pet znotraj območja preučevanja,
ena pa izven – nahaja se v Opatjem selu (Občinski prostorski …, 2013). Izmed petih omenjenih
con preučevanega območja sta dve locirani v Biljah, dve v Mirnu in ena v Orehovljah.
Gospodarske cone večinoma niso monostrukturne, namenjene zgolj industrijskim dejavnostim,
ampak imajo znotraj njih prostore tudi storitvene dejavnosti.
Zadnja infrastrukturna investicija v gospodarstvu se je zgodila v letu 2018, ko je bila izvedena
komunalna ureditev Obrtne cone Bilje 2. Investicija je bila eden izmed poskusov, s katerimi
želijo v občini privabiti nove investitorje in zapolniti gospodarske cone (Komunalna ureditev
…, 2017). Poleg že obstoječih je v Mirnu načrtovana nova gospodarska cona, ki naj bi nastala
na zahodnem delu opuščene gramoznice Salonita Anhovo. Na območju je predvidena izgradnja
parkirišča za kamione in počivališča za avtodome. V načrt so vključeni tudi štirje objekti – v
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prvem naj bi se nahajalo skladišče, delavnica in pisarniški prostori, v drugem gostinski obrat,
v tretjem bencinski servis in v četrtem avtopralnica (Odlok …, 2015).
Vpogled v gospodarsko stanje posameznih naselij znotraj območja preučevanja nam ponuja
slika 89, ki prikazuje lokacijo in dejavnost vseh gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov
posameznega naselja. Že hiter pogled razkrije, da ima največ omenjenih poslovnih subjektov
svoj sedež v Mirnu, temu se približajo še Bilje, medtem ko imata Orehovlje in Vrtoče precej
manj poslovnih subjektov, in sicer se v njih skupno nahaja le 18 % vseh samostojnih
podjetnikov in gospodarskih družb preučevanega območja. Naselja se razhajajo tudi v razmerju
med številom samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb, saj je v Mirnu in Biljah okoli
32 % gospodarskih družb in 68 % samostojnih podjetnikov, v Orehovljah pa je delež le-teh
bolj primerljiv, saj gospodarske družbe predstavljajo 49 %, samostojni podjetniki pa 51 %
poslovnih subjektov. Še ena izmed razlik se pojavlja v sami lokaciji omenjenih poslovnih
subjektov, in sicer predvsem gospodarskih družb. Te so v Mirnu in Orehovljah večinoma
locirane znotraj gospodarskih con, kar se najlepše vidi na primeru Orehovelj. Gospodarske
družbe, ki imajo svoj sedež v Biljah, pa se večinoma nahajajo izven gospodarskih con, kar gre
verjetno pripisati tudi zapleteni lastniški strukturi zemljišč znotraj con, ki bo natančneje opisana
v naslednjem podpoglavju. Glede na glavno dejavnost poslovnih subjektov je vidno, da v vseh
naseljih močno izstopajo oziroma prevladujejo trgovina in ostale storitvene dejavnosti, vendar
je opazna razlika v prisotnosti industrije. Ta je v primerjavi z ostalimi naselji precej manj
prisotna v Biljah, kjer v njej deluje 9,4 % obravnavanih poslovnih subjektov, medtem ko delež
v Orehovljah znaša 18,6 %, v Mirnu pa 22,8 % (Poslovni …, 2019).
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Slika 89: Lokacija in dejavnost gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov znotraj območja preučevanja
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5.5.6. Nekdanja proizvodna območja v današnji prostorski strukturi preučevanega območja
Kot je bilo že omenjeno v prejšnjih poglavjih, so se v naseljih preučevanega območja
izoblikovala različna proizvodna območja s posameznimi tovarnami. Tovarne oziroma obrati
so bili v večini primerov prostorsko ločeni med seboj, izjema sta le obrata Ciciban in Iztok
Miren, ki sta bila v določenem obdobju locirana v neposredni bližini. V zadnjih desetletjih so
se s širjenjem poselitve stanovanjske površine vedno bolj približevale proizvodnim območjem,
kar je vidno tudi danes, saj so se nekatera izmed območij znašla vpeta med enodružinske hiše
in bloke. Primer omenjenega širjenja poselitve prikazuje slika 90, na kateri je vidno območje
nekdanje Tovarne usnja Miren, znano kot Vata Miren, ki je danes umeščeno med strnjene
stanovanjske površine. Proizvodna območja znotraj preučevanih naselij so bila tekom let
podvržena številnim prostorskim spremembam, od gradnje dodatnih proizvodnih hal in
skladišč do opuščanja proizvodnje in propadanja tovarniških prostorov. Današnje stanje
nekdanjih proizvodnih območij je različno. Nekatera so ponovno zaživela s prihodom novih
proizvodnih dejavnosti, druga so delno ali popolnoma opuščena in so kot taka opredeljena kot
funkcionalno degradirana območja. Lampič in sodelavci so funkcionalno degradirana območja
opredelili kot »nezadostno izkoriščeno ali zapuščeno območje z vidnim vplivom predhodne
rabe in zmanjšano uporabno vrednostjo, ki lahko predstavlja potencial za razvoj« (Lampič in
sod., 2017, str. 8).
Slika 90: Nekdanje proizvodno območje vpeto med stanovanjske površine

Vir podatkov: PISO, 2019.
V nadaljevanju bo prikazana današnja prostorska struktura šestih nekdanjih proizvodnih
območij, ki so se dokončno oblikovala v obdobju po združitvi Primorske z Jugoslavijo. Kot
prikazuje slika 91, gre za območja obratov Bilje I in Bilje II, Tovarne pohištva Iztok Miren,
Cicibana, Tovarne usnja Miren ter Apna in kamnoseških izdelkov Miren pri Gorici. Krajši
odsek bo namenjen tudi pregledu prostorskega stanja na območju nekdanjih štirih mlinov, ki
so obratovali znotraj preučevanega območja.
99

Slika 91: Lokacija nekdanjih proizvodnih območij in njihovo današnje prostorsko stanje
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Območje obrata Bilje I
Na območju Bilje I se je v preteklosti izvajala opekarska dejavnost. Tu je deloval obrat Bilje I,
ki je bil del Goriških opekarn. Opekarna je z obratovanjem prenehala leta 1992, v letu 2013 pa
so Goriške opekarne del prvotnih stavb podarile Občini Miren - Kostanjevica. Omenjene
stavbe, med katere spadata tudi upravna stavba in proizvodni obrat, so vpisane v register
nepremične kulturne dediščine, vendar zaradi pomanjkanja ustreznih finančnih virov, ki bi bili
potrebni za obnovo, stavbe počasi propadajo (Register nepremične …, 2019). Na območju s
površino okoli 4,2 ha se danes nahaja gospodarska cona Bilje 2. Območje je označeno kot
funkcionalno degradirano območje, in sicer gre za tip industrijskih in obrtnih dejavnosti
(Kartografski …, 2019). Za največjo razvojno oviro se smatra lastništvo, saj je prvotni lastnik,
Goriške opekarne d. o. o., po prenehanju obratovanja obrata stavbe in zemljišča delno podaril
občini, dal v najem ali prodajo (Prostorski portal …, 2019).
Po podatkih GURS-a se danes na območju cone nahaja 21 nestanovanjskih stavb, ki so glede
na rabo večinoma namenjene skladiščem in delno industrijskim obratom. Kot je razvidno s
slike 92, je večina stavb (sedem) v lasti Goriških opekarn, v lastništvu občine so tri stavbe,
Elektro Primorska d. d. ima v lasti dve stavbi, Plinovodi d. o. o. eno stavbo, lastništvo preostalih
osmih stavb pa imajo različne družbe ali pa podatek ni javen (Prostorski portal …, 2019; PISO,
2019). Znotraj cone imajo sedež podjetja, ki se ukvarjajo s predelovalnimi dejavnostmi. To so
podjetja STOPA d. o. o. z dejavnostjo druge površinske in toplotne obdelave kovin, Cisterne
Lozar d. o. o. in Lozar Aleksander s. p., ki se ukvarjajo s proizvodnjo drugih kovinskih
rezervoarjev in cistern. V gospodarski coni obratuje tudi poslovna enota podjetja Brešan d. o.
o., ki ima sicer sedež podjetja v Vrtojbi, z dejavnostjo proizvodnje betonskih izdelkov za
gradbeništvo (PISO, 2019).
Slika 92: Lastniška struktura stavb znotraj območja Bilje I

Avtorica: Kaja Cerar, 2019.
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Slika 93: Današnji ostanek biljenske opekarne, ki je v občinski lasti

Avtorica: Kaja Cerar, 2019.
Slika 94: Propadajoča upravna stavba obrata Bilje I

Avtorica: Kaja Cerar, 2019.
Območje obrata Bilje II
Podobno kot na območju Bilje I je bila proizvodnja opečnih izdelkov značilna tudi za območje
Bilje II, le da je bila tu ustavljena že leta 1974. Danes se je tu izoblikovala manjša gospodarska
cona, ki obsega 2,7 ha, območje pa se uvršča med funkcionalno degradirana območja tipa
industrijskih in obrtnih dejavnosti. Za območje je danes značilno slabo vzdrževanje in delna
opuščenost, kot razvojna ovira pa tudi tu nastopa lastništvo (Kartografski …, 2019). Le-tega
prikazuje slika 95, na kateri je vidno, da sta po dve stavbi v lasti podjetij Goriške opekarne d.
o. o. in Titro Bazeni d. o. o., ena stavba je v lasti podjetja BIB d. o. o., pri štirih stavbah pa
podatek o lastniku ni javen, vendar pri slednjih ne gre za stavbe, v katerih bi potekala kakršna
koli poslovna ali proizvodna dejavnost. In čeprav imajo Goriške opekarne v lasti zgolj dve
stavbi, ima omenjena družba v lastništvu večino zemljišča, saj njihove parcele skupaj obsegajo
skoraj 2 ha (Prostorski portal …, 2019). Kot izvemo že iz lastniške strukture, znotraj cone
delujeta dve podjetji, in sicer Titro Bazeni d. o. o., katerih glavna dejavnost je prodaja bazenske
tehnike, dodatne opreme in artiklov za wellness, ter BIB d. o. o. Trgovina in proizvodnja Bilje
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s proizvodnjo valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže (Bazeni Titro,
2019; PISO, 2019).
Slika 95: Lastniška struktura znotraj območja Bilje II

Avtorica: Kaja Cerar, 2019.
Slika 96: Del območja obrata Bilje II, ki je v lasti Goriških opekarn

Avtorica: Kaja Cerar, 2019.
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Območje Tovarne pohištva Iztok Miren
Na nekdanjem proizvodnem območju Tovarne pohištva Iztok Miren se danes nahaja
gospodarska cona površine okoli 3,1 ha. Slika 97 prikazuje razdrobljenost lastniške strukture
posameznih nestanovanjskih stavb, saj so te razdeljene med številna podjetja, izmed katerih
ima večina svoj sedež v Orehovljah, manjši del pa izven naselja, kot na primer ljubljanski
Petrol d. d. in solkanski KM nepremičnine d. o. o. Najbolj kompleksno lastniško strukturo
znotraj območja ima stavba 124, ki je razdeljena na več kot 61 delov. Stavbe so v večini
primerov namenjene skladiščem, poslovnim in proizvodnim prostorom (Prostorski portal …,
2019).
Po podatkih Poslovnega registra Slovenije znotraj gospodarske cone obratuje 18 poslovnih
subjektov z različnimi dejavnostmi, med katerimi je eno društvo, en samostojni podjetnik in
16 družb z omejeno odgovornostjo. S predelovalno dejavnostjo se ukvarja sedem podjetij. Ta
so tiskarsko podjetje OTIS d. o. o., proizvodnja brusilnih sredstev Ekamant d. o. o., proizvodnji
embalaže iz plastičnih mas Filmplast d. o. o. in Humar plast d. o. o., proizvodnja drugega
pohištva Smart Ind d. o. o., podjetje ME.DI.ME Faber Lignaria d. o. o., ki je v stečaju, ukvarja
pa se z dejavnostjo stavbnega mizarstva in tesarstva ter podjetje R-Gulin d. o. o., ki je prav
tako v stečaju, ukvarja pa se s proizvodnjo kovinskega stavbnega pohištva. Šest sledečih
podjetij se ukvarja s trgovino in posredništvom: trgovina s pohištvom, preprogami in svetili
Gimul d. o. o., posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov Hartex d. o. o. in Orago d. o. o.
v stečaju, trgovina z živili, pijačami in tobačnimi izdelki Adriamech d. o. o., nespecializirana
trgovina na debelo Almima Embal d. o. o. in posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
Enrico Montissori s. p. Poleg že omenjenih podjetij se Global Servis d. o. o. ukvarja z
gradbeništvom, AA Media d. o. o. z informacijskimi in komunikacijskimi dejavnostmi,
Trimužijat d. o. o. s kozmetično dejavnostjo, Rojal stavbno pohištvo d. o. o. pa z drugim
tehničnim projektiranjem in svetovanjem. Znotraj območja ima svoje prostore tudi Športno
društvo Gas Kras (Poslovni register …, 2019).
Slika 97: Lastniška struktura znotraj območja Tovarne pohištva Iztok Miren

Avtorica: Kaja Cerar, 2019.
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Slika 98: Nekdanji prostori podjetja Iztok Miren, ki so danes v lasti različnih podjetij

Avtorica: Iris Silič, 2019.
Območje Ciciban tovarne obutve in otroških potrebščin
Po stečaju mirenskega čevljarskega giganta Cicibana je bila 20. marca 1995 izvedena prva
javna dražba, na kateri so del proizvodnih hal, poslovnih prostorov, opreme in strojev prodali
po delih, ki so vsak zase predstavljali zaokroženo tehnološko celoto. Na dražbi, ki je vzbudila
veliko zanimanje, je sodelovalo 15 dražiteljev, med njimi tudi dva Italijana. Med kupci se je
znašla tudi Občina Miren - Kostanjevica, ki je za potrebe občinske uprave kupila polovico
poslovne stavbe (Na dražbi …, 1995). Danes se na območju nahaja gospodarska cona površine
okoli 3,2 ha, v katero je zajeta večina prostorov nekdanjega Cicibana in Iztok Mirna, preden se
je podjetje preselilo v Orehovlje in je prostore odkupil Ciciban. Iz lastniške strukture, prikazane
na sliki 99, je razvidno, da se znotraj cone nahaja 35 nestanovanjskih stavb, med katerimi jih
imajo največ v lasti podjetja Afit, d. o. o., Intra Lighting d. o. o., Forplast d. o. o., Polyline d.
o. o. in Z-les d. o. o., ki je v stečaju. Stavbe so v večini primerov namenjene proizvodnim in
poslovnim prostorom ter skladiščem (Prostorski portal …, 2019).
Po podatkih Poslovnega registra Slovenije in portala PISO ima znotraj območja sedež 18
poslovnih subjektov. Med temi je deset družb z omejeno odgovornostjo, pet društev, dva
samostojna podjetnika in sindikalna podružnica družbe Intra Lighting d. o. o. Miren. Izmed
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov se jih večina (11) ukvarja s predelovalnimi
dejavnostmi. Med temi jih je pet usmerjenih v proizvodnjo drugih izdelkov iz plastičnih mas,
in sicer Forplast d. o. o., Kamaplast – Atuš Mavri s. p., Chico Plastik d. o. o., Trintrade d. o. o.
in Polyline d. o. o., dve se ukvarjata z žaganjem, skobljanjem in impregniranjem lesa, to sta BF stopnice d. o. o. in Z-les d. o. o. v stečaju, v Afit, d. o. o. se ukvarjajo s proizvodnjo obutve,
pri Intra Lighting d. o. o. s proizvodnjo naprav in opreme za razsvetljavo, pri Rol, Rastko
Žefran s. p. s proizvodnjo izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo, EPI-PACK d. o. o. v
stečaju pa s proizvodnjo drugih strojev in naprav za splošne namene. Glavna dejavnost podjetja
Sporter d. o. o. je trgovina na drobno po pošti ali internetu. Znotraj cone ima svoje prostore
tudi podjetje Neplast d. o. o., sedež podjetja pa se nahaja izven cone (PISO, 2019; Poslovni …,
2019).
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Slika 99: Lastništvo stavb na širšem območju nekdanjega Cicibana

Avtorica: Kaja Cerar, 2019.
Slika 100: Pogled na nekdanjo Cicibanovo halo, ki je danes v lasti različnih podjetij

Avtorica: Kaja Cerar, 2019.
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Območje Tovarne usnja Miren
Po prenehanju obratovanja usnjarskega kompleksa v spodnjem delu Mirna je na območju
začela obratovati proizvodnja tekstilnih polnil podjetja Meblo Vata, kar je razlog, da je
območje danes bolj znano kot Vata Miren. Leta 2004 je tovarno zajel požar, ki je uničil linijo
proizvodnje poliestrskih polnil in povzročil za več kot 100 milijonov tolarjev škode.
Proizvodnjo so kmalu po požaru prenesli v Opatje selo, nekdanje tovarniške hale pa počasi
propadajo (Alič, 2004). Območje spada med funkcionalno degradirana območja, in sicer gre
podobno kot pri območjih Bilje I in Bilje II za tip industrijskih in obrtnih dejavnosti. Območje
ni vzdrževano, med razvojne ovire pa poleg lastništva spada tudi pomanjkanje finančnih virov
(Kartografski …, 2019). Lastniška struktura nekdanjega proizvodnega območja površine okoli
0,7 ha je prikazana na sliki 101. Razvidno je, da je območje v popolni lasti podjetja Meblo
Holding d. o. o. Nova Gorica. Prostori nekdanjega obrata so le deloma dani v najem, in sicer
imajo glede na podatke Poslovnega registra Slovenije na območju svoj sedež trije poslovni
subjekti, ki se ukvarjajo s predelovalnimi dejavnostmi. To so Promerks d. o. o., kjer je kot
glavna dejavnost vpisana montaža industrijskih strojev in naprav, UTA-AL Jurij Kokelj s. p.
in STIL-MAL Marko Marušič s. p., oba z dejavnostjo proizvodnje kovinskega stavbnega
pohištva (Poslovni …, 2019; Prostorski portal …, 2019).
Za razliko od prejšnjih obravnavanih območij se nekdanje proizvodno območje Tovarne usnja
Miren oziroma Vata Miren danes ne uvršča med gospodarske cone, saj so pripadajoče površine
v občinskih prostorskih aktih namenjene za stanovanjske površine večstanovanjske zgradbe,
kar je razumljivo glede na vpetost območja med stanovanjske površine. Sicer pa je bilo
območje s strani lastnika že daljše obdobje namenjeno prodaji. Prva javna dražba kompleksa
je bila tako izvedena leta 2015, vendar zainteresiranih kupcev ni bilo. V načrtu je bila tudi
gradnja poslovno-stanovanjskega objekta, vendar do realizacije ni prišlo zaradi nezanimanja
vlagateljev (PISO, 2019; Sardoč, 2015).
Slika 101: Lastniška struktura območja Tovarne usnja Miren (Vata Miren)

Avtorica: Kaja Cerar, 2019.
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Slika 102: Propadajoča stavba nekdanje Tovarne usnja Miren

Avtorica: Kaja Cerar, 2019
Območje Apna in kamnoseških izdelkov Miren pri Gorici
V spodnjem delu Mirna, kjer je obratovalo podjetje Apno in kamnoseški izdelki Miren pri
Gorici, danes skoraj ni več sledu o nekdanji kamnoseški in apneničarski dejavnosti oziroma
le-ti niso vidni na prvi pogled. Po navedbah domačinov naj bi na nekdanji obrat opozarjali še
dve stavbi, vidni na sliki 103. Stavba, na kateri danes visi tabla za podjetje BIM Miren d. o. o.,
je bila del obrata kamnoseštva, ostanek opečne stavbe v bližini prejšnje pa je pripadal obratu
apnenice. Te trditve podpira tudi kartografsko gradivo in podatki s Prostorskega portala
Republike Slovenije, saj omenjene stavbe v primerjavi z novejšimi okoliškimi stavbami
datirajo v čas obratovanja podjetja. A vendar območje danes ni več namenjeno gospodarskim
dejavnostim, temveč v skladu z občinskimi prostorskimi akti stanovanjskim površinam. Vez s
preteklo dejavnostjo danes ohranja manjše podjetje BIM beton izdelki Miren d. o. o., ki
proizvaja betonske izdelke za gradbeništvo, kot so prane plošče, cvetlična korita, betonski
pokrovi, tlakovci in podobno (BIM …, 2019; PISO, 2019; Prostorski portal …, 2019).
Slika 103: Ostanki nekdanjega Apna in kamnoseških izdelkov Miren

Avtorica: Kaja Cerar, 2019.
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Slika 104: Stavba s tablo za podjetje BIM Miren je ostanek nekdanjega kamnoseškega obrata

Avtorica: Iris Silič, 2019.
Slika 105: Opečna stavba je bila nekdaj del obrata apnenice

Avtorica: Iris Silič, 2019.
Prostorsko stanje nekdanjih mlinov
Kot je bilo omenjeno v predhodnih poglavjih, so na območju preučevanih naselij obratovali
štirje mlini – mlin v Biljah, Orehovljah, pri »Šelu« in »Grabcu«. Izmed omenjenih je danes
obnovljen le orehoveljski mlin, čigar poslopje je preurejeno v nastanitveni obrat s šestimi
apartmaji, imenovan Apartmaji v »Mlinu«, ki je po podatkih Registra nastanitvenih obratov z
obratovanjem začel v letu 2018. Kljub današnji spremembi dejavnosti na preteklo delovanje
opozarjata jez in ohranjeno mlinsko kolo (Apartmaji …, 2019; Register nastanitvenih …,
2019). Ostanki nekdanjega mlina so vidni tudi v Biljah, le da tu mlin ni bil deležen obnove,
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ampak počasi razpada. Na mirenski mlin pri »Šelu« danes spominja obnovljeni jez, od mlina
pri »Grabcu« pa je ostal le še propadajoč jez.
Slika 106: Nekdanji mlin v Orehovljah z ohranjenim mlinskim kolesom in apartmaji

Avtorica: Kaja Cerar, 2019.
Slika 107: Propadajoč mlin v Biljah

Slika 108: Obnovljen jez pri »Šelu«

Avtorica: Kaja Cerar, 2019.

Avtorica: Kaja Cerar, 2019.
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6. SKLEP
Do druge polovice 19. stoletja je bila primarna dejavnost večine prebivalstva preučevanega
območja kmetijstvo. Omenjeno stanje se je začelo spreminjati po zemljiški odvezi, ko je velika
razdrobljenost posesti številne vzpodbudila, da so začeli iskati dodatni zaslužek v neagrarnih
dejavnostih, kar je vodilo v večanje števila različnih obrtnikov in trgovcev. Značilen je tudi
pojav, ko so se določene obrti razcvetele v posameznem naselju. Tako je bil Miren znan po
številnih čevljarjih, usnjarjih in kamnosekih, Bilje pa po opekarjih oziroma »blatarjih«.
Gospodarski razvoj je prekinila prva svetovna vojna, ki je s frontno črto zarezala v neposredno
bližino preučevanih naselij in prisilila večino prebivalstva v začasno begunstvo. Po vojni je
območje prešlo pod Kraljevino Italijo. Nova meja, ki je prekinila tradicionalne gospodarske
povezave s srednjeevropskim prostorom, porušeni in poškodovani gospodarski objekti in
pritiski fašistične politike so večinoma negativno vplivali na gospodarstvo območja. Določene
obrti (opekarstvo) so sicer v obdobju povojne obnove doživele krajši vzpon, spet druge
(čevljarstvo, mlinarstvo, kamnoseštvo in usnjarstvo) so že od konca vojne počasi propadale.
Poleg že omenjenih dejavnikov je na slabšanje gospodarstva vplivala še gospodarska kriza.
Preučevano območje je bilo leta 1947, ko se je združilo z Jugoslavijo, gospodarsko nerazvito,
primanjkovalo je domačih strokovnjakov in kapitala, svoje pa je pristavila še nova meja, ki je
pretrgala tradicionalno navezanost območja na Gorico. Še vedno pa je bila prisotna obrtniška
tradicija, na katero se je ob številni delovni sili naslonila tudi industrializacija, ki je bila
značilna za obdobje po letu 1947 in ki je privedla do nastanka novih državnih podjetij. Za
preučevano območje je bila značilna industrija gradbenega materiala, ki sta jo zastopala
biljenska opekarska obrata in podjetje Apno in kamnoseški izdelki Miren pri Gorici, pohištvena
industrija s Tovarno pohištva Iztok Miren ter industrija usnja in obutve, ki sta jo zastopali
Tovarna usnja Miren in Tovarna obutve Jadran-Ciciban, kasneje Ciciban. Nekatera podjetja
oziroma obrati so svojo poslovno pot zaključili že v sedemdesetih letih, na kar je vplivala
tehnološka nerazvitost in nekonkurenčnost, spet drugi so uspešno poslovali do prve polovice
osemdesetih let. Stopnjujoča gospodarska kriza v drugi polovici osemdesetih let je na dan
spravila številne težave socialističnega gospodarjenja, kot so preveliko število zaposlenih ob
premajhni produktivnosti, likvidnostne težave in tehnološka zaostalost. V samostojno
Slovenijo je preučevano območje prišlo v precej šibki gospodarski kondiciji, poleg tega pa je
gospodarska tranzicija vzpodbudila še stečaj največjega podjetja znotraj območja – Cicibana,
ki se ni bil sposoben prilagoditi novim gospodarskim tokovom. Današnje gospodarsko stanje
zaznamujejo mikro in majhna podjetja s prevlado samostojnih podjetnikov in storitvenih
dejavnosti. In čeprav je večina dejavnosti, ki so bile dolgo del gospodarstva preučevanega
območja, zamrla, se gospodarska tradicija nadaljuje vsaj v primeru čevljarstva, kjer Cicibanovo
dediščino pod isto blagovno znamko nadaljuje podjetje Afit, d. o. o.
Gospodarski razvoj obvipavskega dela občine Miren - Kostanjevica je od 19. stoletja do danes
doživljal številne spremembe, nanj so v veliki meri vplivali spreminjanje meje, prevladujoča
gospodarsko-družbena ureditev in gospodarske krize. Kljub temu da se današnje gospodarsko
stanje, ki ima vse značilnosti tržnega gospodarstva, na prvi pogled močno razlikuje od tistega
v prejšnjih dveh stoletjih, so sledi preteklega gospodarskega razvoja še danes vidne v
gospodarstvu, prostorski strukturi in zavesti ljudi.
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Slika 109: Sintezni model gospodarskega razvoja preučevanega območja

Avtorica: Kaja Cerar, 2019.
Ob koncu raziskave lahko natančneje odgovorimo na raziskovalna vprašanja, ki smo si jih
zastavili v samem začetku izdelave magistrske naloge.
1. Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako je obmejnost vplivala na
gospodarski razvoj preučevanega območja skozi različna zgodovinska obdobja.
Izkazalo se je, da je imela obmejna lega pomembno vlogo pri razvoju gospodarstva,
vendar se je vpliv le-te spreminjal, saj je meja prinesla določene ugodnosti, a hkrati tudi
številne slabosti. Preden prikažemo vlogo meje v posameznem zgodovinskem obdobju,
lahko na splošno odgovorimo, da je bila obmejna lega s pogosto menjavo meje vir
izmenjave idej in inovacij, razlog gospodarske stagnacije, priložnost za uvoz in izvoz
izdelkov. Od 19. stoletja do prve svetovne vojne je imela obmejna lega dokaj pozitiven
vpliv, kar lahko ponazorimo na primeru opekarstva. Italijanske opekarne, ki so se
nahajale v relativni bližini biljenskih opekarn, so bile večinoma bolj modernizirane in
so kot take predstavljale resno konkurenco biljenskim opekarnam. Da bi opekarne v
Biljah ostale konkurenčne, so se po vzoru italijanskih tudi same pričele modernizirati z
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uvedbo Hoffmanovih peči, kar je posledično namesto stagnacije vodilo v razvoj
opekarn. Negativna plat obmejnega območja se je pokazala v času prve svetovne vojne,
ko je bila zaradi bližine fronte večina gospodarskih objektov porušenih ali
poškodovanih, prebivalci pa so bili prisiljeni v začasno begunstvo, kar je negativno
vplivalo na gospodarstvo. Po prvi svetovni vojni je območje prešlo pod Kraljevino
Italijo, kar je povzročilo gospodarsko stagnacijo, saj je nova meja pretrgala v prejšnjih
obdobjih stkane gospodarske vezi, poleg tega pa zaradi nove lege preučevano območje
ni bilo deležno tolikšne obravnave in pomoči, kar je posledično vodilo v propad
številnih obrti, ki so v predvojnem obdobju doživljale razcvet. Pomembno je omeniti,
da je tudi v tem obdobju prihajalo do izmenjave idej, kar je vidno na primeru mirenskih
čevljarjev, ki so se seznanili z italijanskim tipom čevlja, kar jih je kasneje, po združitvi
z Jugoslavijo, postavilo v prednostni položaj pred ostalimi jugoslovanskimi čevljarji.
Po drugi svetovni vojni se je ponovno pokazala negativna plat obmejnega območja, saj
je prišlo do dolgih pogajanj o oblikovanju nove meje, ki se je uredila šele leta 1975 s
sprejetjem Osimskih sporazumov. Dejstvo, da dolgo ni bilo znano, ali bo preučevano
območje ostalo pod Italijo ali se bo združilo z Jugoslavijo, je vplivalo na gospodarstvo,
saj je bilo državne pomoči manj kot v območjih, kjer je bila meja jasna. To se kaže tudi
v tem, da je večina podjetij preučevanega območja nastala leta 1947 in 1948, torej po
združitvi z Jugoslavijo in ne takoj po koncu vojne. V obdobju po združitvi z Jugoslavijo
se je obmejnost v določenih primerih izkazala za prednost, še posebno po sprejetih
gospodarskih sporazumih z Italijo, saj se je le-ta izkazala za vir oskrbe gospodarstva z
reprodukcijskim materialom, vir inovacij in možnost izvoza izdelkov. Kot primer naj
navedemo podjetje Ciciban, ki je ravno na sejmu v Italiji dobilo idejo o vključitvi
poliuretanskih izdelkov v svoj proizvodni program. Prav tako pa so večino strojev in
repromaterialov uvozili iz Italije, saj ti v Jugoslaviji bodisi niso bili na voljo bodisi so
bili precej dražji. Pomemben je bil tudi izvoz proizvodov. Primer tega je podjetje Apno
in kamnoseški izdelki Miren pri Gorici, ki se je odločilo za izvoz v Italijo, kadar
izdelkov niso mogli prodati med domačimi odjemalci. Potrebno je omeniti, da je Italija
delovala kot okno proti gospodarsko razvitim evropskim državam. Zaradi obmejnosti
so se v večini podjetij zavedali svoje tehnološke zaostalosti, saj so imeli dober vpogled
v delovanje italijanskih podjetij, kar je možno razbrati tudi iz zaključnih poročil in
zapisov sej.
2. Drugo raziskovalno vprašanje se je osredotočalo na pomen osamosvojitve na
gospodarstvo, in sicer ali je imela osamosvojitev Slovenije in posledično izguba
jugoslovanskega trga velik vpliv na gospodarstvo preučevanega območja.
Na splošno lahko rečemo, da osamosvojitev Slovenije in posledična izguba
jugoslovanskega trga ni imela tako izrazite vloge v gospodarstvu preučevanega
območja kot v nekaterih drugih predelih Slovenije, saj gospodarstvo v tistem obdobju
ni bilo pretirano močno, večina obravnavanih podjetij je namreč propadla že v
sedemdesetih letih. Seveda pa osamosvojitev v gospodarskem smislu ni bila
nepomembna, saj je negativno vplivala na obstoječa podjetja, v našem primeru na
podjetje Ciciban in opekarski obrat Bilje I. Pri slednjem sta imeli osamosvojitev in
izguba jugoslovanskega trga bolj posreden pomen. Goriške opekarne, pod katere je
spadal obrat Bilje I, je izguba jugoslovanskih trgov močno prizadela, poleg tega pa je z
osamosvojitvijo prišlo tudi do gospodarskih sprememb, ki so zahtevale
prestrukturiranje. Omenjeni dejavniki so Goriške opekarne vodili v odločitev, da je
obrat Bilje I prenehal z delovanjem, saj je predstavljal nerentabilen del podjetja.
Osamosvojitev je prizadela tudi največje podjetje preučevanega območja – Ciciban.
Izguba jugoslovanskega trga se je izkazala za izjemno negativno, saj so pri Cicibanu
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nanj plasirali nad 80 % celotne proizvodnje, poleg tega pa so imeli v nekdanjih
jugoslovanskih republikah za več kot 120 milijonov tolarjev zapadlih terjatev. Pri
Cicibanu so sicer izvedli prestrukturiranje, vendar neuspešno, saj je glavni program
izdelave otroške in deško-dekliške obutve propadel.
3. Tretje raziskovalno vprašanje se je glasilo, kakšne so podobnosti in razlike med
današnjim gospodarskim stanjem preučevanega območja in preteklim gospodarskim
razvojem.
Na prvi pogled se današnje gospodarstvo precej razlikuje od preteklega gospodarskega
razvoja, vendar je ob podrobnejšem pogledu mogoče najti tudi določene podobnosti in
vzporednice. Začnimo z razlikami, ki so tudi najbolj očitne. V današnjem gospodarstvu,
za razliko od preteklega, prevladujejo zasebna podjetja in storitvene dejavnosti.
Industrija je sicer še vedno prisotna in zajema pomemben del gospodarstva, vendar ima
manj zaposlenih ob večji produktivnosti. Razlika je vidna tudi v večjem pomenu
vlaganja v inovacije in izobraževanju zaposlenih. Pri podobnostih pa smo najprej
opazili splošno gospodarsko razvitost območja, saj v gospodarskem smislu preučevano
območje ni nikoli pokazalo neke nadpovprečne razvitosti. Že od 19. stoletja dalje sta
gospodarsko izstopali naselji Miren in Bilje, ki sta imeli največje število obrtnikov,
trgovcev in različnih dejavnosti, podobno je tudi danes, saj se v omenjenih naseljih
nahaja največje število poslovnih subjektov. Podobnost je tudi v maloobmejnem
sodelovanju z Italijo in pomenu trga nekdanjih jugoslovanskih republik, saj te še danes
prestavljajo pomemben del pri izvozu predvsem otroške obutve Ciciban, ki je danes v
domeni podjetja Afit, d. o. o. Kot podobnost današnjega in preteklega gospodarstva pa
se smatra tudi prisotnost nekaterih dejavnosti in njihova razmestitev. Primer je
nadaljevanje čevljarske tradicije, ki še danes poteka na lokaciji nekdanjega Cicibana,
prav tako na omenjenem območju še danes najdemo dejavnosti, ki so povezane s
proizvodnjo izdelkov iz poliuretana.
4. Četrto raziskovalno vprašanje je zajemalo pregled, kako se je tekom zgodovinskih
obdobij spreminjal pomen lokacijskih dejavnikov.
Omenjeno raziskovalno vprašanje se je izkazalo za precej obsežno, saj se je pomen
posameznih lokacijskih dejavnikov tekom obdobij večkrat spremenil, poleg tega pa se
je spreminjalo tudi samo vrednotenje. Največ sprememb so bili deležni tržišče, delovna
sila, surovine, tradicija in energija.
Vloga tržišča je še danes pri gospodarskem razvoju preučevanega območja pomembna,
vendar se je pomen tekom obdobij močno spreminjal, na kar je vplivalo tudi pogosto
spreminjanje meje. Do prve svetovne vojne je bilo glavno tržišče preučevanega
območja vezano na območje Avstro-Ogrske, po prehodu pod Kraljevino Italijo so se te
gospodarske povezave večinoma pretrgale, kar je imelo negativen vpliv na
gospodarstvo. Nova sprememba tržišča je prišla v obdobju po drugi svetovni vojni, ko
je nova meja odrezala preučevano območje od njegovega tradicionalnega trga, ki ga je
predstavljalo mesto Gorica. V času Jugoslavije se je jugoslovanski trg, na katerega je
bila navezana večina podjetij preučevanega območja, izkazal za pozitiven in hkrati
negativen dejavnik. Pozitiven zato, ker je predstavljal obsežne možnosti za prodajo
proizvedenih artiklov, negativen pa zato, ker so se podjetja preveč navezala na omenjen
trg, ki je bil precej drugačen od tržišč gospodarsko razvitih evropskih držav. Posledično
so podjetja postajala vedno manj konkurenčen poslovni partner za razvite evropske
države, kar se je pokazalo kot velik razvojni problem v obdobju osamosvojitve, ko se
je bilo zaradi zaprtja jugoslovanskega trga potrebno preusmeriti na trge zahodne
Evrope.
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Tudi delovna sila se je izkazala za lokacijski dejavnik, ki je bil deležen velikih
sprememb. Sprva se je številna razpoložljiva kmečka delovna sila izkazala za
pomemben lokacijski dejavnik, saj je, še posebno po združitvi Primorske z Jugoslavijo,
omogočala dvig proizvodnje in s tem rast podjetij. Delovno silo je po večini
predstavljalo lokalno prebivalstvo, kasneje pa so začeli prihajati delavci iz ostalih
jugoslovanskih republik. To je bil značilen pojav pri opekarskih obratih in apnenici, saj
so lokalni prebivalci raje iskali zaposlitev v dejavnostih, ki so bile lažje in so omogočale
boljše plačilo. A vendar se je proti koncu osemdesetih let in v obdobju po osamosvojitvi
prej pozitiven dejavnik prevesil v negativnega, saj je velika količina delovne sile
onemogočala konkurenčno poslovanje podjetij, prav tako pa se je za negativno izkazala
večinoma slaba kvalifikacijska struktura zaposlenih. V današnjem gospodarskem stanju
namreč prevladujejo podjetja z manjšim številom zaposlenih, pomembna pa je tudi
izobrazba in visoka kvalificiranost. Danes torej ni dovolj le razpoložljiva delovna sila,
ampak je pomembna razpoložljivost strokovnjakov.
Spremembe je bil deležen tudi pomen surovinske baze, energije in tradicije. V prejšnjih
stoletjih so surovine predstavljale enega izmed pomembnejših lokacijskih dejavnikov.
Na preučevanem območju so ravno bogata nahajališča gline, kamna in lesa omogočila
nastanek opekarn, apnenic in kamnoseških delavnic. Reka Vipava kot pogonska sila pa
je bila vir razvoja mlinov in številnih usnjarskih delavnic, ki so vplivale tudi na razvoj
čevljarstva znotraj območja preučevanja. Zaradi razvoja novih oblik energije in
izboljšav v prometu so surovine in voda kot pogonska sila izgubile prejšnji pomen.
Podobno je tudi s tradicijo, ki je predstavljala pomemben lokacijski dejavnik v času
združitve preučevanega območja z Jugoslavijo, saj se je industrializacija poleg surovin
in delovne sile oprla tudi na bogato obrtniško tradicijo. Danes se zdi, da je pomen
omenjene tradicije potisnjen v ozadje, saj se v današnjem gospodarstvu preučevanega
območja ohranja le čevljarska tradicija.
Čeprav klasični lokacijski dejavniki, kot so surovine, delovna sila in tržišče, danes ne
dosegajo nekdanjega pomena, so še vedno pomemben del razmestitve določenih
dejavnosti. Kljub vsemu pa danes v ospredje stopajo novejši lokacijski dejavniki, kot
so urejeno zemljišče, ustrezna infrastruktura, prometna dostopnost, povezanost z
ostalimi podjetji in podobno.
5. Pri petem in hkrati zadnjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali so v današnji
prostorski strukturi še vidne sledi preteklega gospodarskega razvoja in na kakšen način
se kažejo.
Pretekli gospodarski razvoj se še danes odraža v prostorski strukturi preučevanega
območja. Nekatere sledi so hitro opazne – mednje spadajo fizični ostanki, za druge pa
je potrebno bolj poglobljeno opazovanje in raziskovanje, ki je značilno za npr. lastniško
strukturo gospodarskih con in razmestitev nekaterih dejavnosti. Med fizične sledi
spadajo ostanki gospodarskih objektov, ki na preučevanem območju počasi izginjajo.
Najbolj opazen ostanek preteklega gospodarstva je zagotovo stara »frnaža« oziroma
opekarna v Biljah. Čeprav je stavba že precej dotrajana, njen visok dimnik še vedno
opozarja na pomen nekdanje opekarske dejavnosti. Med fizične ostanke spadajo tudi
nekdanji mlini oziroma njihovi ostanki. V Orehovljah tako vidimo obnovljen objekt
nekdanjega mlina, jez in mlinsko kolo. Prav tako ogrodje nekdanjega mlina vidimo tudi
v Biljah, le da je tu objekt že močno dotrajan, na mirenska mlina pa danes opozarjata
le še jezova. Fizični ostanki preteklega gospodarskega razvoja so tudi številne poslovne
zgradbe, industrijske hale in skladišča nekdanjih gospodarskih obratov. Nekateri so
hitro opazni, kot na primer propadajoč tovarniški kompleks nekdanje Tovarne usnja
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Miren, medtem ko drugi na prvi pogled ne razkrivajo pretekle gospodarske funkcije,
saj so danes v njih našla mesto nova podjetja, kot na primer v nekdanji Cicibanovi hali.
Še en fizični ostanek je viden v spodnjem delu Mirna, ob vznožju Mirenskega gradu,
kjer je včasih v okviru Apna in kamnoseških izdelkov Miren pri Gorici deloval
kamnolom. Ta je bil še v sedemdesetih letih glede na slikovno gradivo dobro viden,
danes pa je območje precej zaraščeno in na prvi pogled ne kaže nekdanje dejavnosti.
Vez s preteklim gospodarskim razvojem so tudi nekatere današnje gospodarske cone,
ki so nastale na območju nekdanjih proizvodnih dejavnosti. Gospodarski coni v Biljah
sta tako locirani na mestu nekdanjih opekarskih obratov, gospodarska cona v
Orehovljah na mestu Tovarne pohištva Iztok Miren, ena izmed mirenskih gospodarskih
con pa je nastala na območju nekdanjega Cicibana. Znotraj gospodarskih con se
povezava s preteklim razvojem vidi preko nekaterih dejavnosti, na primer na območju
Cicibana najdemo dejavnosti povezane z izdelavo obutve in izdelkov iz poliuretana, na
območju podjetja Iztok Miren pa dejavnosti povezane s pohištvom in lesom.
Pomemben vidik je tudi lastništvo stavb in zemljišč v gospodarskih conah, saj tudi to
kaže na prisotnost nekdanjih gospodarskih dejavnosti in se kot tako lahko izkaže za
razvojno oviro. Dober primer sta gospodarski coni v Biljah, kjer je večina zemljišč še
vedno v lasti Goriških opekarn, kar lahko predstavlja oviro v nadaljnjem razvoju
biljenskih gospodarskih con.
S pričujočo magistrsko nalogo smo postavili temelje raziskovanju gospodarskega razvoja
naselij Miren, Bilje, Orehovlje in Vrtoče, ki predstavljajo obvipavski del občine Miren Kostanjevica. Raziskava, ki se je izkazala za obsežno in časovno zahtevno, se je osredotočila
predvsem na razvoj obrti in industrije, saj bi se analiza celotnega gospodarstva izkazala za
preobširno. Velik pomen v raziskavi imajo predvsem podatki, pridobljeni iz številnih arhivskih
in časopisnih gradiv, ki so omogočili boljše razumevanje razvoja obrti in industrije, saj je
obstoječa literatura za preučevano območje zelo skopa oziroma v določenih primerih ne
obstaja. Potrebno je omeniti tudi težave, s katerimi smo se soočali tekom raziskave, in določene
pomanjkljivosti. Kot največja težava se je izkazalo pridobivanje natančnih podatkov o številu
obrtnikov pred drugo svetovno vojno, saj so ti podatki zaradi zgodovinskega razvoja območja
večinoma shranjeni v italijanskih arhivih, za njihovo analizo pa bi bilo potrebno aktivno znanje
italijanskega jezika. Omenjeno težavo smo skušali rešiti s pregledom časopisnega in
kartografskega gradiva, iz katerega smo sicer pridobili precej relevantnih informacij, vendar
na tem področju še vidimo prostor za izboljšave. Kot eno izmed možnih izboljšav vidimo tudi
v uporabi metode anketiranja ali intervjuja, s katero bi lahko vključili mnenje lokalnega
prebivalstva o današnjem gospodarskem stanju in primerjavo s preteklim stanjem. Kljub
obširnosti magistrskega dela je prostora za nadaljnje raziskave znotraj občine Miren Kostanjevica še ogromno, tako na področju zgodovine kot geografije. Potrebno bi bilo preučiti
še zgodovinski razvoj preostalih gospodarskih panog preučevanega območja in raziskati
povezanost gospodarske strukture s preostalim delom občine. Zanimiva bi bila tudi raziskava
o povezanosti podjetij z lokalnim okoljem pred in po osamosvojitvi Slovenije, kar bi bilo
možno raziskati na primeru nekdanjega Cicibana in podjetja Afit, d. o. o., ki v Mirnu nadaljuje
tradicijo izdelave otroške obutve pod blagovno znamko Ciciban. Dobrodošla pa bi bila tudi
bolj pedagoška različica raziskave, znotraj katere bi lahko pripravili in v praksi preizkusili
primer učne poti, ki bi vsebovala tako zgodovinski razvoj obrti in industrije kot tudi določene
geografske značilnosti območja, ki združuje dve raznoliki pokrajini – Vipavsko dolino in Kras.
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7. SUMMARY
Prior to the second half of the 19th century the primary activity of the study area and its
inhabitants was agriculture. This situation began to change after the end of serfdom, as more
and more people started seeking additional income in non-agricultural activities due to a large
land fragmentation, which led to an increase in the number of craftsmen and traders. As a result,
certain crafts have flourished in particular settlements of the study area, and so Miren was
known for many shoemakers, tanners and stonemasons, and Bilje for its brickmakers. The
economic development was interrupted by the First World War, as the majority of the
population was temporarily displaced in refugee due to the occurring battles in close proximity.
After the war the study area became a part of the Kingdom of Italy, which negatively affected
its economy due to the new border that interrupted traditional economic links with the Central
European region, destroyed and damaged economic facilities and the pressure of fascist policy.
In the period of the post-war reconstruction some crafts experienced a brief economic rise, for
example brickmaking, while others slowly declined, as it was typical of shoemaking, milling
industry, stonemasonry and leather tanning. In addition, the economic decline was also affected
by the economic crisis. By the time of the reunification of Primorska and Yugoslavia in 1947,
the study area was economically underdeveloped, lacking in domestic experts and capital and
was additionally affected by the new border, which broke its traditional economic connections
to the city of Gorizia. However, the study area still had its craft tradition and an abundance of
labour force, which both contributed to the industrialization of the area and the formation of
new state-owned companies. The predominant industries in the study area were building
materials industry, which was represented with two brickworks in Bilje and Lime and
stonemasonry products Miren by Gorizia, furniture industry with Furniture factory Iztok
Miren, leather and footwear industry with Leather factory Miren and Shoe Factory JadranCiciban, later Ciciban. Some of the companies and businesses collapsed in the 1970s due to
their technological underdevelopment and non-competitiveness, while others successfully
operated until the first half of the 1980s. The escalating economic crisis in the second half of
the 1980s unveiled many management problems of the socialist system, such as a multitude of
unqualified labour, insufficient productivity, liquidity problems and technological
underdevelopment. By the time Slovenia gained its independence, the economy of the study
area was quite impoverished. In addition, the economic transition prompted the bankruptcy of
the biggest company in the study area, Ciciban, which was not able to adapt to the new
economic system. Today’s economy is based on micro and small enterprises with prevalence
of independent entrepreneurs and service activities. Although most of the economic activities
that had once flourished in the study area, disappeared, the economic tradition today continues
in the case of shoemaking, where the company Afit, d. o. o. is continuing Ciciban’s shoemaking
heritage.
From the 19th century to the present day, the economic development of the settlements along
the Vipava river in the municipality of Miren - Kostanjevica has undergone various changes,
which were largely influenced by the changing of the border, the prevailing economic-social
system and economic depressions. Despite the fact that today’s economy at first sight differs
significantly from that of the previous two centuries, the traces of past economic development
are still visible in today’s economy, spatial structure and people’s awareness.
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2019).
Milijon parov. 1979. Ciciban: glasilo delovne skupnosti Tovarne čevljev in otroških potrebščin, 9, 1/2,
str. 4.
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Turel, I., 1987. V izvoz vse bolj premišljeno. Primorske novice, 87, str. 24.
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8.3. Arhivski viri
Pokrajinski arhiv Nova Gorica
PANG 353, TE 1, Statistika 1983–1986; Vpis v sodni register; Dokumentacija o novogradnji.
PANG 353, TE 42, Zaključni računi 1970–1979.
PANG 353, TE 43, Zaključni računi 1980–1984.
PANG 353, TE 44, Zaključni računi 1985–1989.
PANG 353, TE 50, Prospekti; Delo v tujini; Članki o zgodovini podjetja 1976–1981.
PANG 412, TE 1, Bilance 1957–1959; Zaključni račun 1960–1961.
PANG 413, TE 1, Zapisniki upravnega odbora 1953–1956; Bilance 1951–1954; Poročilo o zaključnem
računu 1955.
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PANG 416, TE 1, Bilance 1948–1950.
PANG 706, TE 5, Letni plani dela 1974–1979; Srednjeročni plan prodaje 1976–1980.
PANG 706, TE 6, Investicije, razvoj, tehnologija 1956–1960.
PANG 858, TE 19, Poslovna poročila 1978–1986, sanacijski program 1986.
PANG 858, TE 27, Zapisniki delavskega sveta 1973; Poslovno poročilo 1981.
PANG 858, TE 81, Zaključni računi 1948–1951; 1953–1954.
PANG 858, TE 83, Zaključni računi 1956, 1957, 1966, 1967.
PANG 858, TE 85, Zaključni računi 1962–1965; 1967–1969.
PANG 858, TE 87, Zaključni računi 1973, 1977, 1980.
PANG 858, TE 98, Poslovna poročila in gospodarski program 1978–1986.
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18. 11. 2018).
596.04: Raccogliano 596.04 (1818–1822; 1839 (aggiornamenti)).
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18. 11. 2018).
125
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