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I g o r V r i š e r

NASTANEK IN RAZVOJ NOVE GORICE

(Geografija novo nastajajočega mesta)*

Nastanek in zasnova ideje o Novi Gorici je  posledica razmejitve 
med Jugoslavijo in Itailijo, izvedena na osnovi predloga francoske de
legacije in gesla o etničnem ravnotežju na pariški mirovni konferenci 
leta 1947. Nova meja je  odtrgala od mesita Gorice skoraj vse naravno 
zaledje: Soško in Vipavsko dolino, del Goriškega Krasa, Brda, Trnov
ski gozd in Banjščice. Pod Itailijo je  ostalo mesto Gorica, del Brd, del 
spodnjega Krasa in Furlanska nižina. Četudi je  Goriška doživljala 
stalne izpremembe svojih meja,1 je  današnja razmejitev od vseh naj
bolj neugodna. Razdelila je  fizičnogeografsko, ekonomsko, etnično in 
upravno zaokroženo goriško regijo2 na dva dela, tako da je  njena 
večina ostala na naši strani, na drugi strani pa je  mesto Gorica samo 
postalo hipertrofična urbanska aglomeracija.

Nastala situacija je  terjala naglo rešitev. Odločiti se je  bilo treba 
ali za premestitev siredišča Goriške v  eno od že obstoječih mestec in 
trgov ali sezidati novo mesto; nekateri so bili celo mišljenja, da ob 
stoječi centri kot Ajdovščina, Tolmin, Solkan in Vipava povsem za
doščajo.3

Raizloga, ki.sta pripomogla, da je  padla odločitev za zgraditev no
vega mesta v neposredni bližini stare Gorice, sta bila v prvi vrsti iz
redno ugodna prometna lega in tradicija. Prvi činitelj, stik različnih 
prirodnogeografskiih in ekonomskogeografskih regij in njih prometnih 
poti, je  bil odločilnega pomena že pri nastanku »Castelluma Siliga- 
numa« (prvikrat omenjenega leta 1001),5 kasnejšega Solkana (prvikrat 
omenjenega leta 1268),6 in predvsem sprva trga (leta 1210), a malo 
kasneje mesta Gorice (v zadnjih letih 14. stoletja).7 V Solkanu se je  na
hajala po dosedanjih ugotovitvah tudi najstarejša fara na tem ozem
lju.8 S postopno zaokrožitvijo g o r iških posestev se je  stikališče pre
maknilo od Solkana pod goriški grad,4 k jer se je, kot rečeno, razvilo 
mesto in središče fevdne posesti goriških grofov, Goriške grofije  in

* Članek je do neke mere povzetek iz študije »Nova Gorica, urbanistični
program«, izdelane po naročilu ObLO Nova Gorica v Projektivnem ateljeju
1. 1957. Pri njej so pod vodstvom I. Vrišerja sodelovali: F. Adamič, A. Briški,
S. Jelenc, A. Kersnik, E. Majer, S. Mrzlikar, M. Puh, E. Smole in I. Vrišer.
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Sl. 1. Položaj Nove Gorice. —  Fig. 1: Site de Nova Gorica (Nouvelle Gorica).
1 =  italijansko-jugoelovanska m eja —• frontière italo-Jougoslave, 2 =  Nova 
Gorica z okoliškimi naselji, ki so upravno priključena mesta —  Nova Gorica 
avec sa banlieue, 3 =  gričevje višine 80 (100)— 400 m —  collines d’hauteur 

80 (iOO)— 400 m, 4 =  ozem lje nad 400 m —  hauteurs supérieures à 400 m.

Goriške province. Raizvoj mesta Gorice pa ni bil le posledica tradicio
nalne izmenjave dobrin med ekonomsko različnimi regijami in uprav
nih funkcij. K njemu je  prispeval tudi položaj širšega pomena ob kri
žišču dveh starih prometnih poti, vipavske, ki je  bila del prastare 
zveze med Italijo in Panonsko kotlino, in predilske, ki je  veizala Alpe 
z morjem.9Ta za Gorico tako odločilni geografski položaj se je  zdel 
prepričljiv tudi po novi razmejitvi: novi center jugoslovanske Goriške 
naj bi se držal »kontinuitete« ter se ne prestavil v Ajdovščino ali kam 
drugam.
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Se težji je  bil izbor ožjega položaja zamišljenega naselja. Y poštev 
sta prihajali dve možnosti. Izven dvoma je  bilo, da bo treba navezati 
novo mesto na eno izmed dveh go riški h predmestij, ki sta ostali tostran 
državne meje, na Solkan ali na Šempeter. Tretja možnost;, da bi se 
naselje gradilo v Rožmi dolini, zaradi neugodnih reliefnih prilik ni pri
hajala v poštev. Po dolgoitrajmem tehtanju je  prodrla zamisel, da naj 
se novo naselje gradi na Goriškem (Solkanskem) polju v kotu, ki ga 
tvorijo železniška postaja, Panovec in Kromberško gričevje. Prevla
dovalo je  mišljenje, da so razvojne možnosti Nove Gorice zelo velike. 
Zato naj bi novo naselje ne bilo le dopolnilo Solkanu, ampak pred
vsem čvrsto urbansko jedro, ki bi bilo sposobno povezati obe pred
mestji, Solkan in Šempeter, v organsko celoto.10 Na podlagi tega mne
nja je  bil kasneje izdelan urbanistični načrt,11 po katerem se je  gradilo 
novo mesto. Koit razloge, zaradi katerih so pustili Šempeter vnemar, 
so omenjali slabo zvezo s Soško dolino, neroden potek meje, zaščito 
rodovitnih vrtnarskih površin, neugoden položaj železniške postaje itd.

II.

Gradnja Nove Goirice je  že e pričetka naletela na vrsto težav. Go
riško polje namreč ni v celoti s soškim prodom zasuta kotanja. Njegov 
južni in vzhodni del prekrivajo ilovnate naplavine potokov iz obrob
nega flišnega gričevja. Podivjano nasipavanje wiirmske Soče je  potis
nilo glavni potok Koren tesno ob panovski breg. Zaradi oiežkočenega 
odmakanja je  ravnica sčasoma postala močvirna.12 Odložena glina 
je  bila zelo ugodne mineraloške sestave in jo  je  do nedavna uporab
ljala bližnja opekarna. Stikališče med prodnim zasipom in ilovnatimi 
odkladninami poteka od železniške postaje ob potoku Korenu in ob 
glavni novogoriški cesti.13 Od tod proti severozahodu postopoma pre
vlada apniški prod, k i je  sprva močno blaten in so v njem na številnih 
mestih ugotovili glinene plasti, a je  nato vedno bolj suh in čist. Že
lezniška postaja in Solkan sta že na produ, k i je  mestoma strnjen v 
konglomerat. V zvezi s petrografsko sestavo tal je  tudi različna gladina 
talne vode. Na gradbišču se je  nahajala v globini 1,8 m do 0,3 m. 
Mestoma sta bili ugotovljeni celo dve gladini. V smeri proti Soči je  
talna voda veliko globlje, a točnih meritev ni. Dopustna obremenitev 
znaša zato v globini dveih metrov14 na glinastih tleh le 2kg/cm s na- 
pram 4 kg/cm2 na produ.

Za širokopotezno zazidavo nista prihajala v poštev fiišno Krom
berško gričevje na vzhodu in iz iste kamenine zgrajeni Panovec na 
jugu, ker je  to preveč razgibam svet z močno strmimi pobočji in sla
bimi gradbenimi pogoji. Prav tako neuporaben je  rob apneniške plošče 
Trnovskega gozda (Škabrijel), ki zapira na severu Goriško polje 
in je  zaradi tektonske prelomnice in petrografske sestave izredno strm. 
Apnenec je  mestoma mineraloško zelo čist in ga uporablja »Solkanska 
industrija apna« za izdelovanje kvalitetnega apna.

Zares dobri pogoji za gradnjo iso ob Soči in južno od Solkana, k jer 
so tla, kot že omenjeno, prodnata ali konglomeratna. Toda zaradi b li
žine meje tega ozemlja takrat niso vzeli v obzir.
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Z geomehanskega vidika so pogoji za zazidavo tudi ina Šempetr- 
skem polju  prav ugodni. Prevladuje glinen prod. Šele pni Vrtojbi se 
začno debele plasti gline, ki jih  izkorišča tamkajšnja opekarna.

Pri določitvi lege novega naselja se je  bilo treba ozirati tudi na 
pedološko sestavo tal. Goriško in zlasti Šempetrsko polje veljata za 
pravi vrt. Dolgotrajna vrtnarska tradicija in skr!) n o gnojenje je  pri
pomoglo, da so siicer po naravi bolj revne in peščene prsti postale bo
gate in rodovitne. Povprečna debelina prsti na Solkanskem polju je  
od 40—70 cm, reakcija tal pa nevtralna. Še boljša je  prst pri Šem
petru. »Vrtnarskih prsti« ne smemo zamenjati s prstmi nastalimi na 
flišu, ki tudi velja jo  za rodovitne. V resnici so to bolj kisle prsti z 
malim odstotkom apna in pogosto močno erodirane. V pedološkem oizi- 
ru je  bila izbira položaja Nove Gorice pravilna. Mesto se ziida na za-
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Sl. 2. Goriško polje z Novo Gorico in Gorico. Na desni (zahod) Goriška Brda 
s tesno dolino Soče. Obzorje zapira strmi rob Krasa. Iz fliša zgrajena Kosta
njevica in Panovec ločita Goriško polje od štandrškega in Vrtojbenskega na 
jugu. Prav lepo se vidi prostorska razdvojenost Nove Gorice v ožjem smislu 

in Solkana (na skrajni desni).
(Pojasnilo spada k sl. .2 na str. 48 in 49.)

močvirjenih zemljiščih, k jer so bili le kisli travniki in staro goriško 
pokopališče.

Prvi problem, s katerim so se srečali graditelji, je  bila drenaža 
zemljišča, določenega za graditev mesta. Meliorirati bi bilo treba 80 ha, 
od tega 40ha na področja mesta. Ozemlje odmaka potok Koren, ki 
ima povirje v Kromberških goricah, a takoj onstran železniške proge 
prestopi mejo in služi Gorici kot kanal za odvod fekalij. N jegovo po
rečje meri 9,5 km2. Regulacija potoka je  bila potrebna iz dveh razlo
gov: da se omogoči pravočasno odtekanje visokih voda in da se zniža
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gladina talne vode. Visoke vode so se določile na Q  — 14,2 m3/sek.15 
Problematične pa niso samo visoke vode, ampak tudi nizke, ker je  
v 'Koren izpeljana kanalizacija Nove Gorice. Voda zastaja ob deževju 
tudi na polju med Solkanom in Novo Gorico in v Rožni dolini, ki jo  
odmaka Vrtojbica. Regulacija tega potoka je  otežk ocena, ker teče de
loma po italijanskem ozemljil. Toda zaradi občasnih poplav v Šem
petru jo  bo treba izvesti. Da je  to ozemlje hidrografsko tako neure
jeno, ni kriva samo različna petrografslka sestava obeh polj, ampak 
tudi dejstvo, da imajo vode povirja v fdišnem gričevju in zato velik 
odtočni koeficient. Povsem drugačno je  hidrografsko omrežje na se
vernem obrobju, nad Solkanom. Izviri so kraäki in odtekajo naravnost 
v bližnjo Sočo. Najmočnejši in najpomembnejši izvir je  Mrzlek. Na
haja se že v soški soteski pod Sv. Goro. Napaja novi goriški vodovod.

Fig. 2: La Plaine de Gorica, vue du Nord. A droite, la Soča avec les collines 
flyscheuses des Brda, à gauche la barrière flyscheuse avec le chateau de 
Gorica, au fond le plateau du Karst de Trieste. La frontière italo-yoaigoslave 
va de la Soča à droite vers la colline du chateau à gauche, séparant l ’ancienne 

ville de Gorica (à droite) de la Nouvelle Gorica (à gauche).
(Légende au fig. 2 sur les p. 4 8 — 49.)

Malo pred Solkanom zapusti naše državno ozemlje Soča. Reka 
teče v globoki soteski vrezani v konglomerat. Za nastajajoče mesto bo 
lahko zaradi odročnosti pomembna le iz dveh vidikov: kot energetski 
vir in kot rekreacijsko področje. K ljub hudourniškemu režimu16 bi se 
na n jej izplačalo zgraditi hidroelektrarno s kapaciteto ca. 12.000 KW 
in to v soteski med Sabotinom in Sv. Goro pri Šentmavru,17 zlasti ko 
bodo zgrajene hidroelektrarne Krševec, Trnovo in Gaberje v zgornjem 
toku in bodo slabosti njenega kombiniranega niviopluvialnega režima 
omiljene.18
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Sl. 3. Pogled na Novo Gorico s Kostanjevice. Y  ozadju pred vstopom v Soško 
sotesko je Solkan, za njim Sveta gora (Skalnica), levo skalnata apniška 
pobočja Sabotina in desno pobočje Škabrijela. Prenekatera težava mladega 
urbanskega naselja ima svoj izvor v teritorialni razdvojenosti »Nove Gorice«

in Solkana.
Fig. 3: Nova Gorica, vue du Sud. Au fond, l’anoienne bourgade de Solkan 

à l’issue de la Soča de sa gorge.

V klimatskem oziru je  Nova Gorica na slabšem koit Šempeter. 
Znano je, da imata Šempeter in deloma tudi stara Goniča najugodnejše 
podnebje na Goriškem.19 Razlike med obema krajema so sicer majhne 
in pri povprečkih sploh ne pridejo do iziraza (gl. tabelo), toda z mikro- 
klimatskega vidika so izredno pomembne. Povzroča jih  predvsem 
burja. Absolutna minimalna temperatura namerjena v prvem obdobju 
je  bila — 15.1° C,20 v drugem obdobju pa — 10.3° C ;21 absolutna maksi
malna temperatura je  bila v prvem obdobju 38.1° C20 in v drugem ob 
dobju 37.5° C.21

J F M A M  J J A  S O N D  Letno 
Solkan 1949—195622

3.7 4.2 7.8 12.2 16.3 20.3 22.9 22.1 19.2 13.8 8.4 5.7 13.0

Gorica 1870— 191423 
2.9 4.4 7.6 12.4 16.6 20.5 22.9 22.2 18.2 13.3 7.8 4.5 12.8

Podobno je  z meglo, ki nastopi v Solkanu povprečno 10.4 dni na 
leto,24 v Gorici pa 13.2 dni,25 in s številom oblačnih dni26 in jasnih dni.57 
Padavin je  v Solkanu (1948—1956) letno 1377 mm,28 v Gorici pa za dobo 
1890—1914 1557 mm, od tega je  v Solkanu povprečno 3,4 dni s snegom.29
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Odločujoči klimatski činitelj je  veter. Iz nedognanih razlogov piha 
burja le na Solkanskem -poljiu. Onstran Kostanjevice v Rožni dolini, v 
Šempetru in v Gorici je  ni ali pa je  zelo oslabljena. Najmočnejša je  
pri Solkanu, k jer se preko Prevala vali iz Cepovanskega Dola pravi tok 
mrzlega kontinentalnega zraka. Smer burje je  različna. Najpogosteje 
piha z vzhoda, najmočnejša pa s severozahoda. Nasip rotili veter je  jug 
ali mo mik. Solkanska meteorološka postaja izkazuje naslednje letne 
pogostosti in jakosti vetrov (1949—1956):

Povprečna N №  E SE S SW W NW K .lm e
pogostost v % 28.6 26.1 38.6 0.6 5.2 0.1 0.1 0.1 0.5
Povprečna jakost
po Beaufortu 2.4 2.8 1.7 0.6 1.3 0.1 0.2 0.2 —
Maksimalna jakost
po Beaufortu 10 12 8 7 8 3 5 8  —

Burja piha vse leto, le da je  poleti temperaturna razlika med doteka
jočim  celinskim zrakom in povprečno goriško temperaturo manj ob
čutna in manj škodljiva za vegetacijo kot spomladi. Za ublažitev 
burje bi lahko veliko pripomogli zaščitni gozdni pasovi.so

Goriško podnebje ima poleti že močno mediteranski značaj, po
zimi pa prevladujejo značilnosti srednjeevropskega podnebja.

III.
Pestrost novogoriške pokrajine pa ni zgolj plod mnogostranosti 

narave, ampak v  nič manjši meri tudi številnih družbenih činiteljev 
preteklosti in nedavno minule sedanjosti. Naselje Nova Gorica v svojih 
današnjih mejah je  v resnici sestavljeno iz več med seboj močno 
različnih delov. Šele kasnejše upravne reforme so namreč ime Nova 
Gorica razširile od noVega naselja tudi na nekdanja goriška pred
mestja in četrti, ki so ostale tostran meje. Od -samega mestnega jedra 
je  pripadla Jugoslaviji le železničarska kolonija pri »svetogoriskem 
kolodvoru« (katastralna občina Gorica). Naselje Pristava31 s samo
stanom Kostanjevico je  bilo priključeno h goriškemu mestu šele leta 
1803,32 a je  bilo pred razmejitvijo že povsem strnjeno z mestom. Ločila 
ga je  od njega le železniška proga. Že pred prv-o svetovno vojno so 
priključili h goriški občini še močno kmečki naselji Rožno dolino33 in 
Staro goro (leta 1893). Obsežno upravno reformo so izvedle leta 1927 
italijanske o-blasti, ko so h Gorici priključili skorajda vse njeno ob- 
mestje: občine Ločnik, Štandrež, Podgoro, Solkan in Šempeter, nak
nadno pa še Vrtojbo (leta 1928).34 Nova meja je  neusmiljeno prerezala 
ta. organizem na -dvoje. Zatorej ni čudno, da ,se je  prva upravna raz
delitev po priključitvi Slovenskega Primorja k Jugoslaviji držala čisto 
novih vidikov, to tembolj, ker jo  je  takrat še vodila zamisel o Novi 
Gorici, kat naselju, ki bi združilo vse preostanke goriške-ga mesta v 
novo celoto, kot je  to predvideval nekoliko kasneje izdelani urbani
stični načrt. Na novogoriškem ozemlju so bili ustanovljeni štirje kra
jevni ljudski odbori: Solkan (z naseljema Solkan in Rafut), Ajševica
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(iz naselji Ajševica, Rožna dolina in Stara gora — del), Šempeter 
im ‘Vrtojba. Sele leta 1952 je  bila ustanovljena mestna občina Nova 
Gorica,35 ki je  obsegala naselja A jševico, Kromberk, Loke, Novo Go
rico, Pristavo, Rožno dolino, Staro goro in Solkan.30 Razen zarodkov 
novega mesta so k  upravni enoti pripojili tudi bližnja naselja, k i so 
v tem času že dobila značaj novogoriškega obmestja. Zanimivo in 
značilno je , da je  bila ideja o Novi Gorici kot izvezi med Solkanom in 
Šempetrom s to administrativno delitvijo dokončno pokopana, kajti 
Šempeter je  postal tudi središče občine. Iz nekdaj enotnega go r iškega 
obmestja sta nastali dve celici. Prva je  obsegala severni del »ustja« 
Vipavske doline, druga pa južni del: Šempeter, Vrtojbo, Volčjo drago, 
Vogrsko in del Stare gore.37 Prav na jugu sita bili še dve manjši občimi 
Miren in Renče, ki sta obsegali levi breg Vipave iin iroib Krasa. Ko so 
z upravno reformo leta 1955 dobile občine številne nove komunalne 
funkcije, je  bila ta delitev spodnje Vipavske doline še nadalje pod
črtana. Občini Nova Gorica so bile priključene dotedanje občine Če- 
povain, Grgar in Šempas, občini Šempeter pa občine Miren, Renče in 
Dornberk.38 V okviru občine Nova Gorica je  bilo kot poseben teritorij 
izločeno mesto Nova Gorica, kar pri Šempetru ni bili primer. Mestno 
področje obsega razen dveb urbanskih jeder Solkana in Nove Gorice39 
nekdanji goriški predmestji Pristavo in Rožno dolino, ki ju  loči sleme 
Kostanjevice in razloženo, še pretežno kmečko naselje Kromberk na 
vzhodu. Mesto v tem obsegu je  predmet našega obravnavanja.

IV.
Razlog, zakaj je  ostala spodnja Vipavska dolina razdeljena na 

dve občini in Nova Gorica ni mogla prevzeti tiste Vloge, k i bi j i  pri
padala, moramo iskati predvsem v dejstvu, da so njene gospodarske, 
negospodarske in komunalne funkcije še sila nerazvite. Razen tega 
gradnja Nove Gorice ni potekala tako kot je  bilo zamišljeno. Več
kratne iizpremembe v investicijski politiki so kljub izdatni pomoči 
mladinskih brigad, uspešno izvedeni m elioraciji zemljišča in zgraditvi 
najnujnejših poti tako močno vplivale, da je  sprva nagli razvoj mesta 
kmalu začel zastajati.40 Pomanjkanje stanovanj in poslovnih prostorov 
je  onemogočalo hitrejšo rast prebivalstva, obenem pa je  posredno 
oviralo tudi razvoj obrti, trgovine in drugih mestnih funkcij. Nova 
Gorica se je  postopoma znašla v začaranem krogu: premajhno število 
prebivalstva je  oviralo razvoj gospodarstva in negospodarskih funkcij, 
nerazvito gospodarstvo pa ni dajalo dovolj sredstev za gradnjo stano
vanj in objektov družbenega standarda, zaradi česar prebivalstvo ni 
naraščalo. Seveda so razen naštetih čiiniteljev še drugi zavirali nor
malni razvoj. Podrobna analiza vseh teh činiteljev nam pokaže, da so 
podobno kot povsod v nerazvitih področjih  za uspešno premagovanje 
stagnacije nujino potrebne vsestranske investicije.

Predvsem je  Novi Gorici manjkala doslej v zadostni meri naj
osnovnejša in najproduktivnejša gospodarska funkcija sodobnega 
mesta: i n d u s t r i j s k a  i n o b r t n a  p r o i z v o d n j a .  Na n je
nem ozemlju41 je  bila po razmejitvi samo močno dotrajana apnenica 
in manjša strojna tovarna ter livarna. Prva je  podobno kot mnoge
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opekarne v okolici (Bilje, Volčja draga, Vrtojba in bivša Nova Gorica) 
uspevala predvsem zaradi velikih potreb po gradbenem materialu po 
prvi svetovni vojni. Izdelava zelo kvalitetnega apna, ki ga sedaj 
uporablja tovarna karbida v Rušah, jo  je  rešila propada. Kovinska 
industrija v Gorici je  temeljila na sodelovanju z ladjedelnicami v Trstu 
in Tržiču. Prospeh sedanje livarne je  v glavnem zasluga kvalificirane 
delovne sile. Po osvoboditvi se je  na staro solkansko mizarsko tradicijo 
in na bogato gozdno zaledje oprla novo zgrajena tovarna pohištva v 
Kromberku. Prvi tak poizkus je  bila že mizarska zadruga v Solkanu iz 
leta 1908. K industriji b i kazalo prišteti še železniške delavnice, k i so 
sicer po svojem delu namensko podjetje. V Novi Gorici se nahaja tudi 
sedež Soških elektrarn in podjetja Elektro Gorica, iki imata svoje 
delovno torišče izven mesta. Gospodarska moč industrijskih podjetij 
v Novi Gorici je  razvidna iz naslednje tabele (leto 1957):

v 000 din
p Družbeni Materialni Družbeni Narodni Število

1 odjetje produkt stroški proizvod dohodek zaposlenih

Goriške strojne
tovarne in livarne 109.370 45.096 61.338 57.070 94

Tovarna pohištva,
Kromberk 1,677.405 671.379 424.818 405.265 703 

Popravilo vo<z in
strojev Gorica 289.024 142.692 140.777 131.105 282 

Solkanska
industrija apna 124.009 65.514 50.146 45.723 93

2,199.888 924.681 677.079 639.163 1172
Soške elektrarne 450.870 46.319 300.598 165.732 4
Elektro Gorica 310.047 94.559 175.406 86.747 73
SGP Gorica 885.273 530.436 343.177 329.861 277

1,646.190 671.314 819.181 582.340 354
Nova Gorica 3,846.078 1,595.995 1,496.260 1,221.503 1526
Delež Nove Gorice
v OLO Gorica v %  28.8 — 25.0 23.1 —

Razmestitev industrije v mestu ni najbolj ugodna. Livarna, ki je  
bila preseljena iz Gorice ob podpisu mirovne pogodbe, je  nameščena 
v zasilnih prostorih tik ob meji. Tudi položaj apnenice ob cesti v  Grgar 
ni ugoden. Tovarna pohištva v Kromberku ima sicer dovolj prostora, 
toda nahaja.se daleč vstran od železnice. Njen položaj je  določil še 
stari urbanistični načrt, ki je  predvideval preložitev železnice i z 
mejnega sektorja na Vogrsko.

Najširše tržišče ima tovarna pohištva, katere proizvodi gredo po
večini v inozemstvo. Uspe v an j  e apnenice v mnogem zavisi od konku
rence drugih tovrstnih podjetij v LRS. Upoštevati moramo, da cena 
apna ne prenese daljših prevozov. V najtežjem položaju so Strojne 
tovarne in livarne, ki še nimajo ustaljene proizvodnje in zato tudi ne 
pravega tržišča. >SGP Gorica« gradi pretežno v Novi Gorici, pa tudi 
drugod v Primorju.
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Problematika novogoriške industrije je  v mnogem istovetna s 
splošnim stanjem industrije v Slovenskem Primorju. Presežek kmeč
kega prebivalstva se je  pod Avstroogrsko in Itailijo izseljeval v ino
zemstvo ali pa odhajal ina delo v tržaške, go riške, t rž iške, reške, pulske 
in furlanske tovarne. Po osvoboditvi je  to prenehalo. Danes je  v Pri
morju veliko kvalificirane delovne sile (da o nekvalificirani sploh ne 
govorimo), ki nima nobenih pravih možnosti za zaposlitev, ker so velika 
gospodarska lin industrijska središča ostala odrezana od zaledja. Zato 
se je  po osvoboditvi deil te delovne sile moral zajposliti v kmetijstvu 
ali pa v ostali LRS. Računati moramo, da veliko te kvalificirane de
lovne sile še vedno ni primerno zaposlene.42 Druga osnovna ovira je  
nezadostna energetska preskrba in pomanjkanje surovin. Večina in
dustrije predeluje uvožene surovine (predilnica v Ajdovščini, mlini v 
Ajdovščini na Slapu in v Vrtovinu, kovinska industrija v Novi Gorici, 
izdelava obutve v Mirnu itd.). Tudi k jer so se tovarne oprle na kra
jevne surovine, je  njihova -zmogljivost navadno večja od proizvodnje 
surovin (živilska industrija v Ajdovščini >Fructal«). Razmestitev in
dustrije v prihodnosti bi zatorej morala v prvi vrsti temeljiti na raz
položljivi delovni sili, zlasti kovinske, elektrotehnične in lesnopre
delovalne stroke.

Vse to velja v polni meri tudi za industrijo v Novi Gorici. Vendar 
je  v n jej že zaposleno največ mestnih prebivalcev (20,2 % aktivnih). Se 
bolj kot drugod pa tudi tu pomanjkanje stanovanj povzroča obsežno 
vsakodnevno pretakanje delovne sile. Od zaposlenih v industriji se 
jih  44.5 % voizi v mesto na delo.

Nova meja je  povzročila tudi v o b r t n i š k i  dejavnosti številne 
izipremembe. Gorica ni bila zgolj trgovski, upravni in prosvetni center, 
ampak tudi obrtniški. Zato se danes čuti na vsem Goriškem močno po
manjkanje obrti. V Novi Gorici je  pa stanje še nekoliko težje, ker 
primanjkuje primernih prostorov, potrošnikov, zadostnih investicij 
itd. Število obratov in zaposlenih po strokah je  naslednje:43

NG L NG L NG L NG L

predelava kovin 16 295 27 1.480 2,28 2,12 3,85 10,67
elektrotehnične o. 4 63 8 411 0,57 0,45 1,14 2,96
kemične obrti — 42 — 151 — 0,30 —  1,08
gradbene obrti 6 66 69 428 0,85 0,47 9,83 3,82
predellava zemlje 1 118 3 1.301 0,14 0,85 0,42 9,38
predelava lesa 53 251 187 1.436 7,55 1,81 26,60 10,33
predelava pajpirja — 20 — 64 — ' 0,14 — 0,46
predelava tekstila 43 462 59 2.027 6,13 3,32 8,41 14,60
predelava usnja 12 211 24 716 1,71 1,52 3,42 5,16
prehranbene obrti 5 172 85 729 0,71 1,24 12,21 5,25
o. osebnih storitev 10 156 21 749 1,42 1,12 2,% 5,38
druge obrti 17 1.159 31 686 2,42 1,14 4,42 4.94-
skuipno 167 2.115 514 10.178 23,80 15,20 73,20 73,30
NG — Nova Gorica, L =  Ljubljana
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Kot je  iz tabele razvidno so nadpovprečno razvite obrti le prede
lava lesa, gradbeništvo in živilske obrti. Izdelovanje pohištva v Sol
kanu je  stara tradicionalna obrt.45 Podoben primer starega obrt
ništva so čevljarji in usnjarji iz Mirna, zidarji iz Renč, kamnoseki iz 
Zagrada46 itd. Kapitalistična konkurenca je  prisilila mnoge obrtnike, 
da so že zgodaj v XIX. stol. ustanovili zadruge (mizarska zadruga v 
Solkanu, čevljarska zadruga v Mirnu).45 Načrtno gospodarstvo po vojni 
je  tradicionalno obrtno predelovanje preusmerilo v industrijski način 
proizvodnje. Visoki delež gradbenih obrti je  treba pripisati živahni 
gradbeni dejavnosti v Novi Gorici, gradbeni konjukturi po prvi sve
tovni vojni in tradiciji. Visoko število prehramtvenih obrti je  bržkone 
odraz malega obmejnega prometa. N ajbolj prim anjkuje raznih kovin
skih, elektromehaničnih in uslužmostnih obrti.

Pretežna večina obrtnih delavnic je  v  Solkanu. V obrti je  zapo
sleno 8,5 aktivnega prebivalstva, kar je  manj kot povprečno v mestih 
LRS (9,7 % ).«

Temeljna gospodarska funkcija Gorice je  bila t r g o v i n a  na 
drobno in veletrgovina z lesom, vinom, sadjem, zgodnjo zelenjavo in 
zgodnjim krompirjem.48 Udarec, ki ga je  povzročila gospodarstvu Go
riške nova meja, to pot ni zadel samo našega ozemlja. V nič manjši 
meri ni 'bilo prizadeto trgovsko življenje goriškega mesta, ki se kljub 
davčnim olajšavam49 in malemu obmejnemu prometu še vedno ni 
opomoglo. Toda tudi Nova Gorica še vedno ni nadomestila izgube, 
čeprav se pri ocenjevanju trgovskega pomena moramo zavedati raz
ličnega značaja trgovine v socialistični ureditvi. Grosistična podjetja 
v Novi Gorici (šest po številu) in v Šempetru (dve) v glavnem razde
lju je jo  blago po okraju, le tista, ki kupčujejo z vinom, z zelenjavo 
in s sadjem odkupujejo kmetijske pridelke.50 Ker je  v Šempetru sre
dišče goriškega zadružništva in ker slovi njegova okolica po svoji 
vrtnarski proizvodnji, je  danes tam središče trgovine s kmetijskimi 
pridelki.

Videmski sporazum im z njim povezani > go riški regionalni spo
razum« z 31. III. 1949 je  omogočil med okrajem Gorico in Goriško pro
vinco ter delom Videmske province trgovinsko izmenjavo v vrednosti
60 milijard dinarjev. Leta 1955 je  bil izdatno razširjen, tako teritorialno 
(na Trst in okraj Koper) kakor blagovno; zamenjava bi dosegla vred
nost 953 milijonov lir v vsako smer. Z vzpostavitvijo gospodarskih 
stikov med obema mejnima področjema je  prenehalo dolgotrajno eko
nomsko mrtvilo na Goriškem. Gospodarsko se obe ozemlji zelo lepo 
dopolnjujeta. Za nas je  sporazum toliko bolj privlačen, ker je  naša 
trgovinska bilanca aktivna: 1. 1956 izvoz 620,590.000 lir, uvoz 475,372.000 
lir, saldo 145,218.000 lir. Za zunanjo trgovino je  na Goriškem poobla
ščenih le nekaj podjetij. N ajvečji delež (75 %) zavzema podjetje »Pri- 
morje-Eksport« iz Nove Gorice. Izven okvirja goriškega regionalnega 
sporazuma izvaža v inozemstvo "tudi pod jetje »Flores« iz Šempetra, 
predvsem zgodnje kmetijske pridelke. Naraščajoči promet b i potre
boval urejena skladišča, hladilnico (obstoječa v Šempetru je  pre
majhna) in depoje za živino.
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Trgovina na drobno ima dokaj razpredeno omrežje. Njene slabosti 
so bolj posledica slabe izbire blaga, premajhne specializacije trgovine 
in zlasti prostorske razvlečenosti Nove Gorice, kot ipa morda preniz
kega števila poslovalnic.51 Vedno bolj pa se občuti konkurenčni pritisk 
italijanske Gorice.

Trgovina v Novi Gorici leta 1956
Letni Letni prom et v 000 din

Stroka ptlo- zapo- v 000 na 1 preb iva lca51

valuje slenih y 000 dm  na N Gorica L iubljana

Vsakodnevni nakupi
živila 27 62 294.029 10.920 41.90 39.90
tobačni predmeti 5 5 22.500 4.500 3.20 3.42

Občasni nakupi
tekstilni predmeti 5 29 183.851 36.770 26.20 29.30
usnjarski predm. 4 10 67.351 16.837 9.58 13.21
kurivo 1 . .  7.704 7.704 1.09 3.06
kovinski predmeti 4 21 46.640 11.660 6.65 30.70
elektrotehnični p. 1 4 24.337 24.337 3.47 4.82
kemičpi predmeti 2 10 25.332 12.666 3.61 7.58
paipimi predmeti 2 8 23.380 11.690 3.32 6.02
leseni predmeti 2 7 . 81.353 40.676 11.15 3.42
goriva in maiziva 1 5 93.951 93.951 13.35 2.56
nekovin, gradb. p. — — — — — 2.37
lekarne 1 7 17.407 17.407 2.48 —
ostali predmeti , 2 4 19.002 9.500 2.70 4.20

Skupaj 57 172 906.837 15.909 129.00 143.60

Mestu primanjkuje »trgovski center«, k jer bi bitla osredotočena 
večina trgovin im lahko dostopna potrošnikom. Danes je  po sili raizmer 
glavna trgovska ulica Cesta IX. korpusa v Solkanu, medtem ko je  v 
pravi Novi Gorici le nekaj trgovin z živili. Enako je  v predmestjih, na 
Pristavi in v Rožni dolini. Še vedno nima Nova Gorica urejenega trž
nega prostora ali tržnice. Veliko težav povzroča pomanjkanje skladišč 
in hladilnice.

Mesto se oskrbuje z zelenjavo in s sadjem iz svoje rodovitne oko
lice. Mleko v glavnem dovažajo iz mlekarne v Podnanosu in iz okolice. 
Potrebna ipa b i bila samostojna zbiralnica in mlekarna (ca 5.0001), 
ker med Podnanosom in Kobaridom ni nobene vmesne mlekarne. Na
raščajoča potrošnja mesa, ki je  pomemben predmet kupčije v malem 
obmejnem prometu, narekuje zgraditev klavnice itn hladilnice za ca.
5.000 kg mesa na dan.53

Denarni promet opravlja podružnica Narodne banke. Komunalna 
banka in Zadružna hranilnica v Šempetru; zavarovalništvo, podružnica 
Državnega zavoda iza ‘zavarovanje. Poslovno življenje je  sorazmerno 
šibko.

G o s t i n s k i h  obratov je  veliko, 23 po številu, tako, da jih  pride 
na 1000 prebivalcev 3,28.54 Toda teritorialna razvlečenost Nove Gorice
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povzroča vtis, da omrežje ni dovolj močno. Podobno, kot pri trgovini 
na drobno, manjka nekakšen »gostinski center« s hotelom, kavarno, 
bifeji, slaščičarno itd. Gostinski obrati so majhni (povprečno 59 sedežev 
na obrat). Gostinstvo je  močno poživil mali obmejni promet, upoštevati 
pa je  tudi treba, da je  Nova Gorica sedež okrajnih in občinskih uradov. 
Zato ni nič čudnega, če je  prišlo na 1 isedež leta 1956 125.900 din pro
meta, kar je  veliko več kot na primer v Ljubljani (1. 1955 91.415 din).55 
Prevladujoči tip gostinskih obratov so goistišča in točilnice.

Turistični promet, če odštejemo obiskovalce iz Italije, ki prihajajo 
na osnovi sporazuma o malem obmejnem prometu, ni velik. Nova Go
rica ima sicer nekatere pogoje za razvoj turizma. Tako bi kazalo izko
ristiti nekdanji sloves Gorice kot avstroogrske Nice, k i ga je  uživala 
zaradi svojega blagega podnebja. Mesto ima ugoden položaj ob križi
šču turistično pomembne soške, vipavske in kraške ceste. Tu se tudi 
na našem ozemlju konča mednarodna turistična alpska cesta.56 Na osnovi 
tega bi lahko Nova  Gorica sčasoma postala pomembnejša turistična 
prehodna postojanka, v kolikor b i dobila tudi ostale objekte tako 
imenovane turistične nadgradnje: sodobno urejen hotel (s ca. 60 leži
šči), restavracije, sprehajališča itd. Obstoječi hoteti služi prvenstveno 
poslovnim obiskovalcem, razen tega je  zelo majhen (pri ca. 40 ležiščih 
in 4728 gostih je  povprečno število nočnin na gosta 1,7!).

V trgovini, gostinstvu in ostalem poslovnem življenju je  v Novi 
Gorici 'zaposleno 9,3 % aktivnega prebivalstva, toliko kot povprečno 
v drugih mestih LRS.

Nova Gorica je  redko pozidana in vključuje velike površine 
polja.57 Razen tega so predmestja Rožna dolina ali Kromberk še močno 
a g r a r n a  (24,2 % oziroma 36,8 % aktivnih v kmetijstvu). Kmetijstvo 
zato ni samo nekak smrti zapisan preostanek preteklosti kot v velikih 
mestih, ampak je  še vedno pomembna gospodarska panoga, v kateri 
je  zaposleno 12 % aktivnega prebivalstva (9,8 % vsega prebivalstva). 
Ugodno podnebje im sorazmerno visoka rodovitnost tal sta najboljša 
poroka, da bo Nova Gorica še dolgo, če že ne kmetijsko, pa vsaj vrt
narsko mesto. Svojstven pečat daje mestu tudi bližnji državni gozd 
Panovec, ki ga je  na mestnem ozemlju oikoli 774 ha, a se razprostira 
še dalje na jug.

P r o m e t n o58 v I o g o Gorice je  moderna doba še bolj podčrtala. 
Ze v teku 17. in 18. stol. je  začela državna uprava graditi in obnavljati 
ceste: po Soški in Vipavski dolini, zvezi z Gradiško in s Trstom preko 
Dola. V šestdesetih letih minulega stoletja so izboljšali krajevno cestno 
omrežje v okolici Gorice, v Brdih im na Banjščicah.59 Mimo mesta je  
bila speljana železnica med Trstom im Benečijo (Južna železnica, leta 
1860). Štirideset let kasneje so po dolgotrajnih razpravah začeli graditi 
soško železniško zvezo po Baški grapi, Soški dolini in preko Krasa. 
Gorica je  tako leta 1905 dobila še en kolodvor, imenovan »svetogorski« 
ali »severni«. Nekoliko prej je  bila zgrajena vipavska železnica, ki je  
imela izhodišče na južni go riški postaji. Mnogi prometni projekti pa 
niso bili nikoli uresničeni: predilska železnica, železnica med A jd ov 
ščino in Logatcem ali Postojno itd. Naglo se razvijajoči cestni promet 
jih  je  dokončno potisnil ob stran.
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Nova razmejitev je  pustila na naši strani soško železnico. Meja 
poteka skozi mesto oib samem železniškem nasipu. Na naišem ozemlju 
je  ostal »severni« kolodvor/ Dobili smo tudi del zveznega tira med 
južnim in severnim goriškim kolodvorom z vmesno postajo Vrtojba 
(prej San Marco). Čeprav je  železnica zelo važna za Novo Gorico, jo  
veže z ostalo Slovenijo po prevelikih ovinkih, da bi zlasti v  osebnem 
prometu mogla zares ustrezati za zveze z zaledjem, za katere je  danes 
skorajda že bo lj pomemben avtobusni promet. Železnice se zaradi po
pustov poslužujejo predvsem zaposlenci in šolarji. Od zaiposlencev, 
ki se dnevno vozijo na delo v mesto, se jih  vozi z vlakom 47,6 %. 
Potniški promet na postajah Solkan, Nova Gorica in Šempeter je  le 
za malenkost višji od prometa ostalih bližnjih postaj in ima izrazito 
krajeven značaj. Tako so leta 1956 zabeležili v Novi Gorici 129.392 
in v Šempetru 75.738 potnikov. Podobne številke so zabeležili na Mostu 
na Soči (86.729), Kanalu (68.114), Volčji dragi (95.081), Prvačini (105.530), 
Dobravljah (87.415) in Ajdovščini (77.619).

Drugačna slika je  pri železniškem tovornem prometu. Po osvobo
ditvi Primorske je  na soški železnici snova oživel mednarodni tranzit, 
ki je  povsem prenehal med obema vojnama. Planirani prevoz 8 do 10 
tranzitnih vlakov v obe smeri je  sicer le redko dosežen, ker se itali
janske in avstrijske železnice poslužujejo soške proge prvenstveno 
takrat, ko pontebska železnica ne zmore prevoza. Razen tega je  proga 
v zelo slabem stanju. Vzlic vsemu temu pa ta železnica prinaša Vz vseh 
deviznih dohodkov mednarodnega tranzita v LR Sloveniji. Zato bi 
kazalo progo popraviti in izboljšati promet na n jej z uvedbo Diesel 
lokomotiv, s čemer bi se dvignil prevoz od sedanjih 6.800 ton (maksi
malno 9.500 ton) na 12.300 ton dnevno.60

Še največji pomen ima železniška postaja Nova Gorica v lokalnem 
tovornem prometu. Njegova osnovna značilnost je, da je  veliko več 
blaga razloženega kot pa naloženega, kar je  pripisati dovozu surovin 
za industrijo in izvozu lesa v Italijo, ki ga od tod razvažajo s kamioni. 
Tovorni promet leta 1956 je  bil naslednji:81

Nova Gorica Vrtojba (Šempeter)
Vrsta blaga v tonah nato- iato- nato- izto

vorjeno vorjeno vorjeno vorjeno

Premoig 511 54.078 4 5.546
Nafta in naftni derivati 5 693 — —
Rude in kocentrati — 69 — —
Nekovine 4 69 — —
Kovinski proizvodi 2.004 1.576 36 25
Predelan in nepredelan les 1.073 2.290 219 —
Les za kurjavo iin celulozo 1.036 13.396 — —
Gradbeni material 19.117 2.218 3.161 415
Žito in žitni (proizvodi 32 1.817 — 3.210
Ostali proizvodi 4.448 2.862 4.271 5.026
S k u p n o  28.230 79.068 7.691 14.220

58



Nastanek in razvoj Nove Gorice

Po obsegu tovornega prom eta j e  železniška ipoetaja Nova Gorica 
najpomembnejša na Goriškem in daleč prekaša vse druge (skupaj 
natovorjeno in iztovorjeno 107.298 torn). Nadpovprečen blagovni promet 
imajo zaradi industrije ali širšega zaledja še postaje Most na Soči 
(natovorjeno in iztovorjeno 39.370 ton), Anhovo (100.514 ton), Vrtojba- 
Šempeter (22.924 ton) in Ajdovščina (50.830 ton).

V zvezi z železniškim prometom sta v Novi Gorici tudi dve namen
ski pod jetji: za popravilo voz in strojev (298 zaposlenih) ter za vzdrže
vanje prog (403 zaposleni). Ker je  železniških delavnic v Sloveniji 
in v Jugoslaviji že dovolj, bo najbrž potrebino delo novogoriške po
pravi j alnice v prihodnosti preusmeriti.

Železniške naprave so z a sedanje mestne potrebe skoraj prevelike. 
Severni kolodvor so namreč za časa Italije iz strateških razlogov zelo 
razširili. Po drugi strani pa večina industrijskih podjetij pogreša indu- 
sitrijeke tire in zaradi večkratnega prekladanja naraščajo stroški. 
Velikega pomena za zunanjo trgovino, zlasti za tovorni promet, bo 
otvoritev mednarodnega železniškega bloka na zveznem tiru med južno 
goriško postajo in postajo Vrtojba. Med Sežano oziroma Repentaborom 
in Jesenicami sedaj ni nobenega tovrstnega bloka. Nova Gorica ozi
roma Šempeter bi lahko postala specializirana izvozna postaja za les, 
živino, meso, druge živilske proizvode itd.

Izredno močno je  nova razmejitev prizadela cestni promet. Ker 
je  bila Gorica od nekdaj prvorazredno cestno križišče, je  bil sedanji 
položaj Nove Gorice v nemali meri izbran prav zato, da bi se z novim 
mestom poskušalo nadomestiti prerezano cestno vozlišče in znova po
vezati med seboj posamezne regije. Z novo m ejo sö bila zlasti priza
deta Goriška Brda. Pretrgano cestno zvezo med Gorico in Števerjanom 
je  morala nadomestiti lokalna zveza iz Plavi preko Vrhovelj. Še huje 
je  bilo, da so ostali brez medsebojne cestne zveze Solkan, Rožna dolina 
in Šempeter. Slaba provizorna cesta preko Kostanjevice, ki jo  je  šele 
nedavno nadomestil predor skozi Panovec, nikakor ni prispevala k 
tesnejšim stikom med obema občinskima sedežema. V malem so se 
podobne težave zaradi slepih cest ponovile tudi v Solkanu, na Pristavi 
in v Šempetru.

Pri ocenjevanju cestnega prometa na Goriškem je  treba podčrtati, 
da ni bil nikoli zgolj dopolnilo železnici kot marsikje na Slovenskem. 
Vrsta regij je  bila navezana na Gorico edino po cestah: Brda preko 
Pevme, severni del spodnje Vipavske doline preko Rožne doline ali 
Kromberka, Trnovski gozd ali Banjščice preko Prevala, spodnji Kras 
preko Renč in Mirna, južni del spodnje Vipavske doline preko Šem
petra ali Štandreža. Novejši čas je  pomen cestnega prometa še povečal 
z naglim razvojem avtobusnih zvez. Novo Gorico povezuje z zaledjem
14 avtobusnih linij. Prav nagli razvoj avtobusnega prometa je  mnogo 
pripomogel, da je  Nova Gorica pričela do neke mere dejansko nado
meščati izgubo Gorice in, da je  za potniški promet iz osrednjo Slovenijo 
postala namesto železnice glavna zveza vipavska cesta (Solkan—Po
stojna 205.094 potnikov, Solkan—Ljubljana 54.359 potnikov leta 1956).®2

Podatki o obremenitvi cest kažejo, da vzlic navidezni premoči 
glavnih cest, to je  cest II. reda Kranjska gora—Nova Gorica—Sežana
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Obremenitev cest v okolici Nove Gorice
(24-urni letni povpreček leta 1956)
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Dobi a r-
Solkam št. 284 42 107 20 9 70 250 8 543
(Plave) t. 28 13 161 40 41 532 787 17 832 
SoLkan-
Dornberk št. 1.391 107 195 31 8 106 449 19 1.860
(Vogrsko) t. 139 32 293 64 39 729 1.156 39 1.334 
Dornberk
-Štanjel št. 289 30 78 30 3 71 214 79 583
(Branik) t. 29 9 118 60 16 467 670 159 858 
Ajdovšči- ,
na-meja št. 221 33 94 10 14 94 248 31 500
(Črniče) t. 22 10 141 20 64 752 992 62 1.077 
Solkan-
Cepovan št. 143 32 35 12 5 65 151 20 315
(Solkan) t. 14 9 52 24 25 431 543 40 559 
Preval-
Lokve št. 40 13 13 2 3 11 43 14 98
(Trnovo) t. 3 3 19 5 13 88 131 28 163
Šempeter
-Miren št. 1.764 83 74 16 7 76 258 34 2.056
(Vrtojba) t. 176 25 110 33 31 527 727 69 973 
Solkan-
Ajševica št. 677 113 152 19 13 83 384 26 1.088
(Kromberk) t. 66 34 228 39 61 686 1.050 52 1.170 
Volčja d.
-Bilje št. 1.233 59 76 20 3 92 251 43 1.528
(Bukovica) t. 123 17 110 40 16 628 813 86 1.022 
Plave-
Dobrovo št. 89 10 33 5 6 35 91 18 198
(Vrbo vi j  e) t. 9 3 50 10 29 227 321 36 366

št. =  število, t =  torn, kraj v oklepaju je  števno mesto

(št. 301) in Razdrto—mednarodni blok v Rožni dolini (št. 305), lokalne 
(okrajne) ceste po prometu prav nič ne zaostajajo za njimi. Razlogi 
so predvsem gosta obljudenost, veliko število zaposlenih, k i se voizijo 
na delo (Miren—Šempeter), lokalna industrija (opekarne v Biljah in 
V olčji dragi) in tudi dejstvo, da so določene ceste edina zveza neka
terih pokrajin z zaledjem. Iz podatkov se dobro vidi, k je  so rekon
strukcije v lokalnem cestnem omrežju nujno potrebne.

60



Igor Vrišer

Prometna vloga Gorice ee je  v zadnjem času še nadalje povečala,
V Rožni dolini je  eden najpomembnejših mejnih prehodov v Italijo. 
Prav posebno pa je  k rasti prometa prispeval videmski sporazum, ki 
je  omogočil živahen mali obmejni promet.

Nadpovprečni pomen prometa za Novo Gorico kaže tudi delež 
aktivnega prebivalstva, zaposlenega v tej panogi (14,8 %, 426 zapo
slenih), ki je  visoko nad povprečkom ostalih mest v LR Sloveniji 
(4,5 %).47 Vendar mestu manjka v podrobnem še veliko prometnih 
naprav: servisi, garaže, služba taksijev itd.-

Kot osnovno značilnost novogoriškega gospodarstva moramo pod
črtati splošno nerazvitost, s čemer ni rečeno, da je  pomen ekonomskih 
funkcij za nastajajoče mesto majhen. Nasprotno, izredno visok delež 
aktivnega prebivalstva (75,9 %), zaposlenega v gospodarskih (produk
tivnih) panogah, ki je  daleč nad povprečkom ostalih slovenskih mest 
(53,9 %),47 kaže, da Nova Gorica ni uradniško in šolsko mesto, kot 
pogosto sodimo. V negospodarskih funkcijah ali, kot jih  pogosto nazi
vamo, družbenih funkcijah, je  v Novi Gorici zaposlenih 17,7 % aktiv
nega prebivalstva (mesta v LR Sloveniji 16,4 %).47 Zelo majhen (7,9 %) 
je  delež oseb izvem dejavnosti (upokojencev, kadrovcev itd.), ki je  
v drugih mestih precejšen (29,7 % ) ,47

Za razliko od gospodarskih funkcij, katere Nova Gorica šele posto
poma prevzema, je  že od samega začetka morala prevzeti številne ne
gospodarske funkcije.63 Kot središče Goriške je  postala sedež okraja, 
raznih uradov okrajnega pomena (sodišč in tožilstva, katastra, notranje 
uprave, zavoda za socialno zavarovanje, zbornic za trgovino, obrt in 
gostinstvo, uprav za ceste, za vodno gospodarstvo in gozdarstvo, cari
narnice itd.) in mnogih družbenih organizacij. Njeno vlogo občinskega 
središča so močno okrepile teritorialne priključitve (nekdanji ObLO 
Čepovan, Grgar in Šempas) iin splošna reforma naše lokalne uprave 
na osnovi komunalne ureditve.64

Velike potrebe po poslovnih prostorih so hudo obremenile že tako 
skromni s t a n o v a n j s k i  s k l a d .65 Možnosti naseljevanja v Sol
kanu in na Pristavi so bile majhne in omejene. Gradnja Nove Gorice 
pa je  potekala vse prepočasi, da bi lahko zadostila stanovanjskim po
trebam stalno pritekajočih doseljencev. V prvih letih po osvoboditvi 
se jih  je  priselilo povprečno okoli 200 na leto. Toda zaradi vedno več
jih  težav z nastanitvijo doseljevanje pojema. Mesto ima 136665 stano
vanj ali 81.691 m2 stanovanjske površine. Na prebivalca pride 15,2 m2, 
na eno stanovanje pa 1.2 gospodinjstev. Velik del stanovanj je  še iz 
avstroogrske (13,3 %) in italijanske dobe (49,4 %). Gre za manjvredna 
stanovanja izrazito predmestnega tipa. Novih stanovanj, sezidanih po 
osvoboditvi, je  'bilo po stan ju  iz 1. 1957 36,9 %. Struktura stanovanj po 
številu sob ne ustreza družinski strukturi. Za vsemi temi suhoparnimi 
navedbami se skriva hromeča stanovanjska stiska, k i -resno zavira 
vsak hitrejši mestni vzpon. Na osnovi nekaterih računov je  moč skle
pati, da bi Nova Gorica potrebovala v naslednjih tridesetih letih 
zaradi naraščanja prebivalstva, nadoknaditve obstoječega primanj-
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kl ja  j a in amortizacije okoli 165.000m2 liovih stanovanj škili površin 
ali 2.365 stanovanj v povprečni velikosti 70 m2. Od tega bi jih  potre
bovala v prvi etapi vsaj 475. Nič manj težka ni situacija s poslovnimi 
prostori. Samo za upravne ustanove bi Nova Gorica potrebovala ca.
21.000 m2.

Stara Gorica je  bila za slovensko prebivalstvo pomembno š o l s k o  
s r e d i š č e  (gimnazija, učiteljišče, obrtna in kmetijska šola). Tudi 
na tem področju je  morala Nova Gorica nadomestiti izgubo. Njena 
gimnazija je  zdaj poleg učiteljišča v Tolminu in srednje ekonomske 
šole v Ajdovščini edina srednja šola na Goriškem. Mesto ima še dve 
popolni osemletki, v predmestjih (Pristava, Kromberk) pa dvorazred- 
nice. Na tradiciji mizarske obrti deluje industrijska šola pohištvene 
stroke. Nedavno je  bila v Novi Gorici zgrajena šola za vajence v 
trgovinski stroki za vso Primorsko. Ostali vajeniški mladini je  name
njena vajenska šola raznih strok. Ker obiskuje učne zavode mladina 
iz vse Goriške, je  pri vsaki šoli internat. Veliko težav pa imajo šole 
s prostori. Na tradiciji stare Gorice so se osnovale tudi nekatere kul
turne ustanove: gledališče, študijska knjižnica, muzej, mestni arhiv 
itd. Skupaj z drugimi kul turno-pros vetrnimi organizacijami, društvi, 
kinematografi in časopisom »Primorske novice« dajejo Novi Gorici 
pečat manjšega samostojnega kulturnega središča in prispevajo k 
urbanskemu značaju novega mesta.

Z novo razm ejitvijo je  ostalo naše ozemlje brez osnovnih zdrav
stvenih ustanov. V Novi Gorici so v zasilnih prostorih uredili zdrav
stveni dom, v Šempetru pa so v predelani stavbi nastanili novo goriško 
bolnišnico (207 postelj), ki 'bo z nadaljnjimi preureditvami in dozida
vami postala osrednji zdravstveni zavod za ta del Primorske. Gravita
cijsko področje novogoriškega zdravstvenega doma kot osnovnega po- 
likliničnega zavoda obsega sedanji občini Novo Gorico in Šempeter. 
Še v zasmutku so tudi nekatere socialnoskrbstvene institucije kot vrtci 
in jasli.

V vsakem mestu nastane zgolj za potrebe mestnega organizma vrsta 
uslužnostnih služb, ki jih  navadno imenujemo komunalno gospodar- 
stvo.66 Te pa v nasprotju z doslej naštetimi gospodarskimi in negospo
darskimi funkcijami tudi pri Novi Gorici ne služijo ožji in širši okolici, 
temveč samo mestu. Zaradi majhnosti in nerazvitosti Nove Gorice 
je  obseg njenih komunalnih naprav in omrežij skromen, toda za mesto 
zato iiič matnj pomemben.

Mestni promet je  kljub velikim razdaljam med posameznimi četrt
mi Nove Gorice še v zasnutku. Obstoji krožna avtobusna proga. V 
njo so deloma vključene tudi ostale redne avtobusne zveze Nove 
Gorice z okolico. Povezuje Solkan z Novo Gorico in občasno tudi z 
Rožno dolino in Šempetrom.

Oddihu, razvedrilu in športnemu udejstvovanju je  namenjeno ca. 
l i h a  parkov in zelenic, športno kopališče in nekaj športnih, igrišč."7 
Velike možnosti nudita slikovita soteska Soče in Kostanjevica z znanim 
samostanom. Zaradi redke in vrtne zazidave mesta je  seveda pomen 
teh površin manjši kot v gosto zazidanih naseljih.
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Vodovodno omrežje napajata dve zajetji: starejše pri Kromberku 
in novejše pod Sv. Goro pri Mrzleku. Zaradi nezadostnih vodnih količin 
oh suši (5 litrov na sekundo) in dotrajanosti omrežja, bodo kromberški 
vodovod opustili. Danes napaja le še Kromberk in del Nove Gorice. 
Leta 1935 zgrajeni mrzleški vodovod ima zmogljivost 1921 na sek. in 
oskrbuje Solkan, del Nove Gorice, Gorico, Pristavo, Šempeter, Vrtojbo 
in del Volčje drage. Ta naselja potrošijo dnevno okoli 5.000 m3 vode, 
od tega Nova Gorica 2.600 m3.68 Vodne množine Mrzleka so tolikšne, 
da bi ob primerni preureditvi naprav in omrežja lahko napajal neka
tera druga naselja brez vodovoda in deloma ali v celoti nadomestil nek
danja vojaška vodovoda: vito vel jeki in hubeljsiki. Oba sta povsem iz
rabljena,69 zaradi česar je  nemogoče v redu oskrbovati z vodo naselja 
spodnje Vipavske doline in dela Krasa. Rekonstrukcijo vodovodnega 
omrežja na Goriškem je  treba šteti med najbolj nujne naloge. Poseben 
problem je  oskrba z vodo vasi na Banjščicah in Trnovskem gozdu.

Kot v mnogih naših mestih je  tudi v Novi Gorici kanalizacija le 
deloma izpeljana. Urejeno omrežje je  zgolj v novem naselju (6,8 km), 
vendar brez potrebne čistilne naprave. Odplake se odtekajo v potok 
Koren in neprečiščene dalje preko meje. Ostali del mesta ima greznice 
in le nekaj cestnih kanalov. Relief Goriškega polja in potek državne 
meje preprečujeta izvedbo enotnega kanalizacijskega omrežja. Po
trebno bo bržda ločeno omrežje za Solkan in za Novo Gorico z raz
lično usmerjenim odtokom: v Koren in v Sočo.

Električno energijo dobiva Nova Gorica iz Soških elektrarn preko 
razdelilne transformatorske postaje v Kromberku. Elektrificirane so 
vse hiše, toda mestno omrežje je  že prešibko za naraščajočo potrošnjo 
(letno 1.372MWh pri 1.365 priključkih).70 Glavna potrošnika sta vodo
vod in industrija.

Telefonsko omrežje je  bolj zasilno, čeprav je  zaradi razloženosti 
Nove Gorice velikega pomena za medsebojno povezavo mestnih četrti. 
Predvidena je  nova telefonska centrala, ki bo izboljšala medkrajevni 
in krajevni telefonski promet.71

Zaradi neprimerne petrografske sestave tal bo treba opustiti za
silno pokopališče v Kromberku, ki služi tudi Novi Gorici, in najti nov 
prostor nekje na prodnem zasipu v bližini Solkana. Mesto pogreša še 
nekatere druge komunalne naprave kot kafilerijo, tržnico, urejene 
parkirne prostore, gasilski dom, skladišča, servise itd.

Ves gospodarski položaj Nove Gorice in vse njene zgoraj naštete 
težave očitno odsevajo v vsakodnevnem dotoku delovne sile v me
sto. Od skupno 3.657 zaposlencev jih  prihaja kar 1.585 ali 43,3 % 
iz okolice in sicer največ iz južnega dela spodnje Vipavske doline 
(744) in s Trnovskega gozda in Banjščic (143).72 Dotok ’zaposlenih v 
glavnem ne gre preko m eje časovne izgube 30 minut ali razdalje 10 
do 15 km. Izjema so le večji kraji kot Kanal, Most na Soči in A jd ov 
ščina. Kljub ugodnostim na železnici (popust) se vozi z vlakom le 
47,6 % zaposlenih, z avtobusom 16,4 %, večina preostalih pa prihaja 
s kolesom (36 %). Glavni razlog za tolikšno vsakodnevno fluktuacijo 
zaposlenih ni morda v industrijskem ali ostalem zaposlitvenem poten
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cialu Nove Gorice, čeprav se mestne funkcije iz leta v leto krope, 
ampak predvsem v pomanjkanju stanovanj. Število delovnih mest 
veliko hitreje narašča kot stanovanjski sklad. Velikega pomena za 
pretakanje delovne sile je  tudi že omenjeno dejstvo, da danes prebiva 
na Primorskem na kmetih veliko neagrarnega prebivalstva in da so 
mnoga področja agrarno prenaseljena (OLO Gorica ima poljedelsko 
gostoto 334 prebivalcev na km2, agrarno gostoto 41,7 prebivalcev na 
km2. Občina Nova Gorica ima poljedelsko gostoto 263 prebivalcev 
na km2 iii agrarno gostoto 67,1 prebivalcev na km2). N ajbolj preoiblju- 
dena je  spodnja Vipavska dolina, zato je  od tam dotok zaposlencev 
najmočnejši.

Pa tudi znotraj samega mesta se zaposlenci dnevno močno gibljejo, 
predvsem zaradi neihomogeničnosti četrti in naselij, ki sestavljajo 
Novo Gorico. Največ delovnih mest je  v Solkanu (1.540 ali 43,3 %) 
manj v Novi Gorici v ožjem smislu (1.227 ali 34,4 %), Kromberku (752 
ali 20,2 %), Rožni dolini (13-8 ali 3,8 %) in na Pristavi (19 ali 0,5 %). 
Drugačna pa je  razporeditev stanovanj. Glavno stanovanjsko pod
ročje je  Nova Gorica v ožjem smislu, šele nato pride Solkan. Po od
stotku stanovanj v naselju pa stopa v ospredje Pristava, ki je  v pravem 
pomenu besede stanovanjska kolonija. Prav malo ljudi, ki bivajo v 
Novi Gorici, hodi -na delo izven mesta.73

Zaključna funkcionalna opredelitev Nove Gorice je  težko izved
ljiva zaradi nerazvitosti njenega gospodarstva im težav s stanovanj
skimi in poslovnimi prosi oni, ki na vsakem koraku izavirajo njen raz
voj. Sodeč po aktivnem prebivalstvu je  najpomembnejša panoga in
dustrija (20,2%). Po številu zaposlenih so na drugem mestu admini
strativni orgaini in razne ustanove kot šolstvo, zdravstvo, kulturna 
dejavnost itd. (17,7%). To daje Novi Gorici do neke mere pečat uprav
nega in prosvetnega centra. Med pomembnejše panoge se uvršča tudi 
promet (14,8%). Nenavaden za mesto je  nadpovprečno velik delež 
zaposlenih v kmetijstvu (12%), kar na-s z ozirom -na dejstvo, da je  
mesto šele napol izgrajeno in da je  v okolici močno raizvito vrtnarstvo, 
niti ne preseneča. Delež v obr-ti in trgovini aktivnih je  enak kot v 
drugih mestih Slovenije.

V.
V skladu s funkcionalnim razvojem Nove Gorice je  naraščalo tudi 

njeno p r e b i v a l s t v o . 74 Gorica se je  začela širiti v predmestja že 
pred prvo svetovno vojno. Solkan na primer je  narasel v dobi med 
1880—1910 za 48,9%, Rožna dolina celo za 59,8%. Ta čas je  postala 
Pristava že me-stna četrt in je  nerazdeljena štela leta 1910 1471 prebi
valcev. Prva in druga svetovna vojna sta goriškemu prebivalstvu pri
zadejali hude izgube. K tej negativni bilanci kaže prišteti še gospo
darski in populacijski zastoj Primorske za čaisa Italije. Zato ni čudno, 
če je  na ozemlju današnje občine Nova Gorica prebivalstva nazado
valo od 1. 1910 do 1. 1948 za 16,7%, v šempetrski občini pa za 18,8%. 
Nazadovala -so predvsem ruralna naselja. Leta 1948, ko so pričeli zi
dati Novo Gorico, je  bilo na sedanjem mestnem področju 4.618 prebi-
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valcev. Njih število je  do leta 1953 skokoma naraščalo (6327 prebival
cev). Številka iz leta 1956 ipa kaže, da je  začela rast prebivalstva iz že 
navedenih razlogov pešati. Po podatkih matičnega urada je  bilo v 
mestu 7026 prebivalcev. Y prvem razdobju je  prebivalstvo poraslo 
letno za 7,3 %, v drugem pa le še za 3,7 %.

Razvoj prebivalstva 1880— 195675

Kraj 1880 1890 1900 1910 1948 1953 1956

Nova Gorica 1511 1713 2025 2247 2537 4742 5398
Pristava (822) (844) (923) (1471) (925) 373 367
Rožna dolina 218 208 262 345 434 583 632
Kromberk 498 531 566 601 722 629 629

Nova Gorica 3041 3496 3774 4664 4618 6327 7026
100,0 114,9 124,1 153,3 152,0 208,0 231,3

N ajbolj se je  povečalo prebivalstvo Solkana in Nove Gorice, manj
Rožne doline. Istočasno je  naselje Kromberk celo nazadovalo, Pristava 
pa stagnirala, kar je  z ozirom na njen odročni položaj in v primeru 
Kromberka tudi agrarni značaj naselja razumljivo. Prebivalstvo je  na
raščalo predvsem zaradi doseljevanja iz okolice. Iz okraja Gorica je  
na primer 46,9% vseh doseljencev.

Nova Gorica je  poleg Ajdovščine edino naselje na našem Go
riškem, k jer se je  prebivalstvo zadnjih štirideset let izdatno pove
čalo.76 Povsod drugod beležimo nazadovanje ali stagnacijo. Prebival
stvo se je  pod Italijo izseljevalo 'zaradi pomanjkanja zaslužka. Danes 
odhajajo na delo pretežno v notranjost Slovenije. K temu jih  isilita 
agrarna prenaseljenost in zlasti pomanjkanje domačih zaposlitvenih 
možnosti. Da je  temu tako, najbolje priča primer Ajdovščine, kjer 
so se po osvoboditvi z razvojem industrije zelo povečale nove zapo
slitvene možnosti in s tem tudi število prebivalstva. Razumljivo je , 
da se bo nadaljeval beg s kmetov na Go>riškem 'tudi v bodoče. Toda 
stremeti bi morali, da se presežek delovne sile zaposli prvenstveno v 
domačih urbanskih industrijskih središčih. Če pa želimo to doseči, 
moramo goriška mesteca podpreti, kajti sama so za kaj takega gospo
darsko veliko prešibka. Iz tega regibnalno-plainskega aspekta bi še 
zlasti kazalo, da se do ikraja izvede prvotna zamisel o Novi Gorici kot 
močnem urbanskem središču Goriške. Taka planska politika bi lahko 
veliko pripomogla k vzpostavitvi populacijskega ravnotežja na Pri
morskem.

Z urbanističnega vidika so pomembni še nekateri demografski 
indeksi. Povprečno število prebivalcev na eno gospodinjstvo je  v Novi 
Gorici 3,5. Od najnižjega v urbanskem središču (Nova Gorica in Sol
kan 3,08) naraste število članov s prevlado agrarnega okolja posto
poma do 3,3 v Ajševici, 3,8 v Ozeljanu, 4,0 v Stari gori in 4,2 v Rav-
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niči. Stopnjo urbanizacije nam pokaže tudi število prebivalcev na 
hišo. V mestnem središču pride 9,2 prebivalcev na hišo, v predmestjih 
se število zniža na 5,4 (Kromberk), s pojemanjem urbanskega značaja 
naselja pa na 3,9—5,1. Za planiranje mnogih objektov družbenega 
standarda (šole, vrtci, domovi onemoglih) in za izračun prihodnjega 
razvoja prebivalstva je  velikega pomena starostna struktura prebi
valstva. Pri Novi Gorici je  prav očitno, da je  mesto še zelo mlado ion 
ima struktura vse polno anomalij, ki so še bo lj vidne, če jih  primer
jamo z republiškim povprečkom:

Nova Gorica LR Slovenija
(1956) (1957)

0—7 let 15,9% 14,1%
7 -1 4  let 9,5% 20,0%

14-19  let 6,6% . 7 , 1%
19—55 let 55,0% 35,2%

nad 55 let 13,0% 15,6%

V skladu z mestnim razvojem je  tudi zelo nizka gostota prebi
valstva. Celo v samem mestu, ki se nahaja v katastralndh občinah 
Solkan, Gorica iin Pristava, je  gostota komaj 6,6 prebivalcev na ha.
V okolici (Rožna dolina, Kromberk) pade na 0,69—0,80 prebivalcev 
na ha. Za agrarno pokrajino izred.no visoko gostoto imajo katastrske 
občine Bilje (2,82 prebivalcev ma ha), Bukovica (2,62), Prvačina (1,88), 
Šempeter (2,60) in Vrtojba (2,25).

VI.

Prii obravnavi zunanje podobe mesta moramo upoštevati, da je  
Nova Gorica zelo mlado mesto. Zato so premnoge poteze, ki jih  za
sledimo pri starejših in običajno večjih mestih, šele v procesu razvoja 
ali pa komajda v zasnutlku (vertikalni profil mesta, delitev na mestne 
četrti itd.). Ta ugotovitev velja tudi za mestni tločrt, ki je  značilen 
odraz dosedanje zgodovine mesta in to kljub urbanističnemu načrtu 
in številnim kasneje izdelanim zazidalnim načrtom,77 ki so želeli pre
oblikovati mesto po sodobnih zasnovah.

Na severu Goriškega polja, ob vstopu v Soško sotesko, je  nekdanje, 
do leta 1952 še samostojno naselje S o l k a n .  Sedaj je  upravno, pa 
tudi organsko že v veliki meri združeno z Novo Gorico. Tločrt naselja 
kaže, da je  sestavljeno iz dveh po nastanku različnih delov. Staro 
vaštko jedro je  zidano v arhitektonsko zanimivem polkrogu okoli 
cenkve. Čeprav je  bil Solkan med prvo svetovno vojno močno porušen, 
vendar lahko predpostavljamo, da se tločrt mesta ni bistveno spreme
nil, saj je  znano, kako trdožive so talne zasnove naselbin. Drugi, v 
glavnem novejši del Solkana je  nastal v teku XIX. stol. v dolžini enega 
in pol kilometra vzdolž ceste, ki je  vodila iz Go'rice ob Soči na Tol
minsko (Cesta IX. korpusa). Ta del ni bil samo po zunanji podobi,
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ampak tudi po funkcionalni povezavi že pravo go riško predmestje, saj 
so se tu nastanili obrtniki, delavci-kmetje itd. Njegovo zunanje lice 
so izoblikovale mestoma strnjeno zidane enonadstropne hiše. Na stiku 
med obema deloma naselja je  nastal manjši trilkotmi tng (Srebrničev 
trg). Stransko ulično omrežje se je  naslonilo ona vaška in poljska pota. 
Solkan se je  širil predvsem v smeri proti Gorici, toda vmesni prostor 
je  kmalu zapolnil novi goriški kolodvor.

Na ozemlju N o v e  G o r i c e  (v ožjem  smislu) se je  pred za
četkom gradnje nahajalo »novo« goriško pokopališče. Do njega je  vo
dila cesta Sv. Gabrijela (Erjavčev drevored) mimo ene izmed mnogih 
goriških opekarn. Na mokrotnih travnikih ob potoku Korenu je  bilo 
le nekaj samotnih kmetij, ki so pripadale bližnjemu zaselku Grčna, 
delu Kromberka. Na začetku Erjavčevega drevoreda so zgradili stano
vanjsko naselbino za železničarje, zaposlene na bližnji postaji. Na tem 
praznem prostoru so začeli leti 1948 graditi Novo Gorico. Osnovo je  
tvoril cestni križ: Erjavčev drevored—nova magistrala. Načrt je  pred
videval, da se bodo ob magistrali zgradila javna poslopja, zahodno od 
nje pa bi prišle stanovanjske stavbe in dragi objekti družbenega stan
darda. Toda iizpremembe v investicijski politiki in težave s krediti 
so zavrle vsako širšo graditev. Vsako leto so zgradili le po nekaj sta
novanjskih hiš. Skupno so sezidali deset velikih stanovanjskih blokov, 
okoli dvanajst manjših stanovanjskih hiš in nekaj »vil« in vrstnih hiš. 
Razen stavbe OLO Gorica so nedavno dozidali še štiri poslovne zgrad
be, dva trgovska paviljona in šolo za vajence v trgovski stroki. Sistem 
zazidave je  izrazito vrtni (»garden city«). Na vzhodnem robu polja, na 
sončni terasi ob zaselku Grčna, gradijo privatniki »enodružinske« 
hišice. Z vzhoda obkroža ozemlje Nove Goirice novo zgrajena obvozna 
cesta in zveza med Soško dolino in Rožno dolino.

Tretji člen Nove Gorice je  ločen od drugih po slemenu Kostanje
vice. To je  naselbina P r i s t a v a  (sestavljena iz Rafuta, Pristave in 
Kostanjevice), nekdanje goriško predmestje. Sestavljajo ga vile in 
kmetije. Zaščiteno je  pred mrzlimi vetrovi in vse v bujnem zelenju. 
Prav podobne razmere so v sosednji R o ž n i  d o l i n i ,  le da to na
selje v nasprotju s Pristavo ves čas po malem narašča zaradi vpliva 
ceste in mednarodnega bloka, kolikor razvoja ne preprečujejo urba
nistični predpisi. Še pretežno agrarni K r o m b e r k  je  razloženo na
selje z zaselki (Damber, Boneti, Brdo itd.). Urlbanizirati se je  pričel pod 
vplivom novo zgrajene tovarne pohištva.

Čeravno so začeli zidati Novo Gorico na praznem in neposeljenem 
zemljišču, so težnje po regulaciji mestnega tločrta naletele na številne 
težave. Razlog tem oviram je  bilo predvsem cestno omrežje. Zaradi 
nove razmejitve so se ceste, ki ®o razen redkih izjem vodile vse v Go
rico, slepo končale ob meji. Takoj po osvoboditvi je  bilo treba zgra
diti vrsto zasilnih cest, da so se vzpostavile nekatere elementarne vezi: 
Solkan—Pristava—Šempeter, Solkan—Ajdovščina (čez Kromberk) itd. 
Pristava na primer je  ostala brez vsake zveze z zaledjem. Nove te
žave so nastopile ob poskusih medsebojnega vsklajevanja in povezo-
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vam ja  posameznih krajevnih cestnih omrežij. Skoraj za vsako naselje 
lahko trdimo, da je  omrežje poti in ulic zraslo organsko in primerno 
prilikam, ki so tam vladale. Zato kljuib regulacijam nahajamo v Novi 
Gorici številna prometno nevarna mesta (na primer križišče v Sol
kanu); povezava med Solkanom in Novo Gorico še vedno ni zadostna 
(dve cesti in ena pešpot); marsikje nadomešča zasilen provizorij zvezo 
med mestnimi četrtmi (Nova Gorica—Pristava, Rožna dolina—Šem
peter )itd. Utemeljen je  očitek, da omrežje v Novi Gorici še vedno ni 
dovolj funkcionalno izpeljano in organsko zraščeno. Tuldi ni izvedena 
funkcionalna diferenciacija na stanovanjske, industrijske, tranzitne 
in druge ceste. Cesta XI. korpusa v Solkanu je  stanovanjska cesta, 
tranzitna vez med Soško in Vipavsko dolino (v 24 urah 4034 vozil), in
dustrijska cesta za Solkansko industrijo apna (letno prevozi podjetje
46.0001 apna, premoga, kamna itd.), vrh tega pa še glavna trgovska 
ulica Nove Gorice.

Značilna poteza mestnega tločrta so številni vrtovi, ki seveda le 
malo prispevajo k urbanskemu licu naselja. Zlasti Solkan je  ves obdan 
z njimi. Vrtovi prehajajo v polja: njive pomešane z vinogradi, ki 
še vedno v velikem zapolnjujejo vmesni prostor med Solkanom in Novo 
Gorico.

Ob zahodnem mejnem področju so razvrščena poleg obsežnih po
stajnih naprav tudi poglavitna industrijska podjetja : livarna, želez
niške delavnice, žagarski obrat tovarne pohištva, obrat za hidriranje 
apna Solkanske industrije apna in gradbeno podjetje Gorica. Njih 
lega je  z ozirom na kolodvor prav ugodna.

Drugi element tločrta, k i veliko prispeva k zunanji podobi naselja, 
so hiše. Razumljivo je , da so poslopja v  ožji Novi Gorici grajena po 
sodobnih arhitektonskih načelih z značilno vrtno ali bolje rečeno par
kovno zazidavo. Toda tudi meščanska hiša v Solkanu je  močno unifor
mirana, kar je  posledica porušen j  a za časa prve svetovne vojne in 
urbanizacije. O vertikalnem profilu Nove Gorice je  težlko govoriti. V 
Solkanu prevladujejo enonadstropne zgradbe, grajene pod vplivom 
mediteranskega načina zidave. Od 913 hiš je  pritličnih 343 ali 37,6% 
(v LRS 69,5 %), enonadstropnih 517 ali 56,7 % (v LRS 23,8 %); dvonad
stropnih 36 ali 3,8 %, trinadstropnih 8 ali 0,9 % ter štiri- ali več nad
stropnih 9 ali i %.78 Razdelitev prostorov v dvonadstropnih zgradbah, 
je  bila v prvotnem zasnutku s kuhinjo in pomožnimi prostori (delav
nicami) v pritličju in spalnicami v prvem nadstropju. Stanovanjska 
stiska je  pripomogla, da so v vsakem nadstropju uredili po eno stano
vanje. Hiše so zidane iz kamna ali opeke. Starost zgradb nam kaže, 
kako mlado naselje je  Nova Gorica in to toliko bolj, ker je  morala 
biti večina poslopij izza prve svetovne vojne zaradi ra-zrušonja adap
tirana. Leta 1950 je  bilo v Novi Gorici od 569 hiš 48 takih, ki so bile 
zgrajene pred 1. 1900, 51 iz dobe 1901— 1918, 401 iz. dobe 1919— 1930, 23 
iz dobe 1931—1940, 4 iz dolbe 1941—1945 in 42 iz dobe 1945—1950.78 Pri 
ocenjevanju gradbenega sklada80 so ugotovili, da je  35 zgradb dotra
janih, okoli 60 pa so jih  označili kot slabe.
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Poskus orisati v mestnem organizmu posamezne funkcijske cone je  
zaradi mladosti in nedograjenosti Nove Gorice dvom ljive vrednosti. 
Solkan je  v prvi vreti obrtno in trgovsko središče. Na njegovem ju ž 
nem robu se je  v soseščini kolodvora izoblikovala industrijska cona. 
Tu je  sedež lokalnih oblasti (občina). Razen tega stanuje v Solkanu še 
vedno velik del prebivalstva. K ljub stremljenjem, da bi se večina 
poslovnega življenja prenesla v ožjo Novo Gorico, je  ta mestni del 
ostal do daines pretežno stanovanjsko naselje. Ob glavni cesti posto
poma nastaja upravna četrt, nekoliko zahodneje, ob Erjavčevem dre
voredu, pa je  v zasnutku šolska četrt (šola vajencev trgovske stroke, 
nova osemletka in gimnazija). Ostali mestni deli so pretežno stano
vanjska naselja.

Redko zaizidauost Nove Gorice nam dobro pokaže statistika izrabe
tal:

, m2 na 1
a '° prebivalci

Skupno 779 100,0 1440

Kmetijske površine 459 58,9 850
Polje 246 31,4 —
Gozd 113 14,4 209
Nerodovitne površine 207 26,5 383
Zgradbe in dvorišča 80 10,0 148
Ulice in trgi 19 2,4 35
Parki in zelenilo 6 0,7 21
Reke in jezera 27 3,5 50
Železniške naprave 32 4,1 59
Industrijske naprave 17 2,4 31
Športne naprave 3 0,3 5
Ostale površine 22 3,0 40

VII.

O v p l i v n e m  o b m o č j u  Nove Gorice je  bilo govora že .]
obravnavi posameznih mestnih funkcij. Nekatere od njih, k i so bolj 
administrativnega značaja, segajo preçej daleč: na primer pomen Nove 
Gorice kot sedeža okraja, dotok dijakov v gimnazijo, okoliš zdravstve
nega doma itd. Povsem drugačno, mnogo manj enotno, je  vplivno ob
m očje Nove Gorice kot delovnega centra, ali kot trgovskega in obrt
nega središča. Prekinjajo ga manjši centri kot Šempeter, Miren An
hovo itd. Še več, pokazatelji, ki so nam služili za ugotavljanje vpliva 
mesta v zaledju in z njim povezane urbanizacije, kažejo, da je  ob- 
mestje Nove Gorice še zelo šibko in nerazvito. V kolikor bi uporabili
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nemške in ameriške metode za obmejitev območja, upoštevajoč dnevni 
dotok delovne sile in delež aktivnega prebivalstva,82 bi se izkazalo, 
da bi k predmestjem Nove Gorice lahko šteli le Rožno dolino (v mesto 
se voizi 18% aktivnega neagrarnega prebivalstva, delež aktivnega 
kmečkega prebivalstva je  pod 20%, gostota nad 500 preb. na km2). 
K urbanizirani mestni okolici bi sipadali kraji Kromberk, Šempeter, 
Vrtojba, Volčja draga in kot dve izjemi Renče in Kanal83 (v mesto 
prihaja nad 18% aktivnega neagrarnega prebivalstva, delež aktivne
ga kmečkega prebivalstva je  med 20—35%). Med polagraraa naselja 
v obmestju bi kazalo šteti Ajševico, Loke, Staro goro, (Šempas, Oze
ljan), Prvaoino, Dornberk, Grgar in Ravnico (12% aktivnega neagrar
nega prebivalstva prihaja na delo v mesto, delež aktivnega kmečkega 
prebivalstva do 65%). Toda ta razdelitev ne zadovoljuje povsem, ker 
merilo ni primerno za naše razmere.84 Prilagojena je  potrebam razvi
tejše, že urbanizirane pokrajine in predvsem večjim  mestom. Vendar 
dobimo podobne rezultate, če združimo oba kriterija na ta način, da 
nam za presojo isluži delež zaposlenih, ki hodijo na delo v mesto, od 
vsega aktivnega prebivalstva:
nad 30%: Kromberk (66%), Rožna dolina (40,2%), Ajševica (32,4%), 

in kot dve izjemi Renče (45,5%) in Kainal (34,4%);
20—30%: Loke (24,1%), Ozeljan (28%), Šempas (25,6%), Volčja draga 

(28,4%), Prvačina (22,6%), Grgar (24,7%) in kot izjema Most na 
Soči (22,6%);

10—20%: Ravnica (17,8%), Stara gora (14,1%), Osek (18%), Šempeter 
(17,4%), Vogrsko (10,1%), Vrtojba (15,4%), Dornberk (19,5%), 
Črnice (11,2%), Dobravlje (11%), Branik (10,7%) in kot izjema 
Podmelec (17,5%).

Prav očitno je, kako sledi vpliv Nove Gorice vipavski in soški že
leznici ter avtobusnim zvezam (vipavski cesti in cesti v Grgar), toda 
oslabi ga že najmanjša lokalna industrijska dejavnost (Miren, Anho
vo, Bilje, pa tudi Šempeter). Kot skrajne mejnike vplivnega območja, 
očrtamega na osnovi dnevnega prihajanja na delo in obiskovanja no
vogoriške gimnazije in drugih srednjih šol bi označili kraje Ročinj, 
Podmelec, Most na Soči, Čepovan, Trnovo, Črnice, Dobravlje, Batuje, 
Branik, Štanjel, Kostanjevica, Opatje selo in Bnda. Vpliv Nove Gorice 
se na tem ozemlju prepleta z vplivom Ajdovščine, Sežane in Tolmina. 
Nerazvita Nova Gorica nima tiste moči kot nekdanja Gorica, ki je  že 
v srednjem veku potisnila v ozadje konkurenčne trge Kanal, Krmin in 
Gradiško ter postopoma širila svoje gravitacijsko obm očje na škodo 
Tolmina, Ajdovščine in Tržiča.

V tej zvezi je  tudi težko govoriti o urbanizaciji kot stalnem 
spremljevalcu širjenja in razvoja mesta. Urbanizacijo spodnje Vipav
ske doliine je  pač pripisati predvsem predvojnemu širjenju Gorice in 
povojnemu razvoju industrijskih in obrtnih podjetij (opekarne v Bi
ljah in Vrtojbi, usnjarstvo v Mirnu, cementarna v Anhovem itd.), ne 
pa urbanskim vplivom Nove Gorice. To misel potrju jejo v spodnji 
tabeli zbrani statistični indeksi (upoštevani so vsi kraji, iz katerih 
se vozi nad 5 zaposlenih v Novo Gorico):
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Nova Gorica
Pristava 7,2 84,5 20,9 147 8,3 o g z a p x x
Kromberk 36,8 57,8 2,5 87 5,4 o
Rožna dolina 24,2 53,0 17,7 134 6,0
Ajševica 64,1 90,5 6,9 125 4,9 o
Lake 55,3 70,0 — 69 4,5
Stara gora 58.0 33,4 6,0
Šempas 69,2 83,5 4,1 105 4,6 o z p x  x  x
Ozeljan 64,2 75,9 3,7 105 4,8 o x
Osek 71,3 62,8 2,0 90 4,4 o x
Črnice 68,6 30,9 ■ 6,9 92 4,1 o z p x x x
Selo 57,4 7,9 2,0 94 4,3 o
Batuje 50,7 19,4 2,9 95 4,4 o z
Kamnje 74,4 11,7 2,5 91 4,2 o *
Vrtovin 71,3 12,4 4,1 106 4,6 o x
Dobravlje 45,3 20,2 7,5 103 4,0 o  g p
Šempeter 28,0 24,2 22,6 127 5,4 o g z a  p x x
Vrtojba 32,2 22,7 9,9 109 4,8 o
Volčja draga 24,2 37,5 3,7 136 4,9 p
Bukovica 46,0 3,9 4,8 65 4,4 o
Vogrsko 73,3 37,7 1,8 138 4,4 o x
Bilje 34,3 ' 10,3 8,7 113 4,3 o x
Renče 26,3 61,6 10,1 87 4,5 o z p x x  x
Orehovlje 42,8 9,1 4,8 85 4,6
Miren 9,8 8,9 6,2 132 4,6 o g z p x  x  x
Prvačina 58,3 35,7 4,1 111 4,7 o p x
Dornberk 58,1 28,2 13,8 105 5,4 o g a p x x x
Branik 64,7 28,4 4,0 102 4,7 o z p x x x
Grgar 55,3 55,5 5,3 90 4,2 o z p x x x
Ravnica 63,7 49,1 3,2 91 5,0 o
Čepovan 66,3 4,2 7,7 99 4,3 o z p  x  x  x
Trnovo 19,0 5,4 2,5 105 4.6 o  » z x  x
Plave 28,3 8,4 3,0 113 5,1 o
Deskle 18,6 2,8 4,5 116 6,3 o x
Anhovo 8,5 4,1 4,5 108 5,5 a p x  x x
Kanal 7,2 37,1 15,0 98 5,3 o g a p  x x x
Avče 57,0 12,5 5,3 103 3,9 o  x

o =  osnovna šola, g =  nižja gimnazija, z =  zdravstvena postaja, 
a —  ambulanta, p =  sedež pošte, x  =  sedež občine.
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Sl. 5. Izraba tal, funkcija zgradb in omrežje obrtnih obratov, trgovin in gostinskih lokalov v Novi Gorici. —  Utilisation du sol, 
fonction des bâtiments et reseau de commerces et d’artisanats à Nova Gorica.

1 =  obrtni obrati — artisanats; 2 =  trgovine z živili —  commerce d’alimentaition; 3 =  ositaJe trgovine — autres commerces;
4  — gostinski obraiti hôtelleries; 5 =  javne zgradbe — édifices publiques; 6 =  stanovanjske zgradbe — immeubles d'habita- 
i'onJ " - n j i v e  m vinogradi — champs et vignobles; 8 =  vrtovi —  jardins; 9 =  travniki in pašniki — près et paturages; 
' i  iTi-)a ~L parcs; 11 =  gozd — forêt; 12 =  industrijske naprave —  établissements industriels; 13 =  železniške naprave —  
établissements de chemin de fer; 14 =  nerodovitna tla, dvorišča, stavbišča —  sols unutilisés, cours, chantiers; 15 =  ježe teras —

bords des terrasses; 16 =  državna meja — frontière d’Etat.





Nastanek in razvoj Nove Gorice

Na osnovi teh indeksov lahko razlikujemo urbanizirana im polagrarna 
naselja. K prvim bi prišteli tista, ki imajo manj ko 20% aktivnega 
kmečkega prebivalstva, v državni upravi je  zaposleno 7—20% aktiv
nih, porast prebivalstva med 1948—1953 je  med 10—20% in na hišo 
pride nad 6,5 prebivalcev. To so razen Nove Gorice le Miren in Kanal, 
približujeta se Rožna dolina in Šempeter. K polagramim naseljem bi 
prišteli kraje Kromberk. Rožno dolino, Šempeter, Vrtojbo, Volčjo dra
go, Bilje, Renče, Plave, Deskle im Anhovo. Imajo 20—40% aktivnega 
kmečkega prebivalstva, v državni upravi je  zaposleno 3— 10% aktiv
nega prebivalstva, rast prebivalstva 1948—1953 je  0—10% in na hišo 
pride 5—6,5 prebivalcev. Ostali kraji so pretežno agrarni.

Kot manjše subregionalne centre85 v novogoriškem vplivnem ob
m očju (večkratni občinski sedež, osnovna šola ali nižja gimnazija, 
zdravstvena postaja ali ambulanta, pošta itd.) lahko navedemo Šem
peter, Šempas (Lijak), Črnice, Renče, Miren, Dornberk, Branik, Če- 
povan, Anhovo—Deskle in Kanal.

VIII.

Po desetih letih obstoja Nove Gorice lahko ugotovimo, da je  mesto 
napravilo velik razvoj, vendar zaradi številnih težav še ni doseglo 
tiste stopnje, ki bi si jo  želeli po naših pričakovanjih. Kljub velikim 
naporom je  Nova Gorica še vedno le ma pol izgrajeno mesto, ki ga 
hromi teritorialna razdvojemosrt na več žarišč (Solkan, »Novo Gorico«, 
Pristavo, Rožno dolino in Kromberk), pomanjkanje močnejših gospo
darskih virov, stanovanjska stiska, nedograjenost mestne komunale 
itd. Po drugi strani nam populacijski i-n ekonomski položaj na Gori
škem dokazuje, kako umestna je  bila zamisel o zgraditvi novega me
sta. Ta del Slovenije nujno potrebuje svoje urbansko središče, ki bi 
nadomestilo izgubo Gorice. Ni pa mogoče pričakovati, da bi mesto samo 
zmoglo prebroditi porodne težave, v katerih se danes nahaja. Ko druga 
mesta le izboljšujejo svoje naprave in po potrebah dozidujejo, mora 
Nova Gorica vse na novo graditi. Današnje število mestnega prebiJ 
valstva resda še ne opravičuje potreb po mnogih objektih družbenega 
standarda in ne pospešuje nastanka novih mamjših industrijskih, 
obrtnih, uslužnostniih in trgovinskih obratov. Mestno gospodarstvo z 
izjemo industrije še pretežno zavisi od okolice. Toda če b i odstranili 
ov ire,.k i preprečujejo rast prebivalstva, bi že pri obstoječih (za go- 
riške potrebe sicer nezadostnih) zaposlitvenih možnostih lahko število 
prebivalcev postopoma naraslo od sedanjih 7026 na okoli 12.000. Eko
nomsko im populacijsko močna Nova Gorica pa b i bila prav gotovo ak
tiven člen v naši družbeni skupnosti.
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LA NOUVELLE GORICA (NOVA GORICA)
Géographie d’une nouvelle ville-frontière)

I g o r  V r i š e r

La Nouvelle Gorica, une agglomération urbaine toute récente, fut créée 
en 1947, après la nouvelle délimitation entre la Yougoslavie et l’Italie, qui 
coupa en deux la vieille unité géographique, économique et ethnique de la 
région de Gorica (Gorice). La ville même fut laissée à l’Italie, mais la plus 
grande partie de la région suburbaine orientale fut coneedée à la Yougoslavie 
(fiig. 1), mais partagée de cette manière en deux parties séparés par les 
collines flyscheuses de Panovec, s’étendant de l’Est jusqu’à la ville, la 
dernière colline portant le vieux chateau de Gorica (»gorica« =  »colline«), 
resté en Italie (fig. 2). Tout le bassin de la Soča ayant perdu ainsi son centre 
urbain naturel, on décida d’y rémédier par la construction d’un nouveau 
centre au Nord de la barrière des collines, dans la plaine de Solkan (au Sud 
du village du même nom). Ce site, déjà un peu favorisé pour des raisons de 
tradition (Solkan étant un village ou plutôt une bourgade très ancienne), fut 
choisi surtout à cause de ses bonnes conditions pour l'établissement des 
voies de communication au point de contact entre plusieurs régions natu
relles et économiques. En outre, la plaine au Sud des collines (la plaine de 
Šempeter—Vrtojba) ne se prêtait pas a la construction de la ville, étant 
depuis longtemps, à cause de la fertilité de son sol, consacrée aux cultures 
maraîchères. D ’autre part, les collines de Panovec elles-mêmes et les pentes 
raides tLu haut plateau karstique de Trnovski gozd au Nordest n’offraient pas 
de terrains a bâtir. La ville de Nova Gorica commença donc à surgir dans 
la plaine marécageuse du ruisseau Koren, ce qui éxiga de couteux travaux 
d’assèchement. Les terrains près de Solkan, composés de gravier déposé par 
la Soča, offraient des conditions géo-mécaniques bien meilleures; c’est donc
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là que s’elèvent la plupart des constructions les plus récentes (fig. 2., 3.). 
Selon le plan établi par les urbanistes, qui prévoyait une croissance rapide 
de la ville, celle-ci engloberait plus tard, outre Solkan, aussi Rožna dolina 
et Šempeter, anciens faubourgs de Gorica, situés au Sud des collines fly- 
scheuses. Mais de nombreuses difficultés, surtout le manque des moyens 
financiers, ont retardé la réalisation de ce projet.

La répartition administrative de 1948 reconnut à la Nouvelle Gorica le 
statut de ville et lui incorpora toutes les parties de l’ancienne région urbaine 
de Gorica, cedées à la Yougoslavie. La seule exception est Šempeter qui est 
dévenu le siège d’une commune separée, englobante la partie méridionale 
de la basse vallée de la Vipava. La Nouvelle Gorica était donc encore trop 
faible pour devenir le centre de toute cette vallée comme l’était la ville de 
Gorica d’autrefois. Elle n’était pas encore capable de développer suffisament 
ses fonctions économiques et communales. La croissance de la ville d’abord 
rapide subit bientôt un arrêt presque complet. La pénurie des logements et 
des locaux commerciaux empêchait un accroissement plus rapide de la po
pulation et mettait un frein au développement de il’artisanat, du commerce 
et des autres fonctions urbaines. La Nouvelle Gorica se trouva du coup dans 
le cercle vicieux de toutes les régions sous-développées: le nombre trop bas 
de la population empêchait d’un coté le développement des fonctions écono
miques et non-économiques de la ville, l’économie peu développée d’autre 
coté ne pouvait pas produire les capitaux nécessaires pour la construction 
des logements et des bâtiments destinés au relèvement du niveau de vie —  
ce qui, de son coté, empêchait l'accroissement de la population. Pour sortir 
de ce cul-de-sac, il faudrait de grands investissements dans tous les domaines.

Ce qui fait surtout défaut à la Nouvelle Gorica, c’est la fonction 
économique fondamentale d’une ville moderne: la production industrielle 
et artisamale. A  l ’époque où on oommencait à construire la ville, il n’y avait 
sur son territoire qu’une petite fonderie et un four à chaux croulant. On a fait 
donc un grand pas en avant en créant à Kromberk, à l ’est de la ville, une 
grande usine de mobilier, continuant l’ancienne tradition des menuisiers de 
Solkan. La ville possède en outre quelques ateliers des chemins de fer. Du 
point de vue de l’urbanisme, la répartition de l’industrie n ’est pas très 
heureuse. L’artisanat non plus n’est pas assez développé. La ville manque 
de divers ateliers de metallur,gie, d’électro-mécanique et de services de répa
ration et d’entretien. Pourtant 20,2 % de la population active travillent dans 
l’industrie et 8,5 % dans l'artisanat. Puisque la nouvelle délimitation a privé 
le Littoral slovène de ses centres naturels (Trst, Gorica), une grande partie de 
la main-d’oeuvre spécialisée représente de ce fait une réserve dont il 
faudrait tenir compte dans la planification du développement futur de la 
ville.

L’ancienne Gorica fut un centre commercial assez important. La Nouvelle 
Gorica a repris ce rôle seulement dans le commerce en gros, surtout après 
la signature de »l’accord régional de Gorica« qui a permis d’établir des 
relations commerciales avec la partie italienne de la région. Dans le commerce 
en détail, la Nouvelle Gorica n’a pas encore réparé leis pertes, même si l’on 
tient compte du caractère assez différent du commerce socialiste. Ce qui fait 
le plus défaut à la ville, c’est un »centre commerciale. Seulement 9,3 % de la 
population active sont employés dans le commerce.

Les denrées sont fournies à la ville par ses environs fertiles. Les jardins 
et les champs arrivent au centre même de 1’ agglomération étant donné 
qu’il y a encore beaucoup des terrains libres. Le haut pourcentage (12 %) des 
personnes employées dans l’agriculture n’est donc pas surprenant.

D ’une grande importance pour la Nouvelle Gorica est la question des 
voies de communication, car c’est là que converge la circulation de la vallée 
de la Soča, des collines de Brda, de la vallée de Vipava, de haut plateau de 
Trnovski gozd avec le plateau de Bamjščice, du Karst de Gorica. Nouvelle 
Gorica possède deux lignes de chemin de fer, celle de la vallée de la Soča 
et celle de la vallée de Vipava, et de nombreuses routes qui la relient à ses 
environs proches et lointains. Le service d’autocars devient de plus en plus
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important (15 lignes). Du poin>t de vue économique, la ligne ferroviaire qui 
emprunte la valée de la Soča joue un rôle particulièrement important dans le 
transport international de transit. Le -trafic local de 'la sitaition de la Nouvelle 
Gorica comprend 129.392 voyageurs et 107.898 tonnes de marchandises annu
elles. Le réseau rautier demande des reconstructions urgentes d’autant plus 
que la nouvelle frontière lui a porté d’assez graves préjudices. 14,8 % de la po
pulation aotive sont emplovés dans le 'transport.

Dès le début, la Nouvelle Gorica dut assumer toute une série de fonctions 
non-économiques. Elle devint le siège de l ’arrondissement et de la commune, 
de nombreuses écoles, des institutions culturelles et des services médicaux 
(ces établissements emploient 17,7 % de la population active). Le fonds de 
logements n’y peut pas suffire, bien qu’on eût construit après la guerre 
36,9 % des logements. A cause de cette crise du logement, 43,3 % des personnes 
employées (dont le nombre total esit 3657) doivent faire tous les jours un 
trajat ar rez long jusqu’à leur place de travail (10 à 15 km, ce qui équivaut 
à une perte de temps de 30 minutes). La plupart de ces gens habitent la 
vallée de la Yipava ou les villages de Trnovski gozd. Une des raisons de ce 
pourcentage extrêmement Haut est aussi le surpeuplement agraire des envi
rons immédiats de la ville.

Actuellement (1956), la ville compte 7026 habitants. En 1900, on dénom
brait sur le même territoire 3774 habitants. A l’exception d’Ajdovščina, la 
Nouvelle Gorica est la seule agglomération du Littoral slovène où le nombre 
des habitants se soit considérablement accru aiu cou ns de dernières 40 années. 
S’il n’y avait pas de crise du logement, cet accroissement serait encore pins 
fort. La jeunesse de la ville se reflète dans la structure d’âge de la popu
lation: 25,4% d’habitants ont moins 15 ans, seulement 13% plus de 55 ans.

En ce qui concerne la physionomie de la ville, il faut tenir compte du fait 
qu’elle est de date récente, que sa construction n’est pas terminée et qu’elle 
est composée de parties fort différentes. Le quartier de Solkan fut d’abord 
un village, puis un faubourg de Gorica. Actuellement, il assume la fonction 
du quartier industriel, artisanal et commercial. Le quartier »Nouvelle Gorica« 
dans le sens étroit du mot, groupe des bâtiments administratifs, scolaires et 
d’habitation. Les faubourgs de Pristava et de Rožna dolina, séparés par la 
colline de Panovec, sont eux aussi des quartiers résidentiels. Kromberk à 
l’est de la ville, bâti d’une manière très dispersée, possède en dépit de son 
usine de mobilier un caractère principalement agraire. La densité des sur
faces bâties et de la population est encore tres basse (à peine 6,6 habitants 
par ha). La plupart des maisons sont à un seul étage (56,7%) ou sans étage 
(37,6%).

En raison de la faiblesse fonctionnelle de la Nouvelle Gorica, son aire 
d’influence est peu caractérisée. D ’après les critères usuels, on ne peut comp
ter parmi les faubourgs de la ville que la Rožna dolina, et parmi les envi
rons urbanisés (banlieue) les villages Kromberk, Šempeter, Vrtojba et Volčja 
draga. La grande 'banlieue de la Nouvelle Gorica est naturellement plus vaste, 
mais semée de petits centres locaux comme Šempeter, Miren. Anhovo. Bilje, 
etc. Il serait de même faux de voir dans l’urbanisation de la vallée de la Vipava 
une influence de la Nouvelle Gorica.

Malgré toutes les imperfections que nous venons d’enumérer, la Nou
velle Gorica s’est assez dévelopée déjà jusqu’ici. Nul doute qu’elle dispose 
dans la situation démographique et économique de la région des conditions 
favorables à un développement future plus rapide, bien que seulement dans le 
cadre régional. Si l’on écartait les obstacles qui s’opposent à son développe
ment, la population pourrait atteindre, même dans la situation actuelle, le 
nombre de 12.000 ou même le depasser.
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