V SPOMIN IN ZAHVALO
GRADITELJEM NOVE GORICE
ob 60-letnici začetka gradnje

Bevkov trg, 6. september 2008

Namesto uvoda …

Oton Mozetič, predsednik KS Nova Gorica

Zvezček, ki je pred vami je skromna popotnica k praznovanju 60-letnice
začetka gradnje Nove Gorice. Seveda se je gradnja »dogajala« že pred
tisto nedeljo 13. junija 1948, ko je bil položen temeljni kamen na gradbišču prvih šestih stanovanjskih blokov. A rojstni dan je bil tako določen.
Letos je praznik mesta in KS Nova Gorica obeležen s postavitvijo pomnika prostovoljni, pa tudi udarniški izgradnji našega mesta. Avtor te
simbolne upodobitve dobrega je akademski kipar Zmago Posega.

Pesem graditeljev
Nove Gorice
Ivan Minatti

Kliče nas Primorska naša,
zemlja trt in skal,
kliče Nanos iz daljave, Soče
modri val.
Mi gremo odločni, čvrsti, v
prsih nam je silen žar,
narodu Gorico novo bomo
dali v dar.
Sonce sveti nam v očeh
naš korak je mlad, krepak,
naša pot pelja od zmag do
zmag,
spremlja pesem nas in
smeh.
Kdor boji se žuljev znoja,
naj se skrije v kot!
Svobodo kdor ljubi zlato, z
nami brž na pot!
Pesem dela bo zvenela,
rasel nov bo lepši vrt,
zrasla bo Gorica nova,
sredi oljk in trt.

Slavnostni govor izrečen ob odkrivanju pomnika pa je kleno pričevanje
o gradnji Nove Gorice. Pričevanj o gradnji novega mesta je veliko in
včasih v sebi nosijo tudi drobce bolečine toda prevladujejo mladostni
zanos, radost in ponos.
Brigadirka Cilka Dimec se danes spominja tistih časov: »In danes s ponosom povem, da sem bila člen verige mladih brigadirjev, ki so postavljali temelj danes tako lepemu in pomembnemu mestu«

Spoštovani

mag. Darinka Kozinc, podžupanja Mestne občine Nova Gorica

S pomnikom in v kamen ujeto zahvalo graditeljem Nove Gorice se mesto Nova Gorica poklanja spominu na svoj nastanek pred 60 leti in
zahvaljuje vsem brigadirjem in prostovoljcem za njihov trud, trdo delo,
požrtvovalnost in odrekanje.
Spomenik bo upajmo vedno prisotni pričevalec nekega obdobja za
katerega ni potrebno, da se ga sramujemo saj je bilo zaznamovano
s preživetimi grozotami druge svetovne vojne, novo energijo, idejo o
svetli prihodnosti in zagonom, ko je bilo potrebno obnoviti in zgraditi
domovino.
Najbrž bi težko našli mesto, ki je nastalo na ta način, zato naj pesem mladih brigadirk in brigadirjev tistega časa preglasi vse slabe misli in spomine
ter naj daje mestu pozitivno sporočilo solidarnosti tudi za naprej.
Prav tako upamo, da to ne bo zgolj le spomenik pač pa da bodo kamnite klopi kar same vabile k druženju, počitku in klepetu ob toplih večerih
na Bevkovem trgu.

Spomini na začetke gradnje Nove Gorice

Jože Ivanc, v imenu MDB in Brigad OF
Govor ob odkritju spomenika graditeljem Nove Gorice, 6. septembra 2008

Druga svetovna vojna se je formalno končala 9. maja 1945. Primorska pa je bila tedaj razdeljena v 2
upravni coni, cono A, ki so jo upravljali Anglo-Američani in cono B, ki so jo upravljale slovenske oziroma jugoslovanske oblasti. V skladu z določili mirovne pogodbe med zavezniškimi in pridruženimi
silami ter Italijo, podpisane 10. februarja 1947 in uveljavljene 15. septembra 1947, sta Jugoslaviji pripadla del cone A in celotna dotedanja cona B Julijske krajine, to je območje med nekdanjo Rapalsko
mejo in zdajšnjo mejo med Republiko Italijo in Republiko Slovenijo, do meje s nekdanjim Svobodnim
Tržaškim ozemljem.
Po priključitvi Primorske k matični domovini dne 15. septembra 1947 je Primorska ostala brez svojega
naravnega gospodarskega, kulturnega in upravnega središča, ker je bilo mesto Gorica dodeljeno Italiji.
To dejstvo je narekovalo slovenski vladi nujno odločitev, da se pospešeno zgradi novo mesto, z imenom

Nova Gorica, kar bi zapolnilo nastalo praznino in pospešilo vsestranski razvoj celotne Primorske. Priprave
za gradnjo bodoče Nove Gorice so tekle že od začetka februarja 1947. 17. aprila 1947 je bil pri OIO Gorica ustanovljen poseben delovni odbor, v čigar rokah so bile glavne pobude in prizadevanja za gradnjo
novega mesta. Poznana je bila širša lokacija novega mesta, več težav je bilo z določitvijo ožje lokacije. Po
odločitvi, da bo novo mesto zraslo na ravnini med železniško progo, Panovcem in Solkanom, z mestnim
jedrom na Blančah in Ledinah, so nato pripravljalna dela za začetek gradnje hitro stekla. Tako je v svojem
govoru na manifestacijskem zborovanju na Lijaku dne 21. septembra 1947 tedanji predsednik slovenske
vlade Miha Marinko poudaril, da je za izgradnjo Nove Gorice zagotovljena 1 milijarda dinarjev.
Odločitev, da se začetek gradnje Nove Gorice zaupa mladini, je mladina Slovenije sprejela z navdušenjem in ponosom. Čeprav je mladina Primorsko premalo poznala, se je zavedala pomena gradnje
novega mesta, tako za Primorsko kot tudi za vso Slovenijo; zato je to delovno akcijo še posebej cenila.
To navdušenje mladine odseva tudi tekst brigadirske himne »Pesem graditeljev Nove Gorice«, ki jo
je napisal Ivan Minatti, uglasbil pa priznani partizanski glasbenik Janez Kuhar (oba sta bila brigadirja
Kajuhove brigade).

V tistem obdobju je na regulaciji Lijaka v dolžini nad 4,5 km, še v tedanji coni B, v času od 20. maja
1947 do 14. decembra 1947 že delalo skupaj 12 MDB, ki so štele 1.571 brigadirjev; od tega je bilo v
brigadi Bratstvo in edinstvo iz cele Jugoslavije skupaj 217 brigadirjev.
Gradnja Nove Gorice je kot zvezna mladinska delovna akcija v bistvu začela že 3. decembra 1947, ko
so s pripravljalnimi deli začeli brigadirji in brigadirke, ki so prej delali na regulaciji Lijaka; ti brigadirji so
bili jedro treh mladinskih delovnih brigad 1. delovne izmene na gradnji Nove Gorice, ki je štela 654
brigadirjev.
Pri začetku gradnje Nove Gorice je od 3. decembra 1947 do sredine novembra 1948 sodelovalo
skupaj 25 MDB s 5.194 brigadirji; od tega je bilo iz drugih jugoslovanskih republik 8 brigad s 1.847 brigadirji. Dela so potekala v 5. delovnih izmenah. Najmočnejša je bila 4. delovna izmena (srednješolska
in visokošolska mladina) v času od 1. julija 1948 do 31. avgusta 1948, ki je imela 13 brigad. V ostalih
delovnih izmenah pa so delovale po 3 brigade; v teh brigadah je bila v glavnem delavska in kmečka
mladina, pa tudi mlajši borci in aktivisti NOB.

Komandant Glavnega štaba MDB za prve 3 delovne izmene je bil Mervič Franc - Igor, za 4. In 5. delovno izmeno pa Markič Stane.
Najvažnejša delovišča MDB na prostoru bodoče Nove Gorice so bila:
• regulacija potoka Koren in okolice,
• gradnja glavne mestne ceste – tako imenovane Magistrale,
• obvozna cesta Solkan - Šempeter do Rožne doline s kasnejšim predorom,
• gradnja Upravne stavbe - sedanje občinske stavbe,
• gradnja temeljev cestnega mostu preko Korna,
• gradnja temeljev tovarne Meblo,
• gradnja prvih treh stanovanjskih blokov.
Gradbene mehanizacije skoraj ni bilo; osnovna orodja so bila krampi, lopate in lesene samokolnice
pa seveda mladostno navdušenje in zagnanost, da čim prej zgradimo osnovo za novo mesto, Novo
Gorico.

Večina brigadirjev je bila nastanjena v Frnaži, To je bila nekdanja goriška opekarna z velikimi prostori,
ogromnim dvoriščem in leseno halo, v kateri so imeli brigadirji večje prireditve. Ena brigada je bila
nastanjena tudi v Rožni dolini, ena pa v Kromberškem gradu.
Poleg fizičnega dela na deloviščih bodoče Nove Gorice so brigadirji po svojih močeh pomagali tudi pri
obnovi okoliških vasi in gradnji zadružnih domov ter prirejali razne kulturne prireditve oziroma mitinge,
kar je bila posebna naloga predvsem Kajuhove - kulturniške brigade. Kajuhova brigada je imela v svoji
sestavi mešani pevski zbor, harmonikarski orkester, folklorno, gledališko in recitatorsko skupino.
Notranje življenje v brigadah je bilo zelo pestro: od vsega začetka so bile organizirane interesne dejavnosti tako, da se je v tedanjih skromnih razmerah izrazila ustvarjalnost mladih brigadirjev in brigadirk
na kulturnem, športnem in drugih področjih; vsaka brigada je izdajala svoj stenčas, organizirala razne
interesne krožke, tekmovanja v sami brigadi in med brigadami, taborne ognje, nastope pevskih zborov,
recitatorjev, plesnih skupin, harmonikarjev in še bi lahko naštevali. Posebno je to prišlo do izraza pri
skupnih prireditvah vseh brigad pri gradnji Nove Gorice, ki jih je organiziral Glavni štab MDB. Svoja
dela so predstavljali mladi literati in likovniki, pogosto so predvajali tudi razne filme. Bogata je bila tudi
športna dejavnost, ki so jo vodili športni učitelji. Na brigadirskem stadionu je bilo vedno živahno. Ob
koncu 4. delovne izmene je Glavni štab MDB organiziral razstavo del brigadirjev in bogat kulturni festival. Mnogim mladim brigadirjem iz drugih republik je bila ta delovna akcija tudi prvi stik s šolo; tako
se je preko 250 brigadirjev naučilo brati in pisati.
Prava posebnost je bila XVII. MDB Ivana Cankarja, ki je štela 351 brigadirjev in je bila sestavljena večinoma iz dijakov s popravnimi izpiti. Ti so se sicer prijavili za zvezno mladinsko akcijo, gradnjo avtoceste
Bratstvo - edinstvo Zagreb - Beograd, vendar se te akcije zaradi šolskega neuspeha niso mogli udeležiti. Pod vodstvom 22 profesorjev, ki so v dveh izmenah odšli s temi dijaki na gradnjo Nove Gorice, je bil
poleg 5 urne delovne obveznosti organiziran tudi 4 urni šolski pouk in dodatno delo za šolo v krožkih,
ki so jih tudi vodili profesorji in dijaki - odličnjaki.
Pri gradnji Nove Gorice so sodelovale tudi delovne brigade iz okoliških krajev Primorske, tako imenovane Frontne brigade. Te so bile dejavne tudi še v letu 1949, ko so nadomestile MDB.
Na delovni akciji dne 13. junija 1948, ko so začeli z gradnjo 1. stanovanjskega bloka, je v 76 delovnih
brigadah OF sodelovalo preko 4.000 brigadirjev. Ta dan je bil postavljen temeljni kamen za gradnjo
prvega stanovanjskega bloka.
13. junij 1948 se šteje kot formalni rojstni dan nastajajoče Nove Gorice.
V sklop gradnje Nove Gorice je spadala tudi zgraditev železniške prometne povezave s Sežano, ker je
bila ta povezava pretrgana s potekom nove meje med Jugoslavijo in Italijo. Zgrajen je bil odsek železniške proge Sežana - Dutovlje, ki so ga tudi zgradile MDB. Dela na novi železniški trasi so trajala od
8. aprila 1948 do 15. septembra 1948. Progo je gradilo 19 MDB, ki so skupaj štele 2.798 brigadirjev.
2 brigadi sta bili minerski iz vse Jugoslavije. Kompresorsko četo pa so sestavljali mladinci - pripadniki
Jugoslovanske armade.

Če seštejemo vse mladince - brigadirje in brigadirke, ki so delovali na teh treh deloviščih (regulacija
Lijaka, začetek gradnje Nove Gorice in gradnja odseka železniške proge Sežana-Dutovlje), ugotovimo,
da je na teh akcijah sodelovalo v 54 MDB skupaj 9. 563 mladincev - brigadirjev in brigadirk.
Pri tem pa ne smemo pozabiti pomembnega delovnega doprinosa Frontnih brigad s širšega področja
Primorske.
Za osvežitev spomina naj mi bo dovoljeno navesti imena posameznih mladinskih delovnih brigad in
področja, od koder so bile te brigade:
Regulacija Lijaka
Antona Šibelja, Goriško
Srečka Kosovela 1, Primorska
Srečka Kosovela 2, Primorska
Študentska - Pešel Rado, Ljubljana

Jožeta Planinca, Goriško
Novomeška - Rog, Novo mesto
Toneta Vidmarja - Luke, Ljubljana
Ivana Lole Ribarja, Goriško
Slovenska, Slovenija

Jožeta Lacka, Štajerska
Ivana Regenta, Primorska
Bratstvo in edinstvo, Jugoslavija
Začetek gradnje Nove Gorice
Slovenska, Slovenija
Otona Župančiča, Jesenice, Gorenjska
Janeza Hribarja, Celje - okolica
Jožeta Srebrniča, Goriško
Karla Destovnika, Maribor - mesto
Ivana Cankarja (tečajna), Slovenija
Toneta Tomšiča, Ljubljana - mesto
Kajuhova (kulturniška) - Ljubljana
Jožeta Zegelnika, Maribor - mesto
Dakijeva, Poljčane, Štajerska

Bogdana Osolnika, Novo Mesto
Ivana Cankarja, Ljubljana
Štefana Kovača, Murska Sobota
Janka Padežnika, Maribor - okolica
Študentska, Ljubljana - mesto
Mihe Marinka, Trbovlje
Franceta Perovška, Celje - mesto
Jugoslovanska
Župska, Srbija
Črnogorska, Črna Gora
Makedonska, Strumica
Kulska, Vojvodina
Bosansko - Hercegovska
Zagorska, Hrvatska
Komsomolska, Hrvatska, Slavonski Brod

Gradnja železniške proge Sežana - Dutovlje
Žukova, Krško
Staneta Semiča Dakija, Ljubljana - okolica
Alfonza Šarha, Maribor - mesto
Celjska, Celje - mesto
Staneta Rozmana, Ljubljana - okolica
Franca Leskovška, Ljubljana
Ivana Regenta, Postojna
Marice Kerenčič, Maribor - mesto
Milice Šlander, Celje - mesto
Lidije Šentjurc, Celje - okolica

Franca Mojškerca, Kranj
Jožeta Lacka,. Ptuj
Janeza Dragana, Novo Mesto
Franca Perovška, Celje
Trboveljska, Trbovlje
Sežanska, Sežana
Kompresorska četa, Jugoslovanska armada
mladinska minerska brigada »Mladi proleter«,
Jugoslavija
mladinska minerska brigada »Bratstvo edinstvo«, Jugoslavija

Strinjal bi se s Francetom Perovškom, ki je v svojem članku »Mesto slovenske mladine v gospodarstvu
v prvih letih po drugi svetovni vojni« leta 1998 med drugim zapisal: »…trdim, da so bile mladinske de-

lovne akcije veličastno narodno dejanje, tako po delovnih uspehih kot splošno vzgojnih učinkih. Bile
so prostovoljne in sad visoke narodne zavesti mladih ter njihove solidarnosti. Njihovega poslanstva
niso skalile posamezne napake pri zbiranju mladine v delovne brigade in kasneje tudi ne določene
preživele oblike vodenja. Mladi so namreč zlasti v prvih, z zmagoslavjem prežetih povojnih letih radi
sprejemali partizansko organiziranost na delovnih akcijah in odgovornost do dela. V tistem zgodnjem
povojnem času je bilo to razumljivo. Šele v kasnejših desetletjih so te oblike v marsičem preživele.
Splošen napredek v družbi in uvajanje modernih tehničnih sredstev na vsa ustvarjalna področja v
državi sta namreč terjala tudi novo delovno vsebino in vodenje na mladinskih delovnih akcijah……V
prvih povojnih letih so bile mladinske delovne akcije čudovit dar, ki ga je mladi rod izročal domovini.
Je bil že takrat dovolj cenjen? Danes gotovo ni dovolj! ….Mladi brigadirji in brigadirke namreč niso bili
brezoblična indoktrinirana množica……Sledili so svojemu notranjemu glasu, da so po izčrpavajoči in
krvavi osvobodilni vojni poklicani uresničevati vizijo partizanov in večine slovenskega naroda o povojni Sloveniji in Jugoslaviji……Z rokami so vihteli krampe in lopate, vozili samokolnice, stregli gradbenim
mojstrom - skratka, z znojem in žulji, brez denarne nagrade in ob komaj zadostni hrani so gradili in
zgradili veliko tega, kar je danes dano v privatizacijo«.
Vendar je duh prostovoljnega dela in medčloveške solidarnosti med slovenskim narodom tudi danes
še vedno zelo živ. Naj naštejem samo nekaj primerov: prostovoljni gasilci, gorska reševalna služba, jamarji, vodniki reševalnih psov, pripadniki civilne zaščite, aktivisti Rdečega križa in Karitas, člani pevskih
zborov, člani gledaliških skupin, taborniki in skavti, odseki kmečkih žena, pripadniki ekoloških ter ostalih civilnih gibanj in še bi lahko naštevali. Spoštujmo, podpirajmo in negujmo te tradicije slovenskega
naroda. Cenimo in bodimo ponosni na ljudi, ki so tudi danes pripravljeni brezplačno storiti marsikaj v
splošno korist.
Postavitev spomenika graditeljem Nove Gorice so omogočili:

Vsem donatorjem se iskteno zahvaljujemo!

Izdala: Krajevna skupnost Nova Gorica
Uredniški odbor: Oton Mozetič, mag. Darinka Kozinc, Melanija Kerševan
Fotografije so iz zbirke Pokrajinskega arhiva Nova Gorica
6. september 20087

Fotografija figur na spomeniku graditeljem

Avtor spomenika graditeljem Nove Gorice je akademski kipar ZMAGO POSEGA. Rodil se je 29. 5.
1959 v Postojni. Kiparstvo je študiral na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost. Diplomiral je leta
1982 in zaključil kiparsko specialko 1985. Leta 1982 je prejel študentsko Prešernova nagrado. Od leta
1994 je docent na Akademiji za likovni umetnost v Ljubljani. Je avtor številnih javnih spomenikov in
doprsnih kipov. Ustvarja v glini, kamnu in bronu. V središču kiparjeve pozornosti in osnova njegovih iskanj so krožne kompozicije. Veliko razstavlja na samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini.
Za spomenik graditeljem Nove Gorice avtor pravi: »Kip je nastal iz ideje delovišča. Skupina figur gradi,
načrtuje in oblikuje prostor. Posamezni deli kipa so zasnovani kot gmota zemlje, znotraj nje je delovišče; kot bi nek zgodovinski trenutek hotel utrgati iz tal in ga prenesti v sedanjost.«

