
  

 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA 

povzetek analize stanja
CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA MESTNE OBČINE NOVA GORICA



V MO Nova Gorica bomo tako z izdelavo Celostne prometne strategije sledili 
zastavljenim ciljem, na podlagi katerih bomo v naslednjih fazah izvajali ukrepe. 
Ti cilji so: 

uvod

V letu 2016 je Mestna občina Nova 
Gorica (v nadaljevanju MO Nova 
Gorica) na razpisu Ministrstva za 
infrastrukturo uspešno pridobila 
sredstva za izdelavo Celostne 
prometne strategije, katere namen 
je določitev ukrepov trajnostne 
mobilnosti in akcijskega načrta za 
njihovo izvedbo na občinski ravni. 
Gre za nov pristop k načrtovanju 
prometa, ki temelji na obstoječih 
metodah načrtovanja in jih dopolnjuje 
z ustreznimi načeli vključevanja, 
sodelovanja in vrednotenja tako, da z 
njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti 
bivanja v mestih in regijah za sedanje 
in prihodnje generacije. 

Celostno načrtovanje prometa je 
torej nadgradnja in povezovanje 
predhodno izdelanih gradiv in 
dokumentov, vključno s področjem 
trajnostne mobilnosti. MO Nova Gorica 
je namreč že v letu 2005 izdelala 
načrt trajnostne mobilnosti za širše 
mestno območje Nove Gorice, v letu 
2012 je bila izdelana prva čezmejna 
in medobčinska celostna prometna 
strategija v Sloveniji v okviru projekta 
»PUMAS«.  

 ▶ zagotoviti enakopravne možnosti 
mobilnosti in dostopnosti za vse 
skupine prebivalstva;

 ▶ obravnavati mesto kot regijsko 
upravno, izobraževalno in 
zaposlitveno središče, ter vstopno 
točko za širše turistično območje;

 ▶ obravnavati in pridobiti 
usmeritev za urejanje prometa 
v pomembnejših načrtovanih 
lokalnih središčih in načrtovanih 
lokalnih središčih;

 ▶ obravnavati območje MO Nova 
Gorica na način, da se upošteva 
dejanske vzorce mobilnosti, ki 
obravnavajo tudi sosednje občine 
v Sloveniji in Italiji (Gorica);

 ▶ uvajati načela trajnostnega 
prometa/mobilnosti, analizirati 
in ugotoviti dejansko prostorsko 
razporeditev potovalnih vzorcev;

 ▶ odgovoriti na vprašanja, kako in 
na kakšen način lahko umestimo 
predlagane ukrepe, kako in na 
kakšen način zmanjšati izpuste 
toplogrednih plinov;

 ▶ določiti ukrepe, njihovo 
medsebojno povezovanje ter 
redosled izvajanja, na podlagi 
katerih bodo doseženi cilji 
trajnostne mobilnosti, izboljšati 
varnost in kakovost prometne 
infrastrukture, vzpostaviti učinkovit 
in kakovosten javni potniški promet, 
trajnostno upravljanje s prometom, 
ozaveščanje in informiranje ljudi;

 ▶ vzpostaviti komunikacijski proces, s 
katerim se s procesom obveščanja 
in vključevanja javnosti sprotno 
preverja odziv na predlagane 
ukrepe.



Skladno s razpisom Ministrstva za 
infrastrukturo in prostor se je priprava 
Celostne prometne strategije pričela 
v avgustu 2016 in bo predvidoma 
zaključena do julija 2017. Na podlagi 
smernic za pripravo Celostne prometne 
strategije (Ministrstvo za infrastrukturo 
(www.mzi.gov.si)) je priprava Celostne 
prometne strategije razdeljena v štiri 
faze, ki so »zagon procesa«, »racionalno 
zastavljanje cljev«, »priprava strategije« 
in »izvajanje strategije«. Celostna 
prometna stategija je namreč cikličen 
proces, ki se vedno znova obnavlja, 
kar ponazarja tudi prikaz poteka faz v 
diagramu priprave Celostne prometne 
strategije. 

V decembru 2016 je MO Nova Gorica 
zaključila pripravo prve faze priprave t.i. 
»zagon procesa«. V tej fazi so v proces 
vključene analize predpisov, kot so 
strategije prostorskega in prometnega 
razvoja na širši ravni (regionalne 
usmeritve, državne načrte itd). Pregled 
in proučitev dokumentov, gradiv in 
študij, ki obravnavajo prostorski in 
prometni razvoj s katerimi razpolaga 
lokalna skupnost. Izvedena je bila 
analiza, katera znanja so nam na 
voljo v okviru lokalne uprave in drugih 
deležnikov. 
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Velik poudarek je prizadevanje 
vključevanje  javnosti, saj je pri 
načrtovanju prometa izredno 
dragoceno in pomembno 
razumevanje, potreb in problemov 
občanov in drugih uporabnikov 
prometnega sistema ter gospodarskih in 
družbenih subjektov.  

V analizi stanja so bili izvedeni:
  

 ▶ intervjuji, 
 ▶ delavnice, 
 ▶ ankete,
 ▶ javne razprave.

Izveden je bil pregled obstoječih študij, 
gradiv, dokumentov, analizirani so bili 
primarni in sekundarni statistični podatki, 
izvedeni so bili terenski ogledi. 

Na osnovi izvedenega prometnega 
štetja je bil izdelan oziroma pripravljen 
prometni model, ki vključuje smeri 
in razporeditev potovanj, izbor 
potovalnega sredstva in obremenitve 
cest. V prometnem modelu so vključeni 
peš in kolesarski promet, javni potniški 
promet, osebni avto (tudi parkirišča), 
tovorni promet. V naslednjih fazah 
se s pomočjo prometnega modela 
oblikujejo izhodišča za načrtovanje 
ukrepov, saj je prometni model orodje, 
s pomočjo katerega lahko preverimo 
napoved prometnih tokov, hitrost in 
zgoščenost po udeležencih v prometu. 

V sklopu prve faze je bilo izdelano 
poročilo »CELOSTNA PROMETNA 
STRATEGIJA MESTNE OBČINE NOVA 
GORICA - POROČILO O 1. FAZI«. 

V nadaljevanju podajamo ključne 
povzetke poročila po naslednjih 
sklopih:
 

 ▶ splošni podatki,  
 ▶ peš promet, 
 ▶ kolesarski promet,
 ▶ javni potniški promet, 
 ▶ motorni in mirujoči promet. 



Predlagam predvsem poudarek 
na jasnem informiranju glede 
vseh možnosti mobilnosti v 
MO Nova Gorica.

(Klemen, Solkan)



splošni 
podatki

Število prebivalcev v občini je upadlo 
za 1,2 % med leti 2008 in 2016, vendar 
se od leta 2014 zopet rahlo zvišuje. 
Upad prebivalstva je opazen v 
širšem mestnem območju, povečuje 
pa se v zaledju, kar kaže na trend 
suburbanizacije. Občina se vse bolj 
stara, naravni prirast je negativen, 
delež starih nad 80 let je nad slovenskim 
povprečjem.

Občina je izrazito delovna, kar pomeni, 
da je v občini presežek delovnih mest 
glede na domače aktivno prebivalstvo, 
indeks delovne migracije se je v 
zadnjih desetih letih precej povečal, 
v zadnjih letih pa stagnira. Največ 
delovnih migrantov prihaja iz občin 
Ajdovščina in Šempeter-Vrtojba. Hkrati 
je vse več občanov MO Nova Gorica, 
ki odhajajo na delo v druge občine, 
največ v Šempeter-Vrtojbo, Ljubljano in 
Ajdovščino. Večina občanov uporablja 
avto za pot na delo, delež variira od 
76 % (Popis 2002) do 74 % (nacionalni 
prometni model, 2016) in 64 % (anketa 
CPS, 2016). 

MO Nova Gorica je s 590 avtomobili 
na 1.000 prebivalcev na 10. mestu 
med slovenskimi občinami po stopnji 
motorizacije in presega večino razvitih 
evropskih držav. V zadnjih  
10 letih je stopnja motorizacije sicer v 
nasprotju s slovenskimi trendi močno 
upadla, vendar se počasi ponovno 
zvišuje.

V občini je več kot dvakrat več otrok 
z astmo v primerjavi s slovenskim 
povprečjem. Kakovost zraka se sicer 
izboljšuje, saj se je število dni s preseženo 
mejno koncentracijo trdnih delcev v 
zadnjem desetletju skoraj prepolovilo. 
Kljub temu je kakovost zraka v izvedeni 
anketi najslabše ocenjen vidik bivanja v 
MO Nova Gorica, saj 30 % anketirancev 
meni, da je slaba. 

Vsak peti otrok v občini je predebel, 
kar je pod slovenskim povprečjem, a 
vseeno tak trend predstavlja grožnjo 
javnemu zdravstvu.
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V občini je glede na slovensko 
povprečje statistično značilno večje 
število poškodb v prometnih nesrečah. 
Prometna varnost se izboljšuje, saj 
se je število hudih prometnih nesreč 
zmanjšalo za 57 % med leti 2002 in 
2015. Trendi glede varnosti pešcev in 
kolesarjev niso enoznačni, saj število 
ponesrečenih med leti variira. 42 % 
anketirancev je zadovoljnih z varnostjo 
v prometu, 16 % pa je nezadovoljnih. 

Večina prebivalstva in delovnih mest 
je skoncentrirana v širšem mestnem 
območju Nove Gorice. Avtomobil 
uporablja večina ljudi za vse namene, 
razen za potovanja v šolo. Uporaba 
javnega potniškega prometa, razen 
za potovanja v šolo je zanemarljiva, 
večji je pomen hoje in kolesarjenja. 
41 % poti na delo, krajših od 5 km, se 
opravi z avtomobilom. Znotraj območja 
z 10-minutno dostopnostjo s kolesom 
do središča Nove Gorice živi 57 % vseh 
prebivalcev občine, v tem območju pa 
je tudi 81 % vseh delovnih mest.

Le 10 % anketirancev ocenjuje kakovost življenja v MO Nova Gorica kot slabo 
(55 % jih je zadovoljnih), 26 % jih je nezadovoljnih s stroški za mobilnost, 

23 % pa s kakovostjo javnih površin.

Kakovost zraka je v anketi najslabše ocenjen vidik bivanja v Novi Gorici, 
saj 30 % anketirancev meni, da je slaba.

 ▶ Število hudih in smrtnih poškodb v prometnih nesrečah



stanje 
peš 
prometa

V 20 minutah je iz središča Nove 
Gorice (Bevkov trg) peš dostopno 
celotno območje naselija Nova Gorica 
in urbanega dela naselja Solkana. 
Razdalje so kratke, infrastruktura za 
pešačenje relativno dobra. Območje 
za pešce na Bevkovem trgu je bilo 
eno prvih območij v Sloveniji zaprtih za 
motorni promet. 

Znotraj širšega mestnega območja, 
ki obsega urbane dele naselij Nova 
Gorica, Solkan, Kromberk, Pristava in 
Rožna Dolina, je 39 konfliktnih točk za 
pešce in dodatnih 20 za šolarje, večina 
se navezuje na prekinitev ali odsotnost 
povezave ali prometno varnost. 

Glavna območja, ki so slabo prehodna 
za pešce, so območje železniških tirov, 
območje šolskega kareja ter območje 
industrijske cone Kromberk. Ostale 
težave se nanašajo predvsem na 
parkiranje vozil na površinah za pešce, 
neprimerne hitrosti vozil v naselju ter 
konflikte s kolesarji. Kljub opaznemu 
napredku je še vedno precej 
infrastrukture neprilagojene osebam 
z omejeno mobilnostjo, še posebej z 
vidika taktilnih oznak, znižanih robnikov 
in klančin ob stopnicah.

Med naselji v občini infrastrukture za pešce 
praviloma ni, znotraj naselij pa na državnih 
cestah pogosto ni niti pločnikov. 



Največ pešcev (preko 4.000 v 16-urnem 
obdobju) je bilo preštetih v središču 
mesta, drugod precej manj, še posebej 
v manjših naseljih. Glede na podatke 
nacionalnega prometnega modela je 
delež hoje 17 %, glede na Popis 2002 
23,5 % (skupaj s kolesarjenjem) ter glede 
na anketo v sklopu CPS 15 %. 

Občina je že aktivna na področju 
promocije hoje, na primer z izvajanjem 
pešbusa ter označevanjem tematskih 
poti.

Nujno je potrebno urediti pločnik in razsvetljavo čez 
celoten Kromberk (po možnosti do Ajševice in gradu). 
Ta pot je zvečer in za šolarje zelo nevarna.

Največ nezadovoljstva med občani je 
s prilagojenostjo površin starejšim 
in osebam z omejeno mobilnostjo 

(50 %), osvetljenostjo peš poti 
(53 %) in hitrostjo motornega 

prometa (42 %). Na delavnicah je 
bila izpostavljena tudi problematika 

pomanjkanja sence v poletnih mesecih 
in nevarnih (šolskih) poti.



stanje 
kolesarskega
prometa

Geografske danosti (podnebje, relief, 
razdalje) za kolesarjenje so odlične. V 
20 minutah je iz središča Nove Gorice 
s kolesom dostopno širše čezmejno 
urbano območje ki obsega širše mestno 
območje Nove Gorice, Šempeter in 
Gorico v Italiji z izjemo tistih delov naselij, 
ki so na izrazito neravninskem delu 
reliefa (npr. del naselja Kromberk).  
V preteklih letih je bilo urejen precejšen 
del kolesarskega omrežja, vendar je na 
tem področju še veliko pomanjkljivosti, 
predvsem, da bi slednje bilo povezano 
v enotno omrežje. 

Znotraj širšega mestnega območja je 
51 konfliktnih točk za kolesarje, ki se 
večinoma navezujejo na prekinitve 
in manjkajoče povezave. Povezave 
z zaledjem so pomanjkljive oziroma 
neobstoječe, na primer proti Solkanu 
ali Kromberku, še bolj pa proti ostalim 
naseljem vzhodno od Nove Gorice. 

Projektiranje obstoječega omrežja 
pogosto zapostavlja varnost in udobje 
kolesarjev na račun pešcev z namenom 
obdržati nivo uslug za motorni promet.
Kolesarjenje na cestah brez kolesarske 
infrastrukture je pogosto nevarno zaradi 
prometnih obremenitev, visokih hitrosti, 
nepreglednosti in širine cest. Državno 
kolesarsko omrežje je zasnovano in se 
počasi izgrajuje, vendar je še vedno v 
začetnih fazah razvoja. 



Kolesarskih parkirišč je premalo, 
obstoječa so pogosto neprimerna. 
Trenuten sistem izposoje koles je 
omejen.

Občina aktivno izvaja promocije 
kolesarjenja, na primer v okviru 
Evropskega tedna mobilnosti ter 
označevanjem tematskih poti.

Največ kolesarjev (preko 500 v 
16-urnem obdobju) je bilo preštetih 
v središču mesta in Solkanu, drugod 
je bilo kolesarjev manj, a je razlika 
manjša kot pri številu pešcev. Glede na 
podatke nacionalnega prometnega 
modela je delež uporabe kolesa 10 %, 
glede na Popis 2002 23,5 % (skupaj s 
hojo) ter  glede na anketo v sklopu 
CPS 20 %. 

Super bi bila kombinacija s kolesom do avtobusa, 
kolo na bus in od postaje do delovnega mesta 
naprej s kolesom.

(Barbara, Nova Gorica)

Največ nezadovoljstva med občani 
je s sklenjenostjo omrežja (52 %), 
kolesarskimi parkirišči (61 %) in 

osvetljenostjo poti (53 %). 
60 % anketirancev bi bilo pripravljenih 
hoditi ali kolesariti namesto uporabljati 
avtomobil ob pogoju, da se izboljšajo 
površine za pešce in kolesarje, uredijo 
parkirišča za kolesa, zmanjša obseg in 
hitrost motornega prometa ter označijo 

peš in kolesarske poti in razdalje.  



stanje 
javnega 
potniškega
prometa avtobusni promet

Mestni javni potniški promet je skupen 
MO Nova Gorica in občini Šempeter-
Vrtojba. Pokriva širše mestno območje 
Nove Gorice in območje naselij 
Šempeter in Vrtojba (prevoznik Avrigo).  
Poteka v štirih linijah, dopolnjuje jo 
mednarodna linija, ki povezuje naselje 
Nova Gorica z Gorico v Italiji. Storitev 
mestnega javnega potniškega prometa 
je uporabnikom ponujena brezlačno, 
medtem ko je mednarodna linija 
plačljiva. Na prvem je opazen porast 
števila potnikov, ki zdaj letno obsega 
skoraj 500.000 ljudi. Na mednarodni 
liniji je nasprotno opazen upad števila 
potnikov vse od leta 2009. 

Glavne težave mestnega javnega 
pontiškega prometa so prenizka 
frekvenca ob vseh delih dneva, a še 
posebej ob vikendih in večerih, nefiksni 
vozni redi in nepravilna intervalnost, 
neoptimalen izkoristek kapacitet, mestni 
promet ni integriran v ostale oblike 
javnega potniškega prometa, vključno s 
tistim v italijanski Gorici. 



Predlagana optimizacija mestnega 
prometa iz leta 2014 vključuje režim na 
petih linij, kar bi obsegalo spremembe 
tras linij, vključitev ter ureditev novih 
postajališč.

Več postajališč je slabo označenih, 
informiranje potnikov je nezadostno, 
postajališča niso prilagojena 
nizkopodnim avtobusom, 
poimenovanje je konfuzno. Pojavljajo 
se nova naselja, ki nimajo urejenih 
mestnih postajališč. Vozni park je eden 
bolj zastarelih v državi in tako bolj 
obremenjuje okolje.

Medkrajevni avtobusni promet 
(prevoznik Avrigo) povezuje 93 
postajališč v občini, največ voženj 
se opravi v Šempeter in Ajdovščino, 
drugod je frekvenca manj kot 
zadovoljiva (Šempas, Ozeljan, Prvačina, 
Dornberk), medtem ko je do drugih 
krajev nezadostna (Branik, Trnovska 
planota, Banjšice). Šolski prevoz nudijo 
skoraj vse osnovne šole. 

Starejšim občanom bi javni prevozi zelo koristili, 
vendar ne vozijo dovolj pogosto.

(Nives, Solkan)



Železniški promet je nekonkurenčen 
zaradi nizke frekvence, dolgih 
potovalnih časov, zastarele tehnologije 
ter potreba po prestopanju do večjih 
krajev. Sedem železniških postaj v občini 
ima sicer potencial za opravljanje 
dnevnih poti na ravni občine. Železniške 
povezave z Italijo ni. Uporaba vlaka 
je bolj zanimiva za turistične namene. 
V 2016 je bilo obnovljeno železniško 
postajališče Solkan.

Avtobusna in železniška postaja nista 
integrirani, železniška postaja je slabo 
dostopna peš, s kolesom ali avtobusom 
iz središča Nove Gorice.

vir: Slovenske železnice

železniški promet



Število potnikov in prodanih vozovnic 
konstantno upada, na postajališčih 
izven Nove Gorice je potnikov 
zanemarljivo malo. 
 
Glede na podatke nacionalnega pro-
metnega modela je delež uporabe JPP 
manj kot 1 %, glede na Popis 2002 10 % 
ter glede na anketo v sklopu CPS 3 %.

Največ nezadovoljstva med občani je s frekvenco vlaka (60 %).
Prav tako je veliko občanov nezadovolnjih s frekvenco tako mestnega kot 

medkrajevnega avtobusa (44 % oziroma 47 %), 36 % je nezadovoljnih s ceno 
medkrajevnega avtobusa, 34 % pa s potekom njegovih linij.

71 % anketirancev bi bilo pripravljeno uporabiti javni potniški promet namesto 
avtomobila ob pogoju, da se izboljšajo frekvenca, potovalni čas, ceno, bližino 

postajališč in pogoje za prestopanje.



stanje motornega 
in mirujočega
prometa

Obseg prometa na državnih cestah 
v občini se je v zadnjem desetletju 
povečal le na treh od enajstih števnih 
mestih, največ v Rožni dolini, drugod 
se je zmanjšal. Najbolj obremenjena 
cesta je skozi predor Panovec, kjer 
dnevno vozi preko 24.000 vozil, obseg 
prometa je sicer precej konstanten skozi 
leta. Po obstoječih prometnih študijah 
neustrezen nivo uslug nudijo cesta skozi 
predor Panovec, Kromberška cesta 
oz. kromberška vpadnica (kjer se je 
obseg prometa sicer močno zmanjšal 
v zadnjem desetletju), v Rožni Dolini ter 
na delih Vojkove ceste. Štetje prometa 
je potrdilo, katere ceste so najbolj 
obremenjene (križišče Vojkove ceste 
in Ulice Tolminskih puntarjev, križišče 
Vojkove ceste in Kidričeve ulice), hkrati 
pa, da so ostale lokalne ceste znotraj 
mesta Nova Gorica obremenjene z 
največ 8.000 vozili na dan.
Promet je umirjen v manjšem številu cest 
oziroma ulic, območij s prepovedmi za 
motorni promet je zelo malo. Lokalno 

cestno omrežje Nove Gorice je dokaj 
dobro urejeno, obstajajo pa odseki, 
kjer je zaradi neugodnega načina 
parkiranja oviran potek motornega 
prometa.  Pojavljajo se konflikti zaradi 
mešanja tovornega prometa z ostalimi 
prevoznimi načini, predvsem skozi 
Solkan ter po Prvomajski ulici preko 
Erjavčeve ulice na Kolodvorsko pot.

Glede na podatke nacionalnega 
prometnega modela je delež uporabe 
avtomobila 74 %, glede na Popis 2002, 
66 % ter glede na anketo v sklopu CPS 
60 %. 

Javna parkirišča v širšem mestnem 
območju omogočajo brezplačno 
parkiranje. Le 500 parkirnih mest je 
plačljivih, kar predstavlja manjši delež 
vseh parkirnih mest v mestu. 
Večina brezplačnih parkirišč v mestnem 
središču je zasedenih z dolgotrajnim 
parkiranjem s strani zaposlenih.  
Pomankljivo so urejeni režimi parkiranja 
in nadzor nad plačljivimi parkirišči 
oziroma parkirišči, ki so namenjena 
kratkotrajnemu parkiranju za potrebe 
dostopanja do storitev. Posebej 
je izpostavljena tudi problematika 
parkiranja na območjih javnih parkirišč, 
ki so bila načrtovana in grajena 

motorni promet

mirujoči promet

45 % anketirancev ocenjuje pretočnost 
prometa kot dobro, kot slabo pa 21 %. 
Količino tovornega prometa kot dobro 

ocenjuje 31 % anketirancev, 
prav toliko kot slabo. 

47 % anketirancev ocenjuje število parkirišč 
kot slabo, 34 % pa jih negativno ocenjuje 

ureditev parkirnega režima z dovolilnicami.

pretežno za potrebe stanovalcev v 
večstanovanjskih stavbah. Na teh 
območjih prihaja do konflikta, ker se ta 
parkirišča v nekaterih delih koristi tudi s 
strani drugih uporabnikov. Problematika 
parkiranja je, zaradi povečanja števila 
osebnih vozil na enoto stanovanja, 
za stanovalce najbolj pereča na 
Cankarjevi ulici in Ulici Gradnikove 
brigade. S strani invalidov je bilo 
podano mnenje, da je število parkirišč 
za invalide nezadostno, problematika 
je še posebej pereča na območjih 
javnih parkirišč ob večstanovanjskih 
stavbah, ker se v preteklosti tovrstnih 
parkirišč ni načrtovalo in jih sedaj na teh 
območjih skoraj ni. Večina organizacij/
delodajalcev nudi zaposlenim 
brezplačne parkirne prostore, a se 
hkrati sooča z dodatnimi zahtevami  po 
parkirnih mestih tako za zaposlene kot 
za obiskovalce.



Kot mamica prvošolčka sem zelo razočarana nad nekulturo, 
delno že celo objestnostjo voznikov.

(Saša, Nova Gorica)



Vojkova cesta prej/potem.



naslednji koraki
V naslednji fazi se bomo ukvarjali z racionalnim zastavljanjem ciljev, ki bo obsegal:

 ▶ oris želenega stanja (vizijo), 
 ▶ opredelitev prioritet (strateških ciljev) 
 ▶ ter izbiro ukrepov v skladu z zastavljenimi cilji.

Vabimo vas k podaji prispevkov in mnenj 
preko elektronskega naslova mestna.obcina@nova-gorica.si 

(zadeva: Celostna prometna strategija).

Vabljeni tudi na javne razprave v okviru priprave Celostne prometne strategije. 

Več informacij vam je na razpolago na spletni spletni strani 
http://www.nova-gorica.si 



Fotografije: David Verlič, Leo Caharija, Mateja Pelikan, Miran Kambič, arhiv MO Nova Gorica in arhiv PNZ.


