
 
   Izraz „plac“ je ostal, menjali so se uradni nazivi:                

                            - v avstrijskem obdobju – Glavni trg
                                     - v času 1. svetovne vojne – Lavričev trg

                                                                   - v času italijanske oblasti – Piazza Vittorio Emanuele III.

Ljudska univerza Ajdovščina, študijski krožek Zgodbe Lavričevega trga, šolsko leto 2015/16.

OSREDNJA TOČKA AJDOVŠČINE
Gledano s ptičje perspektive ima obliko kvadrata, ki so ga v preteklosti vedno obkrožale gostilne, 
trgovine in delavnice posameznih obrtnikov. Na placu je bilo vedno živahno. 
Sem so prihajale živinske vprege s kmečkimi vozovi, kočije, avtomobili, prvi taksisti, avtobusi, med prvo svetovno vojno 
tudi vojaška in sanitetna vozila, med drugo svetovno vojno tanki in topovi. 

Zemljevid Lavričevega trga je iz avstrijskega obdobja.
Viri: Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Zbirka razglednic krajev

MAKSƏLNOVA OŠTARIJA
Prva lastnica Maksəlnove gostilne je bila ga. Terezija Marc. 
Poleg gostilne je bila tudi mesnica, ki je bila v lasti g. Josipa Marca. 
Maksəlnova oštərija je bila vedno znana po ponudbi dobre hrane.

PRAČKOVA HIŠA – pər Pračkovih
Lastnik te hiše je bil g. Franc Repič. 
V hiši so bila stanovanja, ki so jih oddajali v najem, v pritličju pa so bili hlevi. 
Kasneje so hleve predelali v trgovski objekt. 
Pred trgovino je brusač iz Rezije opravljal svojo obrt. 
V času italijanske oblasti so bile v tej hiši tudi pošta, 
avtobusna postaja in pred njo bencinska črpalka.

ŠTƏFƏNČKOVA ZELENJAVA 
V tej hiši je bila zelo znana trgovina z zelenjavo, 
v kateri je prodajala prijazna gospa Kalin.

GRAJSKI DVOREC – last grofa Henrika Ellacherja 
in kasneje barona Ludvika Edlinga
V dvorcu je bil v času italijanske oblasti sedež sodišča. 
V njem je imel notarsko pisarno g. Artur Lokar. 
V dvorcu so bili zapisi in knjižnica, ki so jo leta 1848 zažgali.

KRIŽAJEVA HIŠA – pər Križajevih
Leta 1914 je g. Anton Križaj prišel v Ajdovščino kot vajenec 
in si s pridnim delom ustvaril veliko domačijo. 
Bil je lastnik samopostrežne trgovine, pred hišo pa je imel bencinsko črpalko. 
Okna hiše so bila vedno zelo lepo okrašena s cvetjem.

REPIČEVA HIŠA
Lastnik hiše je bil zelo znan trgovec g. Franc Repič. 
V tej hiši je bila trgovina z mešanim blagom. 
Kasneje je bil tu prvi frizer Anton Ergaver.

HIŠA GOSPODA BOLAFFIA
Lastnik hiše je bil g. Giusseppe Bolaffio, ki je oddajal v najem štiri stanovanja. 
V njih so bili podnajemniki Bizjakovi, Marija Žigon - Cingəlca, Pavla Zadnjik in družina z Gore.

JAVNO STRANIŠČE
V obdobju Italije je bilo na placu javno stranišče.

GAŠPERJEVA HIŠA – pər Gašpərju
Bila je ena največjih hiš na placu. 
Lastnik je bil g. Jože Slokar. 
V njej je bila Gašperjeva gostilna,
ki je bila znana po prestižni postrežbi.

SPREHOD PO PLACU
Če na plac pridete po Prešernovi ulici, se takoj na vhodu na desni strani sprehodite 
mimo Križajeve hiše in nadaljujete pot proti Grajskemu dvorcu. Potem zaokrožite 
mimo Gašperjeve in Pračkove hiše. V nadaljevanju lahko kupite zelenjavo v 
Štəfənčkovi zelenjavi, se okrepite v Maksəlnovi oštəriji. Po obilici dobre hrane se 
lahko ustavite še na javnem stranišču. Pot nadaljujete mimo trgovine z mešanim 
blagom Poniž in zakrožite čez cesto mimo Repičeve hiše, v kateri je frizer Anton Ergaver.

LAVRICEV TRG
                       

                                                                                    

POGLED V PRETEKLOST od 1900 do 1945

PLAC V OBDOBJU ITALIJE
Po 1. svetovni vojni so Italijani trg asfaltirali. Na trgu je bila avtobusna postaja, 
avtobusne prevoze je izvajala firma RIBBI. 
Ker avtobusi niso bili zaklenjeni, so marsikdaj postali idealno skrivališče otrok, 
ki so se na placu družili, igrali in skrivali.


