Civilna pobuda hoče spremeniti predlagano ime pokrajine

Podpisi za Primorsko
V soboto bodo pripravili prvo zborovanje – Če prizadevanje civilne
iniciative ne bo zaleglo, bodo zahtevali razpis referenduma
DELO , Tor 11.12.2007

Ajdovščina– Pred kratkim ustanovljena civilna iniciativa Za Primorsko, ki se je
oblikovala na pobudo predsednika društva za negovanje rodoljubnih tradicij Tigr
Primorske Marjana Bevka, je v dveh dneh zbrala približno 1500 podpisov za ohranitev
imena Primorska v poimenovanju pokrajin. V soboto bodo v dvorani prve slovenske
vlade v Ajdovščini pripravili prvo zborovanje.
Kot je na včerajšnji tiskovni konferenci povedal Marjan Bevk, so podpise začeli
zbirati na spletni strani društva Tigr in po Primorskem, sprva na Vipavskem,
Ajdovskem, Koprskem in včeraj tudi v Zgornjem Posočju. »Primorska ni samo
geografski in zgodovinski pojem, je tudi ime, ki povezuje prebivalce. Nelogično,
posmehljivo, celo žaljivo se nam zdi, da je beseda izbrisana iz imen pokrajin,« je
prepričan Bevk. V odboru civilne iniciative so se mu pridružili profesor na tolminski
gimnaziji Radovan Lipušček, tajnik društva Tigr Primorske Lucijan Pelicon, samostojni
podjetnik iz Sežane Marijan Suša in direktor Kosovelovega doma Sežana Gojmir
Lešnjak - Gojc.
Prva velika akcija civilne iniciative bo sobotno zborovanje, na katerem bodo besedo
Za Primorsko dali pisatelja Boris Pahor in Saša Vuga ter pesnik Ciril Zlobec. Hkrati
bodo po več krajih zbirali podpise. V prihodnje naj bi pripravili več podobnih
zborovanj, delovanje iniciative naj bi se prilagajalo razvoju dogodkov v parlamentu.
Predsednik društva Tigr Primorske Božo Novak je pojasnil, da so se na posvetu na
začetku decembra v Sežani skoraj vse borčevske organizacije izrekle za ohranitev
imena Primorska, razen novogoriškega združenja borcev za vrednote NOB. Dodal je,
da z njimi zaradi tega ne bodo imeli »kratkih stikov«. Bevk je bil ostrejši: »Kot
društvo nikoli nismo imeli težav z nobeno borčevsko organizacijo, razen z
novogoriško.« Po njegovem mnenju Nova Gorica ne skriva želje, da bi obvladovala
vso Severno Primorsko.
»Upoštevati bi bilo treba večinsko voljo ljudi, ta je najpristnejši izraz demokracije.
Kdor koli se je že odločil, da bo predlagal ime Goriška in Istrsko-Kraška za pokrajine
na Primorskem, zagotovo ni poznal razpoloženja v tem delu Slovenije ali pa je to
storil z nekim namenom,« je prepričan Marijan Suša. Če prizadevanje civilne
iniciative ne bo zaleglo, nameravajo zahtevati razpis referenduma.
Irena Žgavc

Dogodki dneva
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»Z imenom Goriška nismo zoper Primorsko«
Nova Gorica– Forum za Goriško in Zveza borcev Nova Gorica sta včeraj
ustanovila odbor Za Goriško-Za Primorsko-Na svoji zemlji. Poudarili so,
da si ne dovolijo podtikanja, da so zoper Primorsko, ker se zavzemajo za
poimenovanje pokrajine v Goriško. »Primorsko imamo v srcu in nam
njenega imena ni treba klesati v pokrajinske zakone,« so poudarili.
Protestirali so zoper nekulturni in nestrokovni dialog, centralistično
politiko na osi Maribor–Ljubljana–Koper in zlorabo primorskih čustev;
javnost
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pozvali,

naj

ne

naseda

»politikantskim

primorskim

zdraharjem«. Menijo namreč, da »ti ljudje potrebujejo 'močno Primorsko'
za egoistične politične cilje«. Na zboru so se zavzeli za kulturno in
gospodarsko močno Primorsko na obeh straneh meje. »Ne bomo dovolili,
da bi nas politiki ponovno razdelili na tiste Primorce, ki jim prinašajo
volilne glasove, in tiste, ki jih nimajo in so zato zanje preprosto samo
zamejci,« so poudarili.
Katja Žerjal

