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AJDOVŠČINA  Civilna iniciativa: Primorska je več kot geografski in 
zgodovinski pojem 

Računajo na ljudstvo 
“Primorska ni samo geografski in zgodovinski pojem; je ime, ki 
združuje dušo primorskega človeka in povezuje ljudi od Piranskega 
zaliva do Zadnjice v Trenti,” je na včerajšnji tiskovni konferenci Civilne 
iniciative za Primorsko poudaril Marjan Bevk.  

“Beseda Primorska je zrasla iz boja primorskega naroda. Če izgine iz 
poimenovanja, že naslednja generacija ne bo več vedela, kaj je Primorska. In 
če ne poznaš imena, je tudi ne moreš čutiti,” je v imenu iniciativnega odbora 
Civilne iniciative poudaril Marjan Bevk, sicer predsednik Društva Tigr (akcijo 
Za Primorsko so spodbudili prav tigrovci). Kot je še povedal Marjan Bevk, se 
mu zdi nelogično in celo žaljivo, da se ime Primorska briše iz bodoče upravno 
politične enote, ki bo sestavljala prihodnjo podobo Slovenije, saj prav ime 
pomeni dokončno priznanje, da so Primorci konstitutivni del slovenskega 
naroda in slovenske države.  

Želja tudi enovita Primorska 

Zbiranje podpisov za ohranitev imena Primorska v bodočih primorskih 
pokrajinah je tudi prvi cilj civilne iniciative, ki pa ne skriva želje, da bi v 
pokrajinski zakonodaji dobili celo enotno Primorsko. 

“Za enotno pokrajino obstajajo številni razlogi, zgodovinski in razvojni. 
Primorskim krajem želimo, da dobijo težo v slovenskem prostoru, to pa je 
mogoče samo skozi enovito Primorsko pokrajino,” je poudaril Marijan Suša. 
Izrazil je upanje, da bo sobotno zborovanje velik zgodovinski mejnik v 
nastajanju enotne dežele Primorske. Kot je še dodal, bodo z akcijami 
nadaljevali vse dokler v imenu pokrajin ne bo Primorske. Vztrajali bodo tudi če 
bo za to potreben ljudski referendum.  

Podpisi podpore se množijo 

Kot je v imenu združenj borcev za ohranjanje vrednot NOB iz vse Primorske 
povedal Božo Novak, sicer predsednik območnega združenja Ajdovščina-
Vipava, so v zadnjih dveh dneh zbrali že prek 1500 podpisov. Prepričani so, da 
bo pobuda civilne iniciative med Primorci naletela na veliko podporo. “Mi 
govorimo v imenu ljudi, ki jim ni vseeno, kaj se bo zgodilo z imenom. Naj o 
tem odločijo ljudje in ne politika.”  



Na tiskovni konferenci so se dotaknili tudi pobude Foruma za Goriško in 
Združenja borcev Nova Gorica v podporo goriški pokrajini in jo ocenili kot 
vendarle demokratično, ob tem pa ponovili, da bodo o tem, katera rešitev je 
primernejša, odločali ljudje.  

Osrednji dogodek, ki ga pripravlja Civilna iniciativa, bo sobotno zborovanje Za 
Primorsko v Ajdovščini (ob 18. uri v Dvorani prve slovenske vlade). Udeležbo 
napovedujejo mnogi znani Primorci, organizatorji napovedujejo tudi dogodku 
primeren kulturni program s petjem in z besedo. ALENKA TRATNIK 

Marjan Bevk: “Če se izrazim odrsko: Nova Gorica je prvi otrok Primorske. Če 
Primorske ne bi bilo, tudi Nove Gorice ne bi bilo, saj jo je gradila vsa 
Primorska. In ravno Nova Gorica je zdaj tisti otrok, ki ubija svojo mater - 
Primorsko.” 

Zborovanja Za Primorsko, ki bo v soboto, 15. decembra, ob 18. uri v Dvorani 
prve slovenske vlade v Ajdovščini, se bodo po napovedih med drugimi 
udeležili Boris Pahor, Saša Vuga, Ciril Zlobec, Miro Kocjan, ajdovski župan 
Marjan Poljšak in Pavel Gregorčič iz ZZP V kulturnem programu bodo 
sodelovali zbor Vinko Vodopivec, dramski igralci Aleksander Valič, Alida Bevk 
in Lara Jankovič ter Kulturna akcija TIGR. 

 


