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NOVA GORICA  V Novi Gorici so včeraj ustanovili odbor za Goriško - za 
Primorsko 

Zaveza so jim podpisi  

Pobudnika za ustanovitev odbora za Goriško - za Primorsko sta Forum 
za Goriško in novogoriško združenje borcev, ki podpirata vladni 
predlog za ustanovitev Goriške pokrajine. V odboru so prepričani, da 
bo Primorska ostala, saj pomeni mnogo več kot ime. 

Pobudniki za poimenovanje Goriške pokrajine so svoje argumente utemeljili z 
zgodovinskimi in drugimi dejstvi, ki so jih podkrepili poznavalci v različnih 
strokovnih prispevkih. Tako zgodovinar dr. Branko Marušič med drugim 
ugotavlja, da je ime Goriška povsem upravičeno tudi s stališča ohranjanja 
slovenske narodnostne meje in istovetnosti. “Ime Gorica je prvi toponim na 
slovenskem zahodu, ki nosi izvirno slovansko (slovensko) ime. Potrjuje, da je 
bilo spodnje Posočje leta 1001, ko se to ime prvič zapisano, že tako močno 
naseljeno s Slovenci oziroma njihovimi predniki, da so lahko uveljavili njihova 
imena. Ime Gorica je del naše kulturne dediščine in kako bi ga najbolje 
ohranili, če ne v upravnem poimenovanju,” meni Marušič. 

Primorska v vsakem primeru ostaja 

Tomaž Beltram (Forum za Goriško) zavrača trditve, da bi s poimenovanjem 
pokrajin na zahodu Slovenije izbrisali ime Primorska. Primorska kot 
upravnopolitična enota ni nikoli obstajala in je zato ni mogoče ukiniti. Ostala 
bo zato, ker je mnogo več kot zgolj ime, je prepričan. ”Primorskosti ne 
določata pokrajina in njeno ime, ampak je intimno občutje vsakega 
posameznika,” je prepričan Beltram. 

Direktor Goriškega muzeja Andrej Malnič je povedal, da so argumenti, ki 
govorijo v prid imenu Goriška, ne le zgodovinski, ampak tudi kulturni, politični, 
zemljepisni, cerkveni gospodarski, simbolni in moralni. Po njegovem mnenju 
sta imeni Gorica in Goriška narodna stebra slovenstva. Severna Primorska, za 
katero se zavzemajo nekateri, je birokratsko ime, meni Malnič. 

Zbrali so 4000 podpisov 

Na včerajšnjem ustanovnem zboru so poudarili, da jih k prizadevanjem za 
poimenovanje pokrajine po Goriški obvezuje tudi 4000 podpisov, ki so jih 
zbrali pred časom. Za predsednika zbora, ki bo štel deset članov, so izvolili 
Sergija Pelhana. V izjavi, ki so jo sprejeli, pa so med drugim zapisali, da 



obžalujejo, ker se na Primorskem zaradi imena uveljavljajo nestrpni govor, 
diskvalifikacije, žalitve in manipulacije s čustvi ljudi. “Avtohtoni Primorci 
imamo Primorsko v srcu in nam njenega imena ni potrebno klesati v 
pokrajinske zakone,” poudarjajo v izjavi. Vrednote antifašizma in 
narodnoosvobodilnega boja so narodna svetinja, ki jo pooseblja himna Vstala 
Primorska. Zato so odbor poimenovali Za Goriško - za Primorsko- na svoji 
zemlji. IRENA TUREL 

V odboru za Goriško se zavzemajo za kulturno in gospodarsko močno 
Primorsko na obeh straneh meje in za vladni predlog o razdelitvi in 
poimenovanju pokrajin, ki je bil poslan državnemu zboru novembra letos. 

 


