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NOVA GORICA  Predstavniki slovenskih organizacij pri županu 

Nič več zamejci 

Novogoriški župan Mirko Brulc je včeraj sprejel predstavnike osrednjih 
slovenskih organizacij v Gorici. Osrednja tema pogovorov je bilo 
sodelovanje po padcu schengenske meje.  

Tradicionalnega novoletnega sprejema so se udeležili tudi člani novogoriške 
komisije za mednarodne odnose in podžupanja Darinka Kozinc. Župan Mirko 
Brulc je povedal, da ima po prvih pogovorih z novim goriškim vodstvom dober 
občutek, zato pričakuje razvoj sodelovanja med Goricama. V januarju 
načrtujejo srečanje treh uprav in skupno konferenco o okoljskih temah. Kot je 
znano, gre za odpravljanje nekaterih okoljskih problemov (novogoriška 
kanalizacija in z njo povezana gradnja čistilne naprave, onesnaženost ozračja 
...), pri čemer bosta mesti verjetno morali sprejeti skupne ukrepe. Vstop 
Slovenije v schengensko območje odpira pot novim nalogam in vsebinam, je 
poudaril župan. 

Janez Povše, predsednik sveta slovenskih organizacij v Gorici, je povedal, da 
je sodelovanje med Goricama pomembno tudi za slovensko manjšino, ki si 
prizadeva za nadaljnje uveljavljanje zaščitnega zakona. Livio Semolič iz 
Slovenske kulturno gospodarske zveze se je zahvalil novogoriškim gostiteljem 
za občuten pristop do slovenske manjšine in skupnega goriškega prostora. 
“Sožitje je plod stalnih prizadevanj, gradimo ga iz dneva v dan, z veliko 
potrpežljivosti,” je poudaril. Padec schengenske meje je velik praznik, vendar 
je končni cilj še daleč, je dodal. Po njegovem mnenju se prebivalci obeh Goric 
premalo srečujejo na prireditvah.  

Nad dobrim sodelovanjem je navdušen tudi Silvester Primosig iz Slovenske 
skupnosti. “Prišel je čas, ko je izraz zamejski Slovenci neustrezen in ga ne bo 
treba več uporabljati. Goriška je bila z zgodovinskega vidika vedno enoten 
prostor. Širitev schengenskega območja bo odpravila psihološke ovire,” je 
prepričan. IT 

Kulturni center Lojze Bratuž v Gorici je v okviru evropskega projekta pred 
dnevi izdal publikacijo in zgoščenko z naslovom Ljudska pesem in glasba. V 
projektu so sodelovale številne ustanove z obeh strani meje. 

 


