
 
Odgovor na izjavo Marjana Bevka objavljeno v PN 29-1-2010 

TIGR  ne podpira pisma   

V zvezi s pismom predsedniku vlade Borutu Pahorju, ki sem ga tudi jaz ob 
ostalih  predstavnikih civilnih združenj Goriške, podpisala v imenu »TIGR-a 
Goriške«, se je v Primorskih novicah oglasil g. Marjan Bevk  in poudaril da 

Društvo TIGR Primorske, katerega predsednik je, ne podpira tega pisma.   

Pri tem je ob zaključku dal razumeti, da  nimam kot »vodja goriške območne 
enote Društva TIGR« sploh pravice govoriti o tem, iz  česar smiselno izhaja, da 

ima to pravico samo on, kot predsednik Društva.  

Pripominjam, da nisva niti jaz vodja območne enote, niti on  predsednik Društva 
TIGR Primorske, ker Društvo ni organizirano skladno  s predpisi in pravnimi 
standardi Slovenije, kar smo g. Bevka že večkrat ustno in pismeno opozorili;  
posebno še na dejstvo, da so naši mandati že davno potekli. V kolikor bo g. Bevk 
to zanikal, smo pripravljeni to javno in strokovno obrazložiti. O tem smo obvestili 
tudi Upravno enoto v Kopru, ki je pristojna potrjevati statute. Odločno 
poudarjam, da ne gre pri tem za nikakršno dlakocepsko šikaniranje, temveč za 
zahtevo po transparentnem  in zakonitem delovanju društva, predvsem pa za tak 
sestav občnega zbora kot najvišjega organa društva, ki naj bo odvisen od števila 
članstva, ne pa od števila območnih enot z ogromno razliko v številu članstva, ki 
zato ni ustrezno zastopano, kar je v direktnem nasprotju z našim pravnim 

redom.  

Moja pravica do sopodpisa  omenjenega pisma izhaja iz  jasno opredeljenega 
stališča zbora članov TIGR-a v Novi Gorici z dne  7.12.2009., ki je bil  pravilno 
sklican, saj so bila poslana vabila vsem, po spisku, ki nam ga je posredoval tajnik 
društva. Na zboru sicer ni bilo še omenjeno pismo predsedniku vlade, ker takrat 
te pobude še nismo poznali, pač pa je bil večkrat omenjen  položaj Goriške in 
njena zapostavljenost, o čemer smo si bili enotni. Sam podpis pa je bil 
obravnavan na seji  odbora in odobren soglasno ob siceršnji  odsotnosti g. 

Besednjaka, kar pomeni, da je njegovo morebitno nasprotovanje irelevantno.  

                                                                                    Venceslava Batagelj 

Nova Gorica, 3.2.2010. 
 
 


