
V Primorskih novicah so bile te dni ob-
javljene novice, da Kmetijska zadruga Vi-
pava prodaja svoj večinski delež v Hranilnici
in posojilnici Vipava ter da se za ta nakup
potegujejo trije manjšinski delničarji.' Vsi
trije delničarji so finančne ustanove Slo-
vencev v Italiji, in sicer KB 1908 iz Gorice,
Zadružna kraška banka z Opčin ter za-
družna banka Doberdob-Sovodnje.

V Forumu za Goriško smo presenečeni in
razočarani sprejeli izjavo župana Aj-
dovščine Marjana Poljšaka, da zavrača mo-
rebitni prevzem, češ da mora ostati Hra-
nilnica in posojilnica Vipava v rokah Pri-
morcev, ne pa da gre v likvidacijo. S tem je
jasno povedal, da omenjenih finančnih
družb, ki predstavljajo steber gospodar-
skega razvoja slovenske manjšine v Italiji, ne
šteje za Primorce in jim je pripisal celo slabe
namene.

Če Slovenci v Italiji niso Primorci, ne
morejo biti niti Slovenci. Tako je užalil prav
tiste naše rojake čez mejo, ki so zavedni
Primorci in najbolj predani slovenstvu skozi
vso našo zgodovino. Take izjave župana so
nedopustne in vsega obsojanja vredne, zato
od Marjana Poljšaka pričakujemo, da se jim
bo opravičil in preklical svoje izjave.

V Forumu za Goriško že vrsto leto opo-
zarjamo na nedopustno pomanjkljivo pod-
poro Slovencem v Italiji. Vedno smo zas-
topali stališče, da mora ostati beseda Pri-
morska in Primorci izključno v uporabi za
vse Slovence na zahodnem robu narod-
nostne meje - ne glede na državne ali
pokrajinske meje. Zato smo vedno nas-
protovali, da bi se pokrajine v zahodni
Sloveniji poimenovale z besedo Primorska,
saj bi s tem Primorce razdelili na tiste ta
prave znotraj uradne pokrajine Primorske

in tiste, ki to niso; torej Slovence v Italiji. Ker
je bil prav župan Poljšak med osrednjimi
pobudniki mitingaškega nastopanja Inicia-
tive za Primorsko za uporabo imena Pri-
morska v -uradnem imenu upravne po-
krajine, nam njegove sedanje izjave po-
trjujejo, da Poljšak ne razume, kaj je čez-
mejni enotni slovenski kulturni prostor in
odgovornost slovenske države in obmejnih
županov, da se to tudi gospodarsko pod-
pre.

Forum za Goriško bo tudi od nove slo-
venske vlade zahteval oblikovanje pokrajine
s sedežem v Novi Gorici in zahteval njeno
posebno odgovornost za podporo Sloven-
cem v Italiji kot sestavnega dela enotnega
slovenskega kulturnega prostora. Kulturo
pa moramo podpreti s čezmejnim pove-
zovanjem tako gospodarskih kot finančnih
ustanov Slovencev na Primorskem.

Forum za Goriško izraža podporo
omenjenim trem finančnim ustanovam iz
zamejstva, če se bodo odločile za prevzem
Hranilnice in posojilnice Vipava.
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