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PROGRAM DELA DRUŠTVA »TIGR-PRIMORSKE« ZA LETO
2014
1. TEMELJNA USMERITEV
V Društvu TIGR – PRIMORSKE bomo tudi v letu 2014 v sodelovanju z ostalimi domoljubnimi in
veteranskimi organizacijami uresničevali naloge v javnem interesu pri osveščanju javnosti o
pomembni zgodovinski vlogi antifašističnega gibanja na Primorskem med obema vojnama in gojili
rodoljubna izročila organizacije TIGR , ter skrbeli za spominska obeležja pomembnih dogodkov in
ljudi tega gibanja.
Poleg tega se bo društvo tudi javno odzivalo ob pomembnih družbenih vprašanjih povezanih z
človekovimi pravicami in svoboščinami , posebno še uporabe slovenskega jezika in kulture tako v
Sloveniji kot v Italiji,Avstriji in Madžarskem, kjer živimo Slovenci.
Društvo bo delovalo kot celota in preko Območnih enot , ter Kluba mladih tigrovcev. Pri tem bomo
sodelovali z pristojnimi organi Republike Slovenije , javnimi zavodi , lokalnimi skupnostmi ,
veteranskimi in domoljubnimi organizacijami združenimi v KODVOS in ostalimi organizacijami
skupnega interesa.
Društvo si bo še nadalje prizadevalo, da bo kot pomemben del civilne družbe spremljalo delovanje in
sodelovalo pri delu organov in institucij povsod tam, kjer se odloča o področjih vplivanja na kulturno
življenje ljudi tako v naši državi kot tujini.
Za dosego tega se bomo tudi v letu 2014 prizadevali za ohranitev sedanje organizacijske strukture
tako na ravni društva kot na ravni Območnih organizacijskih enotah. Delovanje območnih enot, kot
temeljno obliko delovanja društva bomo tako kadrovsko kot organizacijsko krepili in izboljševali
povezovanje z ostalimi domoljubnimi in veteranskimi organizacijami na lokalnem, regionalnem in
državnem nivoju.

Pri tem bomo zlasti:
- pri svoji dejavnosti bomo pridobivali nove člane društva
- razvijali dejavnost Območnih enot predvsem v Centralni Sloveniji,Benečiji in Reziji ter ustanovili
enote Kluba mladih tigrovcev na Gorenjskem in Notranjskem.

2. SPOMINSKE PRIREDITVE:
JANUAR:
- Sodelovali bomo na slovesnosti pri spomeniku padlim borcem Cankarjevega bataljona in žrtvam
med domačini v Dražgošah.
FEBRUAR:
- Člani Kluba mladih tigrovcev bodo izvedli recital ob kulturnem prazniku v Kranju.
APRIL:
- Sodelovali bomo na prireditvi na Nanosu v spomin na »Nanoško bitko«.
- Udeležili se bomo prireditve ob »Dnevu spomina na ustanovitev Osvobodilne fronte«
MAJ:
- Člani Kluba Mladih tigrovcev bodo skupaj z italijanskimi,furlanskimi in avstrijskimi dijaki pripravili
slovesnost ob spominu na 100 obletnico začetka 1. svetovne vojne na Kolovratu.
- Dne 17.5. 2013 bomo na Mali Gori pri Ribnici organizirali spominsko slovesnost v spomin na spopad
z okupatorjem (13.5,1941).
- Organizirali bomo spominski večer župnika »Karla ESIHA« v Kortah nad Izolo
JUNIJ:
- Sodelovali bomo pri organizaciji prireditve »Po tigrovskih poteh« , ki jo organizira društvo
»Zveza« iz Ocizle.
SEPTEMBER:
- 6. September: Pripravili bomo komemoracijo ob spomeniku ustreljenim v Bazovici.
- Sodelovali bomo na prireditvi ob spomeniku ustreljenim v Bazovici v Kranju in pripravili spominsko
prireditev pri spomeniku pred Univerzo v Ljubljani.
- Sodelovali bomo na osrednji prireditvi »Bazovica 2014«.
- Sodelovali bomo na prireditvi v spomin na »Priključitev Primorske matični domovini« , ki bo
organizirana v Izoli.

-V sodelovanju z Občino Miren-Kostanjevica in ostalimi domoljubnimi in veteranskimi organizacijami
združeni v KODVOS bomo organizirali prireditev »Dan miru in sožitja« pri spomeniku na Cerju.
OKTOBER:
- Oktobra bomo organizirali »Domoljubna dneva TIGR« , ki jih bomo posvetili spominu na Ferda
KRAVANJE-Petra SKALARJA in vlogi TIGRA v takrat nastajajoči antifašistični koaliciji v Evropi.
NOVEMBER:
Udeležili se bomo žalnih slovesnosti po vsej Sloveniji.
DECEMBER:
Udeležili se bomo slovesnosti v spomin ustreljenim rodoljubom iz »2. tržaškega procesa«.

3. SKRB ZA SPOMENIKE IN SPOMINSKA OBELEŽJA
Nadaljevali bomo aktivnosti za dokončanje spomenika »Braniteljem slovenske zemlje«, predvsem
njegov predstavitveni del. V sodelovanju z predstavniki občine Miren-Kostanjevica in ostalimi
rodoljubnimi in veteranskimi organizacijami bomo vztrajali da dobi spomenik na Cerju primeren
status.
Pri postavljanju novih obeležij bomo v letu 2014 postavili obeležja , ki so bila že načrtovana v letu
2013 ( Postavitev spomenika v Braniku, sodelovali pri postavitvi spominskega obeležja Ferdu
KRAVANJI – Petru SKALARJU v Paljevem ,doprsni kip Rejcu indr.)
Nadalje bomo sodelovali z občinami,krajevnimi skupnostmi, osnovnimi šolami in se z njimi
dogovarjali o vzdrževanju spominskih obeležij .Poleg navedenega si bomo prizadevali tudi za
primerno poimenovanje ulic oz. delov naselij po članih organizacije TIGR ali dogodkih vezanih na
delovanje organizacije.

4. PUBLICISTIČNA DEJAVNOST, INFROMIRANJE IN STIKI Z JAVNOSTJO
Program informativne in publicistične dejavnosti bomo v letu 2014 uokvirili v finančne zmožnosti.
Društveno glasilo »PRIMORSKI RODOLJUB« in spletna stran društva bosta še vedno osrednja medija
društva. Zaradi omejevanja finančnih sredstev bomo uporabljali bolj racionalne in cenejše oblike
medsebojnega informiranja , kot je obveščanje preko elektronske pošte in obveščanje o aktualnih
dogodkih na spletni strani društva , ki jo bomo v letu 2014 ažurirali in posodobili.
V okviru razpoložljivih sredstev bomo nadaljevali z izdajanjem ponatisov prevodov knjig z
domoljubno vsebino.
Z članki in obveščanjem o naši dejavnosti bomo javnost obveščali tudi v dnevnem časopisju,lokalnih
medijih in drugih sredstvih javnega obveščanja.

5. PRIDOBIVANJE ČLANOV IN VKLJUČEVANJE MLAJŠIH
Nekatere dejavnosti društva se bodo nadaljevale tudi v letu 2014. Namen tega je ozaveščanje
javnosti o pomembni zgodovinski vlogi primorskega antifašizma med obema vojnama in razumevanje
organizacije TIGR kot neposredne in naravne predhodnice NOB. V različnih oblikah dela z mladimi
( predavanja v šolah, prikaz filmov »Črni bratje«, Streli v Bazovici indr., ure z zgodovinsko
domoljubno vsebino)bomo poudarjali predvsem pomen organizacije TIGR v boju proti fašizmu in
pomembno vlogo organizacije v boju za priključitev Primorske in Istre matični domovini.

V pričakovanju ugodne rešitev prošnja Vas

prisrčno pozdravljam.

Predsednik
Marjan BEVK

