
Namen tega protinarodnega političnega dejanja ni bil razviden 
in se ga nismo zavedali, ko je bila v predvolilnem programu 
Tadeja Beočanina napovedana namera preureditve Lavričevega 
trga (LT). Se pa moramo s tem soočiti sedaj, ko smo načrt 
preureditve LT znova in znova premišljevali ter obravnavali. 
Pogledati moramo resnici v obraz in doumeti globok namen ter 
pomen spremembe podobe in s tem duhovnega sporočila LT iz 
slovenskega v rimskega. Beočanin nam je na zboru v dvorani 
Krajevne skupnosti povedal, da je potrebno LT spremeniti dušo.

Iz izkušenj vsiljevanja hrupnih koncertov in zabav 
pred leti na LT, najbolj kritični sklepajo, da je za 
tiste, ki so te prireditve organizirali in so sedaj na 
občinski oblasti, namen zaprtja trga za promet ta, 
da s trga odide čim več sedanje dejavnosti in tudi 
stanovalcev, da bo potem, brez večjega odpora 
tistih, ki ostanejo, trg postal center zabave, ki z 
ajdovsko zgodovino in narodno istovetnostjo nima 
nobene povezave.

Vprašanje o občinskem denarju! Ali svetniki 
občinskega sveta, ki glasujejo za to investicijo 
sedaj vladajočih, računajo, koliko bodo znašale 
odškodnine za izgube sedanjega poslovanja 
gospodarskih subjektov, ker se prav zaradi rimske 
vsebine, peljejo dela izredno počasi, in koliko 
bodo znašale njihove odškodnine zaradi propada 
dejavnosti lokalov, zaradi zaprtja trga za promet ter 
parkiranje, zopet zaradi rimske vsebine.

Sedanji župan v primeru obnove LT vodi 
nesprejemljivo politiko: stanovalcem in 
lastnikom lokalov na LT vsiljuje svoje načrte, 
ki so sicer načrti njegovih ozadij. Politiki 
vsiljevanja rešitev je potrebno v Ajdovščini 
enkrat za vselej, če ne prej, na občinskih 
volitvah, narediti konec. Nesprejemljivo 
je tudi spodbujanje privoščljivosti, ki jo 
izkazujejo nekateri bivši in sedanji svetniki 
občinskega sveta, ki so voljni podpirati 
vsiljevanje, namesto da bi bili solidarni s 
prizadetimi. Krajani katerekoli skupnosti 
ali območja morajo biti solidarni z vsemi 

drugimi in obratno. Če danes dovolimo 
politiko nasilja in nevoščljivosti v primeru 
LT, se bo ta jutri zgodila nekje drugje.

Tisti, ki smo za ohranjanje slovenskih 
izročil, se bomo borili, da se ne zgodi rimska 
podoba trga. Če pa bi se to zgodilo, bo nova 
občinska oblast 2018 stvar uredila primerno 
in izstavila moralno - politični ter denarni 
račun tistim, ki vodijo in glasujejo za sedanjo 
investicijo porimljanjenja Lavričevega trga.

Spreminjanje 
slovenske 
v rimsko podobo 
Lavričevega trga in 
temu ustrezno sledeče 
duhovno sporočilo je 
protinarodno dejanje.

Poljšak Marjan, Ajdovščina, februar 2018

Kot ajdovski narodnjak in bivši župan, hočem in sem 
dolžan sporočiti javnosti, kako vsebinsko razumem ter 
sodim načrtovane spremembe na Lavričevem trgu v 
Ajdovščini.



ozadij evropskih imperialističnih krogov. Prvotno 
so bila za LT obljubljena evropska sredstva! 
Evropa s sredstvi, ki so za nas večinoma v resnici 
slovenska, ne podpira investicij, ki bi prispevale 
k narodni zavesti ampak take, ki slavijo evropsko 
imperialistično moč (premoč). V ta namen tudi 
slava rimskemu imperializmu sredi Ajdovščine. 
Ob navedbi, da bo obnovljen LT služil materam 
z vozički – otroci, pa se takoj ponudi primerjava, 
kako so, kolone ilegalnih migrantov 2015, taktično 
premišljeno za medije postavljale v ospredje 
matere z otroki. Rimska podoba LT bi (upam, da 
je ne bo) poveličevala: okupatorje, imperialiste, 
sužnjelastniško družbo, plenilske vojne, politiko 
deli in vladaj, obvladovanje ljudi s kruhom in 
igrami, tudi gladiatorska ubijanja in druga mučenja!  
Da je prikazovanje ostankov rimske okupacije in 
na tem razvita zgodba o Rimljanih v Ajdovščini v 
interesu turizma, je samo maska za resnični prikrit 
interes svetovnega imperializma v ozadju, da nas 
na način nezavednega prepričujejo, da smo prišleki, 
da so bili Rimljani tu pred nami, da je rimska 
imperialistična kultura nekaj veličastnega in da je 
prav, da se velikim podrejamo. Seveda je to tudi 
poudarjanje lažne zgodovine, ki nam jo podtalno 
ukazujejo imperialisti, da smo Slovenci prišli 
izza Karpatov, kar je v resnici obratno. Sloveni – 
predhodni narod Slovencev - iz katerega so nastali 
vsi slovanski narodi, je prebival in se razvil na 

območju od Padske nižine in srednjih ter vzhodnih 
Alp, preko današnje Slovenije ter Panonske nižine 
do Karpatov. Predvsem vojne in nasilje Rimskih 
imperialistov je pognalo mnoge množice Slovenov 
čez Karpate in so tako nastali severni ter vzhodni 
slovanski narodi.

Glavni slovenski zgodovinski sporočili Ajdovščine 
sta dve. Prvo sporočilo: ime trga po Karlu Lavriču 
– narodnjaku, narodnem buditelju – predstavlja 
slovensko narodno prebujanje s čitalnicami, 
tabori in slovenskim šolstvom v Ajdovščini v 
devetnajstem stoletju, kar se ujema z narodno 
zavednim ajdovskim meščanstvom v prvi polovici 
dvajsetega stoletja. Vsi ajdovski trgovci, drugi 
veljaki in tudi večina manj premožnih so bili člani 
ali podporniki TIGR -a, večinoma tudi udeleženci 
ali podporniki NOB. Drugo sporočilo: 5. maja 
1945 je bila Ajdovščina priča velikemu dogodku, 
in trg je bil javno prizorišče razglasitve Prve 
slovenske vlade – kar je bilo sporočilo svetu, da 
je Primorska z oboroženim bojem osvobojena 
italijanske okupacije in fašizma (to je nekaj 
podobnega rimskemu imperializmu), da je ta 
zdaj del slovenskega narodnega ozemlja in da je 
priključena Sloveniji. Na osnovi teh dveh sporočil 
bi morala biti oblikovana možna arhitekturna 
prenova Lavričevega trga.

Nič ni slučajno! 
Beočanin je pomemben kader tistih vodilnih 
v SD - stranka Socialni demokrati - Židan, 
Fajonova, Škobrne, v ozadju Milan Kučan, ki so 
najpomembnejši nosilci slovenske kolaboracije z 
mrežo vladajočih vodilnih v EU - Junker, Draghi, 
Merklova in drugi. In ta evropska mreža kolaborira 
z mrežo svetovnega kapitalističnega imperializma 
– Nov svetovni red - New World Order (NWO) - 
Rockefellerji, Rothschildi, Soroš, Klintonovi, itd. 
Kučan in Fajonova sta imela stike s Sorošem. O 
vsem tem je veliko podatkov na spletu! Seveda 
tega ne poročajo veliki svetovni in evropski mediji, 
ki so pod kontrolo imperialistov, niti slovenski 
glavni mediji, ki so pod kontrolo kolaborantov 
ter slovenskih plenilskih mrež. Glavna taktika 
imperialistov, pa tudi njihovih kolaborantov 
za obvladovanje evropskih držav in narodov 
je ustvarjanje multietnične ter multikulturne 
družbe - Soroševe Odprte družbe in zmanjševanje 
narodne zavesti in istovetnosti, tudi preko njihovih 

»petokolonaških« političnih organizacij, pa tudi 
organizacij (lažne) civilne družbe. In tak prispevek 
na ravni občine, z namenom zmanjševanja 
slovenske narodne zavesti, je tudi spreminjanje 
podobe LT iz slovenske v rimsko. 

Kdor brska po spletu, lahko izve, da mreže in 
agenture kapitalističnih imperialistov podkupujejo 
vodilne politike, lažne upornike, da načrtno 
spodbujajo popolnoma nepotrebne vojne in lažne 
revolucije v arabskem svetu ter Afriki, na tak način 
ustvarijo tok beguncev in migrantov, namenjen v 
Evropo. Večina od njih ima iz virov NWO, pa tudi 
od agentur islamizacije čudežno mnogo denarja 
za podkupovanje mafij, ki jim omogočajo ilegalni 
vstop v Evropo. NWO - mreže kapitalističnega 
imperializma vlagajo denar s ciljem, da preko 
multietnične in multikulturne družbe še lažje 
obvladujejo in izkoriščajo evropske narode ter 
države – tudi slovenski narod in državo, agenture 
islamizacije pa imajo cilj širjenje islama v Evropo. 
Toliko, da si jasno povemo, za kaj gre in kdo in kaj 
nas ogroža!
 
Beočanin je v predvolilni kampanji 2014 povedal, 
da se je do tedaj preživljal z evropskimi projekti. 
Katerimi, tehničnimi? Ne, z družbeno političnimi! 
Torej je bil plačan za (premeteno in prikrito) širjenje 
vpliva vladajočih elit EU, ki so povezane z interesi 
mrež svetovnega kapitalističnega imperializma, 
kar je, logično, na račun zmanjševanja slovenskih 
interesov. Beočanin se je večkrat pohvalil, da je on 
poskrbel za EU sredstva za izgradnjo Mladinskega 
centra in hotela Ajdovščina (MCHA), kar mu 
mi – tedaj vladajoča občinska politika - nismo v 
celoti priznavali. Mogoče pa je to res, saj je bila 
dejavnost MCHA premeteno pripravljena in 
uporabljena za njegov pohod na občinsko oblast 
– očitno so mu pomagale evropska sile. Program 
MCHA je še vedno tak kot je bil, 90% običajen 
in predvsem zabava, da mlade pritegne, potem 
pa 10% dogodkov v duhu vladajoče evropske 
politike, multietničnosti, multikulture, itd. Velik 
del programa je subvencioniran iz evropskih 
projektov! Strokovnjaki za prefinjeno propagando!
Ideja – Rimljani (okupatorji, imperialisti) za 
spremembo slovenske podobe Lavričevega trga v 
rimsko ni bila ideja arhitektov, ampak politikov, 
seveda nepodpisano, premeteno naročeno, na 
osnovi danih (strokovno preštudiranih) usmeritev iz 
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