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VIPAVA  Primorski poslanci bodo vztrajali, da se Primorska ohrani tudi na pokrajinskem 
zemljevidu 

Primorska mora ostati 

Če bo Primorska na prihodnjem pokrajinskem zemljevidu morala biti razdeljena na dve 
pokrajini, naj se imenujeta Južna in Severna Primorska, so sklenili primorski poslanci 
na včerajšnji seji svojega kluba. Vsi so se strinjali, da Slovenija še nikoli ni bila tako 
zelo blizu ustanavljanja pokrajin in da bo vsako prelaganje sprejema zakonodaje lahko 
le škodljivo.  

Vprašanje imena primorskih pokrajin v novi pokrajinski zakonodaji je bila tudi glavna točka 
letošnje zadnje seje kluba primorskih poslancev v Vipavski kleti. Vprašanje poimenovanja 
pokrajin se je namreč posebej zaostrilo ob zadnjem vladnem predlogu, iz katerega je povsem 
izpadlo ime Primorska. Severni del Primorske naj bi tako postala Goriška, južni pa Istrsko-kraška 
pokrajina. Zlasti slednje je vzbudilo veliko odpora med južnoprimorskimi župani. 

Primorska ostane 

Primorski poslanci so se strinjali, da bi morali ohraniti ime, s katerim se prebivalci zahodnega dela 
Slovenije najbolj istovetijo, t. j. Primorska. V uvodnem delu je zato predsednica kluba Eva Irgl 
(SDS) pozvala k odprtemu pogovoru o poimenovanju pokrajin. Pri tem je opozorila na politično 
realnost, ki predvideva 14 pokrajin, kar obenem pomeni razdeljeno Primorsko.  

Vsi poslanci so se strinjali, da Primorska ne sme izginiti iz pokrajinskega zemljevida. Mnogi med 
njimi bi se, podobno kot Eva Irgl, najraje še naprej zavzemali za enotno Primorsko, vendar ne 
želijo zavirati sprejemanja pokrajinske zakonodaje. 

Primorska za sever in jug 

Aurelio Jurij (SD) je poudaril, da ima “vsaka teritorialna pripadnost pravico do svojega 
poimenovanja”. Vztraja pri poimenovanju Južna in Severna Primorska, ki naj bi najceloviteje 
zajemali območje zahodne Slovenije. Če vlada tega ne bo sprejela, bo vložil amandma. Po 
njegovem je sicer pokrajinska zakonodaja “na majavih nogah”, vendar podpira njen sprejem. 

Po mnenju Srečka Prijatelja (SNS) je glavni problem regionalizacije prenos denarja in 
pristojnosti na pokrajine. Prav zato so se je “prejšnje vlade tako zelo otepale”. Glede imena pa 
meni, da bi bila Primorska pokrajina samoumevno ime, če bi pokrajina ostala enovita.  

Za Josipa Bajca (SLS) je ime drugotnega pomena, najpomembneje je, da se izpelje 
regionalizacija. Brez težav lahko podpre predlog o Južni in Severni Primorski, saj se zaveda, da je 
bilo poimenovanje Istrsko-kraške pokrajine politični kompromis. “To ni zraslo v Žagarjevi glavi,” 
je še poudaril. Tudi Zvonko Černač (SDS) je opozoril predvsem na pomen sprejema pokrajinske 
zakonodaje, za katero se po njegovih besedah zavzema 95 odstotkov vseh poslancev. “Tudi ni 
nujno,” je poudaril, “da bi bile manjše pokrajine invalidne, nasprotno.” Prav manjše pokrajine so 
po njegovem lahko prodornejše in bolj prilagodljive. Glede imen pa se zanaša predvsem na glas 
ljudstva.  

Davorin Terčon (Zares) je prepričan, da še nikoli nismo bili tako blizu regionalizacije, za 
sprejem pokrajinske zakonodaje pa bodo po njegovem najbolj odgovorni socialni demokrati. Tudi 
tokrat se je izrekel za enotno Primorsko, saj naj bi se z drobljenjem pokrajin oddaljevali od 
pravega cilja regionalizacije, ki je decentralizacija države.  

Breda Pečan (SD) je v razpravi prispevala konkreten predlog: primorski župani naj bi čim prej 
izpeljali anketo med prebivalci, vključno z Notranjci, v kateri bi se izrekli o številu pokrajin in 
njihovem poimenovanju. Samo Bevk (SD) pa predlaga vnos subregij v zakonodajo. S tem bi 
olajšali identifikacijo ljudi s pokrajinami in preprečili njihovo drobljenje. VIDA G. POSINKOVIĆ 



 


