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Primorski ogenj 

Bo Primorska vstala še enkrat, tokrat za ohranitev imena in identitete? Bo k temu 

prisilila vlado tudi z manifestacijami v prestolnici? Sobotno zborovanje civilne iniciative 

Za Primorsko v Ajdovščini je pokazalo, da delitev Primorske na pokrajine, ki v svojem 

imenu nimajo več primorskega elementa, ni ustrezna. To kažejo tudi (do zdaj sicer 

redke) javnomnenjske raziskave o poimenovanju pokrajin.  

Takšno je večinsko mnenje ljudi, ki s takšno ali drugačno politiko nimajo dosti 

skupnega - ali celo nič. Primorsko dojemajo kot zgodovinsko dejstvo, dojemajo jo kot 

ozemlje, za katerega so se morda celo borili - sami ali njihovi predniki. Dojemajo jo 

kot pojem uporništva, neuklonljivosti. Kot del slovenskega ozemlja, ki ima celo svojo 

himno in jo s ponosom ohranja. 

Naključje je hotelo, da se pokrajinske razprave razvnemajo prav v dneh, ko dokončno 

padajo meje, zadnja ovira še tesnejšemu vsestranskemu sodelovanju Primorcev z 

obeh strani. Po drugi strani pa nastajajo razpoke, za katere je težko reči, da si jih 

Primorci želijo. Vsaj večina ne. Rezultati javnomnenjske raziskave, ki jo je 

Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem izvedlo na vzorcu 562 

anketiranih, niso pokazali bistvenih odstopanj med vprašanimi z različnih koncev 

Primorske. Večina se jih noče odreči primorski identiteti, ne glede na to, koliko bo 

pokrajin.  

In zdi se, da očitki na ta ali oni račun letijo kar preveč na lahko. Manjkajo le še takšni, 

da “navadni” ljudje pojma nimajo in da bo v njihovem imenu pač odločila ta ali ona 

skupina. Vendar je igranje z identiteto in čustvi lahko zelo nevarno, prav tako razlage, 

da med Primorci in imenom pokrajine ni nobene neposredne povezave.  

Kako presekati ta vozel in kako priti do rešitve, ki bo pisana na kožo vsem 

Primorcem? Ob vztrajanju pri predlaganem poimenovanju pokrajin se kaj lahko zgodi, 

da bo treba konsenz o imenu iskati na referendumu. Kajti le ta bi morda pokazal 

dejansko sliko, ali si Goričani res želijo postati enklava znotraj primorskega prostora. 

Lahko pa se tudi zgodi, da bo odločanje o pokrajinah zaradi takšnih in drugačnih 

nesoglasij potisnjeno na stranski tir in v čas po prihodnjih volitvah. Kostanj namreč 

zaradi primorskega ognja postaja tako vroč, da ga bodo tisti, ki odločajo, težko prijeli 

v roke brez posledic. 

 


