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V Miljski občini smo uspeli 
ponoviti dogovor s slovensko 
komponento Demokratske stranke 
in se predstavljamo s skupno ne-
odvisno kandidatko Alenko De-
klic. 

Glede na pomembnost in zah-
tevnost tokratne volilne preiz-
kušnje in kratke volilne kampanje, 
je potrebna pomoč vseh naših čla-
nic in članov, simpatizerjev in 
vseh, ki smatrajo, da je prisotnost 
predstavnikov slovenske narodno-
sti v upravnih telesih tržaške in 
miljske občine bistvena. 

Hvala za vašo podporo!

SKUPAJ ZA 
ODLOČEN  

SLOVENSKI GLAS 
V OBČINSKI UPRAVI

Nedvomno so letošnje upravne 
volitve v tržaški in miljski občini 
vse prej kot običajne: jesenski ter-
min volitev, pozna, sicer iz ute-
meljenih osebnih razlogov, uradna 
potrditev županskega kandidata 
levosredinske koalicije in nena-
zadnje vprašljiva epidemiološka 
slika ob volilnem terminu so in 
bodo vplivali na potek volitev.  V 
tem kontekstu je bilo zahtevno in 
dolgotrajno tudi dogovarjanje 
glede povezave naše stranke in 
sklenitev zavezništev, čeprav ni 
bilo nikdar v dvomu, kateri 
županski kandidat bo deležen 
naše podpore. Naš osnovni in pri-
marni cilj je potrditev prisotnosti 
naših predstavnikov v vseh rajon-
skih in v obeh občinskih svetih v 
Trstu in Miljah. Prvotna namera o 
ponovitvi izkušnje izpred petih 
let, ko so naši kandidati nastopali 
na listi Demokratske stranke na 
podlagi političnega dogovora o 
sodelovanju, je bila v bistvu že v 
kali zavrnjena s strani DS. Glede 
na to, da je želel županski kandi-
dat na svoj listi predstaviti kandi-
date različnih profilov, a brez 
predhodnih političnih izkušenj, se 
je naposled izoblikovala lista TS 
21-26, ki združuje levosredinske 
stranke – Občane, Socialistično 
stranko Italije, Živo Italijo in Slo-
vensko skupnost - v podporo 
županskemu kandidatu Francescu 
Russu. Na listi TS 21-26 nasto-
pajo naše kandidatke in naš kan-
didat za tržaški občinski svet, 
medtem, ko naše kandidatke in 
kandidati za tržaške rajonske 
svete na Listi Russo - Punto 
Franco. Taka izbira je bila po-
trebna tudi zaradi različnih volil-
nih pravil za občinske oz. 
ra jonske svete. 

”Široka paleta 
preizkušenih 
kandidatov 

in novih imen
,, 
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 Marko Pisani, 
 pokrajinski tajnik SSk 
za Tržaško

poletnih mesecih in dejansko zaži -
vela šele septembra. 

Slovenska stranka SSk je morala 
tudi tokrat iskati rešitve, ki niso bile 
vedno lahke, saj različna okolja, vo-
lilna pravila in splošne razmere zah-
tevajo vedno nove in iznajdljive 
pristope. Tako se dogaja, da našega 
Miho Corena v občini Dreka pod-
premo s podporo na občanski listi. 
Da slovensko skupno in neodvisno 
kandidatko za občinski svet Alenko 

DRAGOCEN 
VSAK 

 GLAS!

Prvi vikend oktobra bo v zna-
menju pomembnih odločitev, pa 
čeprav se marsikdo tega ne zaveda. 
Padle bodo odločitve, ki bodo po-
gojevale prihodnost prihodnjih 
(vsaj) pet let. Nove občinske upra-
vitelje bomo izbirali v že jesensko 
obarvanem času, ki ga še vedno po-
gojuje težka dediščina pandemije. 
Volilna kampanja se je razvijala v 

 Igor Gabrovec, 
 deželni svetnik  
in tajnik SSk

Deklic v Miljah podpiramo na listi 
Demokratske stranke. 

Svojega glavnega kandidata za 
tržaški občinski svet v Trstu Petra 
Močnika bomo podprli s preferenco 
na listi TS 21-26. Spet nova kombi-
nacija pa velja za tržaške rajonske 
svete, kjer kandidate SSk volimo na 
Listi Russo. 

Zato je tokratna Skupnost pre-
težno posvečena predstavitvi slo-
venskih kandidatov in kandidatk ter 
obrazložitvi različnih načinov gla-
sovanja. 

Neznanko predstavlja tudi vo-
lilna udeležba, ki najbrž ne bo vi-
soka. In nevarnost razprševanja 
glasov, saj slovenska imena naj-
demo na mnogoterih listah. 

Zato je za slovensko skupnost 
pomemben čisto vsak glas za 
kandidatke in kandidate, ki predsta-
vljajo vezno nit med preiz kušeno-
stjo in novostjo, med strokovnostjo, 
poštenostjo in vraščenostjo v 
družbo. 

Vsi skupaj prispevajmo svoj 
glas in svoje angažiranje, da bodo 
potrebe naše skupnosti, naših ljudi, 
mesta in vasi, društev in podjetij, 
mladih in starejših zastopali izvol-
jeni, za katere vemo, kdo so in od 
kod prihajajo.
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V O L I T V E  V  T R S T U  Z A  O B Œ I N S

Ponovno kandidiraš za tržaški občinski 
svet, z dobrimi možnostmi za izvolitev. To 
pomeni, da bo glas za pravice naše narodne 
skupnosti spet močan. S kakšnimi občutki 
stopaš tokrat v konkretno tržaško politično 
areno?  

Ne boste verjeli, a sem v življenju v bistvu 
optimist.  

Kljub težavam, kljub pandemiji, ki je 
tako zelo spremenila naše življenje? 

Trenutek, ki ga živimo, je res zahteven. Iz-
kušnja pandemije je v nas pustila zelo globoke 
sledi. Povsod negotovost – glede samega 
zdravja, stalnega dela, razvoja naše družbe. Ob-
daja nas velik občutek negotovosti, strahu. Vse 
to nas seveda ne spodbuja k aktivnemu sodelo-
vanju na političnem in upravnem področju. 

Pa si rekel, da ostajaš optimist. 
Seveda! Prav v takih težkih trenutkih mo-

ramo stopiti skupaj. Skupaj moramo dobiti 
nov način in nov pristop za reševanje vseh 
problemov, s katerimi se soočamo. Ne smemo 
se predati malodušju!  Danes politika kroji 
življenje naše družbe. Ne moremo, ne smemo 
dopustiti, da bi drugi odločali za nas in o 
našem življenju. 

Si lahko konkreten? 
Od Občine ljudje upravičeno pričakujejo, 

da bo znala poskrbeti, da nastanejo nova de-
lovna mesta za bodočnost mladih, za razvoj 
teritorija v zdravem okolju, za šolo. Ob tem 
tudi za vse jezikovne pravice, ki nam pripa-
dajo. In za vse tiste majhne, a zelo pomembne 
stvari, ki prispevajo k normalnosti in kvaliteti 
našega vsakdana – od popravljanja cest in raz-
svetljave do prevozov in javnih del.  

Dosedanja uprava res ne slovi po kon-
kretnem delu... 

Res je! Uprava župana Dipiazze je sicer 
zaključila nekaj del, ki pa so jih načrtovali in 
začeli drugi! Nekaj del je sama začela, a ostalo 
je veliko nedokončanega. Pomislimo samo na 
tramvaj, ki spi pet let, na ostala javna dela, od 
pristanišča dalje, ki ne gredo nikamor. Ne sle-
pimo se, da je Dipiazza karkoli naredil za nas. 
In bi lahko, saj ima absolutno večino že pet-
najst let. Skrajni čas je zato, da to slabo upravo 
zamenjamo in jo zaupamo osebam, ki nam 
lahko s svojimi izkušnjami zagotovijo resno in 
zavzeto delo ter konkretne, stvarne rezultate. 

Prisotnost slovenskega glasu v občin-
skem svetu je nujno potrebna. 

Kot Slovenci pa ne moremo in ne smemo 
prezreti, da se s to upravo ni nič premaknilo 
na bolje glede naših pravic: šole se ne popra-
vljajo in se ne razvijajo, o naših jaslih ni go-
vora, pri rabi jezika smo daleč od 
predvidenega, razvoja okolice in podeželja ni 
na vidiku, kraške vasi in skupna lastnina so 
deveta briga, celo Italijani, ki živijo na Krasu 
se tega zavedajo. Sodelovanja s sosedi pa tudi 
ni. Nekaj del je uprava podedovala, za infra-
strukture skrbijo komunalne službe, ki so de-
loma odvisne od občine.  

Nekatere med nami je župan Dipiazza 
prepričal s svojim stavkom o mladih bazo-
viških fantih, ki so bili nedolžni sinovi svo-
jih mater. 

Sedanji tržaški župan ve, kaj je marketing. 
A ne pozabljajmo, da sedijo v njegovi upravi 
ljudje, ki ne dovolijo, na primer, da se sloven-

ske revije raznašajo po slovenskih vrtcih in 
šolah. Ne slepimo se! Videli smo, kaj se je 
zgodilo ob podelitvi priznanja predsedniku 
Slovenije Borutu Pahorju na tržaški Občini. Je 
Dipiazza morda dogodek obsodil? Ne!  

Slovenska skupnost tokrat kandidira v ok-
viru liste TS 21-26, ki združuje različne poli-
tične skupine. Po desetletjih nastopamo tudi s 
svojim simbolom. Pa vendar – zakaj, kljub 
pred leti sklenjenemu dogovoru, ne nasto-
pamo v okviru Demokratske stranke? To 
vprašanje bi moralo biti namenjeno drugim. 
Mi smo si dolge mesece prizadevali, da bi naš 
predstavnik nastopal na listi Demokratske 
stranke oz. na listi županskega kandidata 
Francesca Russa, a to tokrat ni bilo mogoče. 
Ne po naši krivdi. Tudi za to je važno, da pod-
premo naš glas! Izid tokratne volilne preiz-
kušnje je odvisen samo od nas! Potrebujemo 
pa res pomoč vseh. Nihče ne sme izostati, to-
krat gre zares. 

Bi lahko predstavil glavne točke našega 
volilnega programa? 

Nujno je, da smo predvsem konkretni in 
stvarni. Prazne obljube ne prepričajo prav ni-
kogar. Sintetično:  

 
• zagotoviti je treba celosten razvoj 

tržaškega območja, od Tržiča do Kopra in 
kraškega zaledja, da se ustvari čezmejno go-
spodarsko in kulturno območje (EZST);  

• razviti je treba staro pristanišče, da po-
stane motor znanstvenega in gospodarskega 
razvoja. Samo tako bodo naši mladi lahko 
ostali in delali na svoji zemlji; 

• razvoj mora v sozvočje s spoštovanjem 
okolja – pomislite le na prevoze (npr.openski 
tramvaj), na ureditev prometa in na razvoj po-
deželja (npr. aktivno sodelovanje pri LAS in 
dogovor z jusi); 

• občina mora podpreti kulturno dejav-
nost, ki jo je obdobje pandemije postavilo na 
kolena!  

• Šolska problematika že leta čaka na kon-
kretne rešitve!  

• Prav tako predolgo čakamo na ureditev 
toponomastike v prid naših zaslužnih ljudi!  

 
Trst mora postati središče širšega zaledja 

in v tem procesu pa moramo najaktivneje so-
delovati!  

V tem obdobju si še posebno pogosto 
prisoten na terenu in imaš veliko stikov z 
našimi ljudmi, sicer pa si kot predsednik 
naše stranke stalno v stiku z našimi volilci. 
Kakšen občutek imaš?  

Mi smo odsev družbe, njeni problemi so 
tudi naši. Kot skupnost pa imamo seveda tudi 
svoje specifične težave. Naši volilci so zah-
tevni, kar je edino pravilno, hočejo konkretne 
odgovore in dejanja. A se tudi zavedajo, da je 
slovenski samostojni glas v občinskem svetu 
nujno potreben, nezamenljiv. V tem smislu 
doživljam res veliko izrazov podpore in sem 
vsem hvaležen zanjo.  

Boš zmogel uskladiti vse svoje delovne 
zadolžitve z delom v občinskem svetu?  

To sem že dokazal, da se da.  
Kako so tvoji najbližji sprejeli Tvojo 

odločitev?

Trst naj ponovno postane 
središče širšega zaledja

 Žena in otroka me vedno podpirajo in 
sem jim zato zelo hvaležen. Ko gre za potrebe 
in za delo v korist naše skupnosti, se dela in 
odgovornosti ne bojimo.  

Politika je včasih strupena arena. Kako 
v njej ostati čist? 

Imam vrednote, ki so mi temeljni kažipot 
v življenju – poštenost, delavnost, skrb za slo-
venstvo, spadam tudi v verno občestvo naše 
skupnosti. Teh vrednost arena dnevne politike 
ne načenja.  

Si zamerljiv? 
Ne. Tudi če se kdaj razjezim, grem potem 

s sogovornikom na pijačo. Vsi smo ljudje in 
prav z vsakim imaš lahko kaj skupnega. Pri 
zagovarjanju naših stališč in zahtev pa sem 
nepopustljiv. To je navsezadnje moja 
dolžnost.

PETER MOČNIK. Rojen v Trstu 24. julija 1958, kjer tudi od vedno stanuje. 
Poročen in oče dveh otrok. Diplomiral je iz prava na tržaški univerzi. Profesor 
na slovenskih višjih srednjih šolah od leta 1985 in vpisan odvetnik od leta 1990. 
Od začetka prakse deluje v pisarni, ki je bila od odvetnika Josipa Vilfana. Iz-
voljen je bil v vzhodnokraški rajonski svet leta 1988, nato v tržaški občinski 
svet od leta 1993 do 2006. Bil je tržaški pokrajinski tajnik SSk od leta 1995 do 
2015, nato pa postal deželni predsednik stranke.

EVA FIČUR  
Po maturi na slo-
venski šoli v 
Trstu, sem diplo-
mirala na Fakul-
teti za tuje jezike 
in književnosti v 
Vidmu. Od leta 
1983 poučujem 
na slovenskih 

preferenca za kandidatko

ZA OBČINSKI SVET V TRSTU VOLIMO TAKO!  
PREKRIŽAMO SIMBOL LISTE TS 21-26 IN ZRAVEN ZAPIŠEMO 

PREFERENCO ZA PETRA MOČNIKA IN, PO ŽELJI, 
PRIIMEK TUDI ŽENSKE KANDIDATKE ZA OBČINSKI SVET 

šolah slovenščino, zgodovino in zemljepis. 
V sklopu Slovenske zamejske skavtske orga-
nizacije sem bila vrsto let načelnica skavtinj. 
Aktivno sem se ukvarjala z odbojko pri špor-
tnem združenju Bor. 
Kot šolnici in mami sta mi blizu predvsem dve 
tematiki: šola in mladi.  
Od vedno mi je blizu stranka, ki zagovarja 
pravice Slovencev. Seveda nas lahko tudi 
drugi zastopajo in govorijo v našem imenu, 
vendar sem prepričana, da še tako dober za-

govornik naših interesov, ki pa ni Slovenec, ne 
bo nikoli govoril s srcem. Zato sem vedno rade 
volje podprla in tudi danes podpiram stranko 
Slovenske skupnosti. 
Kandidiram za tržaški občinski svet na listi TS 
21 - 26 , kjer je  županski kandidat Francesco 
Russo. Naš program vsebuje veliko točk, ki 
predvidevajo obogatitev celotne tržaške 
občine. V programu je veliko govora o ovred-
notenju teritorija, o skrbi za ostarele in za 
boljše storitve lokalnega javnega prevoza. Ve-
liko pa je govora tudi o mladih in skrbi za nji-
hovo bodočnost. Nadalje bo naša stranka 
skrbela, da se bodo nadaljevala dela z obna-
vljanjem dotrajanih šolskih stavb in drugih jav-
nih struktur. Veliko je še razlogov, da oddate 
svoj glas slovenskemu kandidatu, ki podpira ta 
program. Pomembno pa je tudi, da Slovenci 
glasujemo za svoje ljudi, da bomo lahko v prvi 
osebi in prirojeno občutljivostjo  skrbeli za ure-
sničitev programskih smernic. 
 

MIRJAM 
LEVSTIK 
se je rodila v Rimu, 
v Vatikanu, kjer je 
preživela svoje 
otroštvo.  Ima tri 
otroke in živi na 
Opčinah pri Trstu. 
Na Dunaju je obi-
skovala Fakulteto 
za simultano tol-

mačenje iz nemščine in angleščine, po dveh 
letih pa je univerzitetno izobraževanje nadal-
jevala v Grazu, kjer je  sledila predvsem pre-
davanjem znanega  prof. Prunča. Diplomirala 

je na Visoki šoli za prevajalce in tolmače v 
Trstu. 
Kot honorarni predavatelj je poučevala  
nemški, slovenski in italijanski jezik na uni-
verzah v Gorici, Trstu, Padovi in Celovcu. 
Prevajala je na mnogih simpozijih in strokov-
nih srečanjih, med drugim tudi za Alpe-Adria 
konferenco Rektorjev avstrijskih univerz, za 
evropske čezmejne projekte Interreg-e, za hol-
ding Finmeccanico itd.  
“Kandidiram, ker smo pred povsem novim si-
stemom ustvarjanja ekonomije in sociale. 
Neznanke so mi mentalni in čustveni izzivi. 
Znanje in izkušnje ja, vendar vedno s srcem!” 

MOCNIK̆
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K I  S V E T  I N  R A J O N S K E  S V E T E  

PAVEL VIDONI  
Letnik 1964, rojen v 
Trstu. Ponovno kan-
didira za zahodno-
kraški rajonski svet 
Prvič je bil izvoljen 
leta 2016 in  je tedaj 
prejel največ prefe-
renc vseh svetnikov v 
tem okrožju.  

Rajonski svet št.1: Zahodni Kras 
Kandidata SSk: Pavel Vidoni in Daniela Stocca 

Roka v Križu, za katero pa je sredstva in načrt 
že zagotovila Cosolinijeva uprava, in sedaj 
nogometno igrišče v Križu, drugih izvedenih 
javnih del ni bilo. V naših vaseh primanjku-
jejo parkirišča, pločniki so v obupnem stanju, 
ceste, polne lukenj, pa so neprevozne in ne-
varne tudi za pešce. Lahko trdim, da je za 
upravo občinska meja pri Svetilniku zmage ali 
le malo dlje.  Za ponovno kandidaturo sem se 
odločil v prepričanju, da bom le tako dal svoj 
doprinos reševanju problemov našega ob-
močja. Teritorij, kjer živimo, je čudovit. Po-
vezuje Jadransko morje s kraško planoto in je 
zato vreden spoštovanja. Imamo velik turi-
stični in gospodarski potencial. A za to so po-
trebne infrastrukture, parkirišča, kolesarske 
steze, popravljene ceste in dobre avtobusne 
povezave. Za vse se bom zavzemal v primeru 
moje ponovne izvolitve v Rajonski svet.” 

Rodil sem se v 
Trstu, Trebče so 
moja vas, kjer 
sem bil aktiven 
vse od najstniških 
let. Sem pred 
kratkim dopolnil 
31 let. Diplomiral 
sem na Univerzi 
na Primorskem, 

Rajonski svet št.2: Vzhodni Kras 

Kandidat SSk: Matia Premolin
ganizaciji, najprej kot varovanec, preko 10 let 
pa že kot voditelj. Opravil sem tudi dva man-
data v vlogi pokrajinskega načelnika. Delo z 
mladimi mi je zelo pri srcu, saj vidim v tem 
svoje poslanstvo. 
Biti aktivni na teritoriju je zame naravno. V 
rojstni vasi sem opravil 9 let kot blagajnik pri 
SKD Primorec, 4 leta kot predsednik MTK-a 
in kar nekaj let v Župnijskem svetu. 
Kandidiram za izvolitev v rajonski svet za 
Vzhodni Kras, ker mislim, da lahko marsikaj 
dosežem za svoj teritorij, kot sem v preteklo-
sti za naš Ljudski dom. Območje od Opčin do 
Bazovice je zelo pestro in je treba zaradi tega 
ciljati na ovrednotenje bogastva, ki ga ponuja. 
V igri za boljši Trst!

Rodila se je na Kontovelu leta 1965. Osnovno in srednjo 
šolo je obiskovala na Proseku, nekaj let je obiskovala 
znanstveni licej France Prešeren, maturirala pa je na Za-
vodu Združenega Sveta v Devinu. Na univerzi v Trstu  je 
zaključila študij ekonomije, mednarodna smer. Že vrsto 
let je zaposlena pri ZKB. Zelo rada potuje, v prostem času 
uživa v naravi in s svojimi domačimi ljubljenčki. 

Rajonski svet št.3: 
Rojan, Greta, Barkovlje, Kolonja, Škorklja 

Kandidatka SSk: Daniela Stocca  

Moja politična pot se je začela leta 2001 z izvolitvijo v rajonski 
svet za mesto center  in se nato nadaljevala v občinskem svetu od 
leta 2006 do danes. V zadnjem mandatu sem bil izvoljen za pod-
predsednika sveta . Kandidiram za rajonski svet, torej se nekako 
vračam tja, seveda če bom izvoljen, kjer se je moja politična pot 
začela, saj sem od vedno mnenja, da bi morali biti rajonski sveti 
glavna vezna nit med teritorijem in občinsko upravo, česar pa v 
zadnjih petih letih ni bilo. Prav nasprotno je ta uprava  popol-
noma prezirala delo in mnenja rajonskih svetov in se z njimi ob-
našala mačehovsko.

Rajonski svet št.4: 
Novo mesto, Nova Mitnica, Sv. Vid in Staro mesto 

in Rajonski svet št.7: 
Škedenj, Čarbola, Valmaura, Sveti Sergij 

Kandidat SSk: Igor Svab

MARTA SABADIN 
Rojena sem v Kopru. Po 
končanem študiju sem se 
zaposlila na Radiu Koper 
v redakciji “Glasba po 
željah”.  

Po šestih letih službovanja na 
Radiu Koper, sem se preselila 
v Trst in se zaposlila na Pri-
morksem dnevniku do upoko-
jitve.  
Imam poročeno hčerko z 
možem in vnukinjo. Od vedno 
sem bila zelo aktivna in po-
zorna do raznih ključnih de-
javnosti našega okolja. Moj 
cilj je obogatiti in braniti pre-
bivalce v stiski, našo kulturo, 
našo naravo.  
Kandidiram za izvolitev v ra-
jonski svet: Sveti Jakob – Stara 
Mitnica.

Rajonski svet št.5: Sv. Jakob - Stara Mitnica 
Kandidata SSk: Marta Sabadin in Erik Solinas 

FRANCESCO 
B I A N C U Z Z I  
Rodil sem se v 
Trstu, živim pri 
Sv. Ivanu. Kma -
lu bom dopolnil 
54 let. Sem 
srečno poročen z 
Ano Fajdiga in 
imava tri sinove. 

Rajonski svet št.6: 
Sv. Ivan, Lonjer, Katinara, Kjadin, Rocol 

Kandidata SSk: Francesco Biancuzzi in Marta Sabadin 

2008 sem bil aktiven v Slovenski zamejski 
skavtski organizaciji, tudi dva mandata v vlogi 
deželnega načelnika. Od vedno sem bil v prvi 
vrsti z mladimi ter se veliko ukvarjam z njimi. 
Trenutno sem tudi predsednik svetoivanskega 
društva Marij Kogoj.  Kandidiram za izvoli-
tev v rajonski svet: Sv.Ivan -  Kjadin - Rocol 
- Lonjer, ker ljubim in spoštujem svoj domači 
kraj. Želim dati svoj doprinos za izboljšanje 
in ovrednotenje kraja, v katerem živimo s po-
sebnim poudarkom na naravno in kulturno de-
diščino. 
Želim živeti v mestu, ki je pozorno na potrebe 
svojih občanov!

“Odločil sem se za kandidaturo, ker želim na-
daljevati z delom, ki sem ga začel v tem pe-
tletnem obdobju. Predvsem pa, ker  mi je pri 
srcu teritorij naših vasi. Želim konkretno po-
magati ljudem, ki bivajo na njem, in skupaj z 
njimi reševati probleme in tegobe.  Dosedanja 
občinska uprava je za vasi, ki jih predstavljam, 
zelo malo ukrepala. Če izvzamemo prepozno 
sanacijo ceste pod Kontovelom, cerkvice sv. 

KATJA DOLHAR Rojena v Trstu 3. februarja 
1967. Izšolala se je na državnem učiteljišču »A. M. 
Slomšek« v Trstu in na visoki šoli za telesno vzgojo 
I.S.E.F na univerzi v Urbinu.  
Profesorica telesne vzgoje na slovenskih srednjih 
šolah pri Sv. Ivanu na Katinari in Sv. Jakobu v 
Trstu. Prizadeva si za mlade in za boljše športne 
infrastrukture.

GIULIA LEGHISSA Rodila se je v Trstu, kjer je obiskovala znanstveno smer li-
ceja France Prešeren s slovenskim učnim jezikom, nakar je študij nadaljevala na tržaški 
univerzi ter leta 2015 diplomirala na Fakulteti za fiziko leta. Magistrski študij v Teh-
nologijah za trajnostne energije je leta 2018 dokončala na Nizozemskem na Tehnični 
univerzi v Eindhovnu. Po študiju se je zaposlila v podjetju Royal Dutch Shell, na od-
delku za Alternativne vire energije, najprej v skupini za tehnične nasvete in optimiza-
cije večjim industrijskim strankam, od leta 2020 dalje pa kot ekonomist za projekte 
vetrnic na morju (offshore). Že od višješolskih let je aktivno sodelovala v marsikaterem 
društvu ali kulturni skupini na Tržaškem, do leta 2016 pa je bila tudi tajnica Mladih za 
Prihodnost - mladinske sekcije Slovenske Skupnosti.  

smer zgodovina. Že nekaj let delam kot su-
plent na tržaških slovenskih šolah. Kot otrok 
sem se udejstvoval v marsikaterem društvu, 
npr. pri Slogi, Gaji in Shinkaju. Od desetih let 
sem aktiven v Slovenski zamejski skavtski or-

Poučujem kot stalni profesor matematiko in 
naravoslovje na srednji šoli Ivana Trinka v Go-
rici. Diplomiral sem na tržaški univerzi, smer 
naravoslovne vede. Od otroških let do leta 

ZA RAJONSKE SVETE V TRSTU VOLIMO TAKO!  
PREKRIŽAMO SIMBOL LISTE TS RUSSO PUNTO FRANCO  

IN ZRAVEN ZAPIŠEMO IME NAŠEGA KANDIDATA  
IN / ALI KANDIDATKE ZA RAJONSKI SVET,  

MOŽNI STA NAJVEČ DVE PREFERENCI RAZLIČNEGA SPOLA 

priimek kandidata 

in/ali kandidatke

ERIK SOLINAS 
Kandidat mlajše generacije 
Slovencev na Tržaškem, 
rojen v Trstu leta 1999. Po-
sebno dejaven na kulturnem 
področju.
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Kdo je ALENKA DEKLIC?  
Rojena v Trstu 1966 je svojo mladost 

preživela v rojstni vasi Mačkolje, točneje 
na Križpotu ob reki Osp. 

Od mladih nog je obiskovala slo-
vensko šolo in se izobrazila za 
poučevanje. Najprej je poučevala kot 
veroučitelj na nižjih srednjih šolah, nato 

pa nastopila službo kot razredna učitel-
jica. 

Ljubezen do likovnega ustvarjanja 
je vedno tlela v njenem srcu, že od 
otroštva, vendar je kot ogenj vzplam-
tela šele v  odraslosti, ko se je odločila 
za samostojno ustvarjalno pot.  

Že dve desetletji je aktivna pri sve-
tovni fundaciji za razvoj otrokovega ta-
lenta za mir. Védenje, strpnost, resnica 
in mir so bistveni elementi njenega po-
gleda na življenje. To so vogelni kamni 
za dom sožitja, in orodje pri premago-
vanju strahu pred različnostjo: rasno, 
versko, etično, kulturno, družbeno in 
jezikovno. 

Odločila se je, da kot Slovenka 
sprejme vabilo domačega Društva Slo-
vencev miljske občine in kandidira na 
prihodnjih oktobrskih občinskih volit-
vah v Miljah. Kot neodvisna kandi-
datka na listi Demokratske stranke hoče 
predstavljati vse sorojake, ne glede na 
njihovo politično pripadnost  in se zav-
zemati za našo stvar. Soglaša s progra-
mom levo-sredinske koalicije, ki 
nastopa enotno za dobrobit Milj. Osre-
dotoča se na socialne teme pomoči šib-
kejšim, mladim in družinam; 
kulturno-vzgojnim, ki zaobjemajo šol-

stvo, šport, kulturo in družabnost pa 
tudi ekološkim s pozornostjo na naravi 
in človeku prijazni razvoj okolja in tu-
rizma. Veliko obogatitev lahko nudi 
čezmejno povezovanje in sodelovanje 
na različnih področjih prav zaradi pri-
sotnosti nam specifične realnosti in kul-
turno-jezikovne raznolikosti z 
ustvarjanjem novega brezmejnega 
mešanega prostora na osnovah korenin 
tukajšnje kulturne dediščine. 

Doslej se s politiko ni aktivno uk-
varjala. Njen namen je pripomoči h 
gradnji tesnejših medsebojnih družbe-
nih odnosov in globljega spoznavanja 
med ljudmi, ki sobivajo v istem skup-
nem prostoru. 

Zanima jo človekov odnos do na-
rave, zato je ekološka usmerjenost 
življenjsko vodilo. Prepričana je, da le 
uravnovešeno in spoštljivo sožitje z 
našim planetom bo omogočilo najprej 
naš obstanek pa tudi oblikovanje nove 
človekove zavesti za rast nove kulture, 
znanosti in človekovega duha.  

V skladu s temi vrednotami name-
rava sodelovati in doprinesti svoj delež 
pri delu in udejanjanju smotrov, ki so 
navedeni v programu levosredinske 
koalicije, s posebno pozornostjo na po-
trebe slovenskega življa tega prostora, 
med katerimi npr. promocija dvoje-
zičnosti. 

V O L I T V E  V  O B Œ I N I  D R E K A

3. in 4. oktobra bodo potekale 
upravne volitve tudi v občini Dreka, 
ki je po številu prebivalcev najmanjša 
občina dežele Furlanije Julijske kra-
jine. Na volilni preizkušnji se bosta 
soočili dve listi in sicer tista z župa-
nom Francescom Romanutom na čelu 
in druga, ki jo je zasnoval trenutni 
podžupan Davide Jurman. Slovensko 
skupnost bo na listi sedanjega župana 
Romanuta predstavljal njen član Mi-
chele (Miha) Coren. Glavno težavo 
Občine Dreka predstavlja seveda prav 
število prebivalcev: sto bivajočih 
občanov, ki so porazdeljeni v 18. ra-
zličnih naseljih. Program liste župana, 
ki se poteguje za nadaljevanje dela, 
sloni torej na posegih za izboljšanje 
življenjskih pogojev predvsem sta-
rejših občanov, ki potrebujejo po-
sebno pozornost. Prav tako bo velika 
pozornost namenjena maloštevilnim 
mladim družinam z otroki, ki potre-
bujejo konkretno podporo v sled 
težavam in stroškom, ki jih povzroča 

mali za ohranitev identitete in samo-
stojnosti občine. Ker pa se dobro za-
vedamo svoje številčne šibkosti si 
bomo vselej prizadevali za skupno 
sodelovanje med sedmimi občinskimi 
upravami Nediških dolin, predvsem 
na področju tehnične službe in fi-
nančnih uradov, nato pa še cestne in-
frastrukture. Take vrste povezovanja 
spodbuja med drugim tudi najnovejši 
deželni zakon št. 21 iz leta 2019 , ki je 
ponovno ustanovil Gorske skupnosti. 
Skrbeli bomo za gospodarske dejav-
nosti, ki delujejo na našem ozemlju in 
spodbujali kmetijsko in živinorejsko 
dejavnost. Prav slednja je zelo drago-
cena tudi v smislu ohranjanja okolja 
in omejitve širjenja gozda. Za našo 
realnost predstavlja turizem velik, 
verjetno največji, potencial, ki ga je 
potrebno razvijati in učinkoviteje iz-
koristiti. V tem smislu načrtujemo 
uporabo že obstoječih in odrabljenih 
poslopij ter ovrednotenje poti in za-
nimivosti vezanih na prvo in drugo 

svetovno vojno v sodelovanju z 
društvi in skupinami, ki že delujejo 
na tem področju v Sloveniji. Čez-
mejno sodelovanje ostaja itak v cen-
tru naše pozornosti. V tem smislu 
bomo predlagali ustanovitev stalne 
delovne komisije, ki naj bi skrbela za 
sinergično delovanje javnih uprav, in-
stitucij in društev z obeh strani meje. 
Podrobno bomo preverili možnosti 
davčnih olajšav tako za upravo samo 
kot tudi za posamezne občane. Po-
membno poglavje zase pa predstavlja 
zaščita slovenske narodne skupnosti 
in izvajanje vseh ukrepov, ki jih po-
nujata državni in deželni zaščitni 
zakon. Skrbeli bomo za ohranitev sta-
rih narečij kakor tudi za utrjevanje 
knjižnega jezika, sodelovanje s preo-
stalimi dejavnostmi narodne skupno-
sti, podrobno pa bomo spremljali tudi 
vse možnosti v prid gospodarskega 
razvoja, ki jih ponuja 21. člen zakona 
št.38/2001. 
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V MILJAH ZA SSk VOLIMO TAKO: PREKRIŽAMO SIMBOL DEMOKRATSKE  
STRANKE IN ZAPIŠEMO PREFERENCO ZA ALENKO DEKLIC

DEKLIC

Michele (Miha) Coren je naš kandidat v občini Dreka

V Miljah Slovenci skupaj podpiramo Alenko Deklic

Alenka Deklic z Igorjem Gabrovcem in 
županskim kandidatom Bussanijem

odročnost območja. V tem smislu si 
bo uprava prizadevala za vključitev 
Dreke v državni program strategije za 
omejevanje demografskega padca 
marginalnih območij (it. SNAI). V 
kolikor bo županova lista potrjena bo 
veliko napora posvetila rednemu 
vzdrževanju občinskega ozemlja, 
predvsem cestnega omrežja, ki mora 
ostati uporabno in varno v vseh letnih 
časih. Glede upravne politike občine 
se bomo izvoljeni predstavniki zavze-
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