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Zvesti njegovemu izročilu
Onemeli smo ob novici, da se je
poslovil Boris Pahor, pisatelj, pričevalec naše polpretekle zgodovine, v pravičnost zaverovani in neuklonljivi
borec za pravice narodnih manjšin ter
vrednot demokracije in svobode.
S svojo vero v nujnost aktivne
državljanske drže, posebno ko gre za
bran in krepitev lastne identitete, ki ji
je jezik bistveni izraz, ter z osebnim
zgledom izobraženega in osveščenega
intelektualca nam je bil dolga desetletja nezamenljivi vzor. Bil je častni
predsednik Slovenske skupnosti.
Pahor je vselej zmogel ohranjati
smisel bivanja in se ni nikoli odrekel
tvornim prizadevanjim za skupno
dobro, tudi tedaj, ko je bil v našem
prostoru odrinjen. Verjel je v smisel
dialoškega soočenja in sodelovanja ter
v pravico do ohranjanja lastnih kritičnih stališč in pogledov, ko to ni bilo
tako zelo samoumevno.
Ob polni zazrtosti v usodo slovenskega naroda in njegovih narodnih
manjšin je udejanjal dialog z drugimi
manjšinskimi skupnostmi v širše
evropskem prostoru ter tako krepil
pomen sodelovanja manjšinskih skupnosti.
Ob tem ni nikoli pozabljal na našo
polpreteklo zgodovino in je do vseh
njenih pomembnejših mejnikov znal

ohranjati kritičen in izviren odnos.
Vse to je Pahor znal posredovati preko
svoje umetniške besede - klene, jasne,
a hkrati tudi tako nežne in mile.
Njegova kot vetrič lahkotna in sanjava Arlettte, pa od krutosti časa na
preizkušnjo postavljeni Radko so emblem tega, kar je Pahor smatral za
edinstveno - za ljubezen. Ljubezen do

lastne identitete in jezika, do naroda in
do njegove zgodovine, do vseh ponižanih in teptanih, do sočloveka in do
ženskega elementa, ki zmore neupovedljivo.
Pahorjeva častitljiva starost, ki jo
je dočakal, je izraz njegove življenjske
energije, ki mu jo je njegov boj v koncentracijskem taborišču le še utrdil.

Njegov odhod nas izjemno žalosti in
nas pušča brez besed. Po drugi strani
pa se zavedamo, kakšen privilegij smo
imeli, da smo rasli in zoreli ob njem.
Javno obljubljamo, da bomo z delom nadaljevali v duhu njegove idejne
zapuščine: boriti se za pravičnost,
skbeti za najbolj ranljive, predati se
sanjam, ki kažejo smer in pot.

Politično udejstvovanje in aktivna prisotnost
v javnih upravah
Igor Gabrovec,
deželni tajnik SSk
Vsa povojna desetletja, pa tudi prej,
za časa kraljevine in cesarstva, smo se
Slovenci na zahodnem robu ohranjali,
razvijali svoje zahteve in udejanjali
svoje interese tudi v obliki aktivnega
udejstvovanja v političnem življenju. Po
zaključku druge svetovne vojne in
vzpostavitvi demokratične ureditve se
je politično življenje tudi naše skupnosti razbohotilo v vse smeri. Z razliko od
Južnih Tirolcev, ki so svoje moči uokvirili v zbirno politično stranko z narodnim, hkrati pa tudi teritorialnim in
avtonomističnim predznakom, smo se
Slovenci v Italiji in že od Svobodnega
Tržaškega Ozemlja dalje razpršili na različne politične opcije, od skrajno leve
Komunistične stranke pa vse do narod-

njaških, liberalnih in katoliških političnih formacij, ki so se kasneje povezale v zbirno stranko Slovensko
skupnost. Za analizo, utemeljevanje, razumevanje in ocenjevanje tega pojava
je bilo v minulih desetletjih pretočeno
morje črnila.
Ne glede na dejstvo, da smo Slovenci nastopali na različne in mestoma
tudi vzajemno zelo konfliktualne
načine, ostaja dejstvo, da je bila navzočnost v izvoljenih organih javne
uprave vedno ključnega pomena. Povojni čas je bil obenem plodno obdobje
velikih idej, idealov, družba je bila polarizirana, zelo opredeljena, kar so dokazovali vedno zelo visoki odstotki
volilne udeležbe. Spomin na dve vojni
in diktaturo je že samo aktivno in pasivno volilno pravico ovenčal kot nekaj
sakralnega. Rezultat tega je bil, da je
bilo politično udejstvovanje ne le pravica ampak večkrat tudi čast. Kandidi-

rati na listah, sploh pa biti izvoljeni v
občinske svete, kaj šele županovati ali,
dlje, sedeti v deželnem ali državnem zakonodajnem organu je bila neprimerljiva čast. V občinskih svetih, tudi v
najmanjših, so se razvijale tudi zelo

” ostaja dejstvo, da je
navzočnost v izvoljenih
organih javne uprave
ključnega pomena

,,

vroče debate, volilne kampanje so se
odvijale na trgih, volilni shodi so bili
pričakovan in doživet dogodek.
Dejstvo je, da smo bili v tistih letih
dokaz, da smo res raznolika skupnost,
ki pa jo druži isto hotenje, da je protagonist, subjekt v prostoru, ki ga naseljuje. Potreba po tem je do danes ostala
nespremenjena. Sam sem približno

četrt stoletja dejansko neprekinjeno prisoten na politični sceni, na začetku v
svetu Pokrajine Trst, nato v občinskem
svetu v Devinu Nabrežini in v deželnem
svetu FJk. Vedno in povsod mi je bilo
zelo jasno, da obstajajo tematike,
kakršne so narodne ali ozemeljske, ki
jih razume, primerno oceni in zagovarja
le zastopnik, ki je izraz dotične skupnosti in dotičnega prostora. Seveda so obstajali, obstajajo in bodo najbrž tudi še
naprej obstajali predstavniki večinskega
naroda, ki nam bodo ob strani in bodo
zagovarjali, utemeljevali in podkrepili
naše zahteve. Vendar moja izkušnja je,
da tam, kjer nas fizično ni, kjer so
občinski sveti, kjer nimamo izvoljenih
ali primerno motiviranih predstavnikov,
tam preprosto nas ni in naše potrebe in
pričakovanja gredo mimo. Zmanjka
poznavanje, znanje, zmanjka občutljivost za teme, ki so nam blizu in so
včasih tudi ključnega pomena za ohran-
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janje in razvoj slovenske prisotnosti. Pa
naj gre za jezikovne, kulturne, urbanistične, gospodarske ali naravovarstvene
tematike. V vseh primerih gre vsekakor
za poseganje v dinamike razvoja ozemlja in družbe, ki ga naseljuje.
In smo že tu. Danes. Oblikovanje
občinskih svetov in uprav je vedno bolj
komplicirano. Kot ni enostavno evidentiranje kandidatov za župane, odbornike, pa tudi svetnike. Osnovno jedro
slovenske narodne skupnosti se je
tekom desetletij skrčilo, o tem ni

dvoma. Spremenila se je politika, njen
način nastopanja in komuniciranja.
Spremenil se je prostor, ki ga politika
zaseda na družbeni lestvici. Recimo, da
danes vse prej kot prednjači. Politično
in volilno udejstvovanje še zlasti v majhnih občinah postaja vse bolj stvar
ožjih skupin garačev in zanesenjakov.
Ostankov tega, kar so bile včasih
stranke. Ali evalvacija tega, kar so
danes interesni odbori, protestna gibanja, občanske iniciative.
Večkrat se v politično areno vklju-

čujejo osebe, ki so že angažirane na
vseh ostalih področjih. Kar prispeva izkušenost, istočasno pa vedno bolj oži
krog vsevprek angažiranih. Začaran
krog zlomimo tako, da se volilne kampanje ne začnejo le nekaj mesecev pred
novimi volitvami. Da ljudi informiramo, soudeležimo v odločanje, privabimo v posvetovalne organe ves čas
trajanja mandatov izvoljenih teles.
Včasih so temu pravili kadrovanje, s
čimer se dalj časa ni nihče več ukvarjal.
Rezultat je oddaljenost in skepsa mla-

dih, pa tudi pretirana previdnost, ko že
ne nezaupanje s strani vmesnih generacij. Smo v veliki zamudi, seveda, in izgubljenega časa v marsičem ne bomo
nadoknadili. Raje pozno kot pa nikoli.
Zato začnimo takoj v vsaki najmanjši
občinski upravi z novim pristopom. Prizadevamo si za zajamčeno zastopstvo v
parlamentu, brez prisotnosti na občinskem nivoju pa bo tako, kakor da bi
imeli vrh ledene gore – brez gore.
Kocka ledu, ki samotno plava brez
kompasa.

#za1000slovenskihglasov
Julijan Čavdek,
Goriški pokrajinski tajnik SSk
V nedeljo, 12. junija, se bo za Gorico
začelo novo upravno obdobje. Goričanke
in Goričani bodo – upamo čim bolj
množično – izbrali osebo in koalicijo, ki bo
vodila mestno upravo v prihodnjem petletnem obdobju, v katerem bo tudi leto 2025,
ko bosta Nova Gorica in Gorica evropski
prestolnici kulture.
Ni nobena novost, če rečem, da bodo te
volitve nekaj posebnega. Vsake volitve

imajo nekaj v čem se razlikujejo od ostalih
in tudi letošnje temu niso izjema.
Gorica zaključuje težavno petletno obdobje, ki ni prineslo posebnih vzpodbudnih
novosti. Mesto je še vedno v hudem primežu gospodarske krize in to močno pogojuje demografsko sliko prebivalstva, ki se
čedalje krči. Predvsem za mlade ostajajo

velika vprašanja, kako dobiti službo v domačem kraju, kako si ustvariti družino in
dom. Kriza ni le gospodarska. Kaže se tudi
v zdravstvu in ostalih storitvah. Še posebno
je tu vprašanje prihodnosti goriške bolnišnice, kjer je sobivanje s tržiško vedno
težje. Skratka, da ne bi zapadel v dolgovezno naštevanje problemov, v naslednjem
mandatu na goriški občini bo na vseh področjih, kjer ima občina svojo pristojnost,
šlo tudi za identiteto in vlogo mesta ob Soči
v odnosu do ostalih deželnih sredin pa tudi
do vloge pri nadaljevanju čezmejnega sodelovanja in razvojnih smernic.
Stranka Slovenska skupnost je imela v
petletnem obdobju 2017-2022, ki se v teh
dneh zaključuje, svojo svetniško skupino z
dvema predstavnikoma, Marilko Koršič in
Walterjem Bandljem. Da ima SSk svojo samostojno skupino v občinskih svetih žal ni
ravno pogost primer. V Gorici je uspelo, da
se že od sredine prejšnjega mandata 20122017 lahko samostojno odločamo, kako
podpirati razne sklepe goriške občinske
uprave. Prav to nam omogoča, da lahko
konkretno izvajamo to kar pomeni biti samostojni politični subjekt oziroma to za kar
je bila SSk sploh ustanovljena. In ravno v
tem smislu je našima dvema svetnikoma
uspelo pridobiti marsikaj, tako na področju
uveljavljanja jezikovnih pravic goriških Slovencev kot tudi glede potreb, ki so prihajale
iz teritorija, še posebej iz okrožja mesta.
Neko novost predstavlja tudi odnos do
goriške desno-sredinske uprave, ki seveda
še vedno ohranja do vprašanja priznavanja
jezikovnih pravic Slovencev v Gorici neko
distanco. Ni pa mogoče trditi, da gre za odklonilen in sovražen odnos, ki je bil tipičen
za desnico iz prve republike.

Pogajanja o možnih koalicijah so se
začela pred dobrim letom in vanjo so se
vpletle številne skupine, ki so želele prispevati nekaj novega za mesto. Kljub zavedanju, da je uprava goriškega župana
Rodolfa Ziberne zašla v težaven položaj in
v nepopularnost med občani, so bila pogajanja za oblikovanje alternative zelo
težavna. Pojavljale so se skupine, ki so napovedovale nove poglede, a so po nekaj
tednih ali mesecih izgubile zagon in izgi-

” odločili smo se za
izziv ponovnega nastopa
s samostojno listo ,,
nile. Večkrat deklarirana potreba po tranzverzalnih povezavah, ki bi prešle desnolevo ločitev, se je v notranjosti političnih
subjektov izkazala kot figa v žepu in več
novih političnih akterjev, ki so napovedovali veliko podporo, so se na koncu razgalili kot generali brez vojske. Prav zaradi
tega smo se skupaj z goriško sekcijo SSk
odločili za izziv ponovnega nastopanja s
samostojno listo v podporo Laure Fasiolo,
pristne Goričanke, bivše šolnice in ravnateljice ter bivše senatorke. Njena dolgoletna pedagoška, upraviteljska in politična
izkušnja ter odprt pogled na čezmejno
stvarnost je prava izbira, da se lahko mesto
izvleče iz “zatohlega močvirja”, v katerega
so ga prejšnje uprave zapeljale.
Bilo je leto 1994, ko je stranka lipove
vejice na Goriškem zadnjič nastopila s
svojo listo in lastnim simbolom. Takrat je
kandidatna lista SSk prejela slabih 1.400
glasov. Če bi tak rezultat dosegli pred pe-

timi leti, bi bila SSk druga najbolj voljena
lista. Kako bo letos, ne moremo napovedati.
To bodo odločili goriški volivci in volivke.
Se pa stranka Slovenska skupnost predstavlja v Gorici z listo, na kateri nastopa 33
kandidatov. Od teh je 14 žensk in 19
moških. Lepo je tudi število mladih, ki je
sprejelo povabilo, da stranki lipove vejice
posodi svoj obraz. Vsem skupaj sem
izredno hvaležen in res upam, da bo končni
rezultat v zadovoljstvo vseh nas in da potrdimo vsaj dva naša predstavnika v goriškem občinskem svetu.
Goriški Slovenci imamo bogato in razvejano družbeno delovanje, ki gre od gospodarstva in kmetijstva, do kulture,
prosvete in športa. Večinski del goriškega
prebivalstva nam zavida to trdoživost in
ustvarjalnost, ki veliko pripomore pri promociji mesta in njene okolice. Prav zaradi
tega nam pripada mesto (in ne samo eno) v
goriškem občinskem svetu, ki bi moralo
sicer biti zagotovljeno, kot to zagotavlja
Slovenija svojim priznanim manjšinam.
Geslo za našo listo se v sodobni govorici glasi #za1000slovenskihglasov in s tem
smo želeli poudariti, da je naša narodna
skupnost aktiven in pomemben del družbenega tkiva goriške občine. Brez nje bi bila
izkrivljena sama identiteta Gorice. To bo
12. junija odvisno predvsem od nas samih,
od naše politične izbire, od tega koga bomo
podprli. Simbol lipove vejice, ki je naše politično vodilo že od časov, ko je bila Gorica
pod Avstro Ogrsko monarhijo, pa vse do
danes, ko SSk predstavlja v deželi FJk najstarejšo aktivno politično stranko, je zadostno zagotovilo, da je prava izbira za
prihodnost Gorice. Zato 12. junija prekrižajmo znak SSk in oddajmo dvojno preferenco #za1000slovenskihglasov!!!

Od rajonskega do občinskega svetnika
z županskim pooblastilom
Walter Bandelj je že dolgo vrsto let
aktivno vključen v politično dogajanje v
goriškem mestu, vedno kot predstavnik
Slovenske skupnosti. Njegova politična
dejavnost se je začela z izvolitvijo v rajonski svet v Podgori, kjer je nato postal
predsednik in to funkcijo ohranil tri
mandate. Leta 2012 je bil prvič izvoljen
v goriški občinski svet kot predstavnik
Walter Bandelj

stranke Slovenska skupnost. Leta 2017
je bil spet izvoljen in postal tudi pooblaščeni svetnik goriškega župana
za področje Podgora, Pevma, Oslavje,
Štmaver. Zlasti intenzivno je sledil javnim delom na tem teritoriju.
V zadnjih petih letih je bilo tudi po
njegovem posredovanju opravljenih več
pomembnih javnih del.
Naj omenimo samo nekatere: ureditev pokopališč v Pevmi in v Štmavru,

asfaltiranje raznih cestnih odsekov, ureditev kapelice iz prve svetovne vojne na
Oslavju, popravilo mosta v Pevmi, razna
javna dela v Podgori.
Pozitivni odnosi, ki jih je uspel vzpostaviti z županom in njegovo upravo,
kljub temu da je bila stranka v opoziciji,
veliko povejo o tem kako se da »delati«
politiko stranke, ki predstavlja narodno
manjšino in če je med cilji na prvem
mestu korist prebivalcev.

SKUPNOST • 3

MAJ 2022

Petnajst let dela v občinskem svetu

Marilka Koršič

Marilka Koršič zastopa Slovensko
skupnost v goriškem občinskem svetu že
15 let. Bila je namreč prvič izvoljena leta
2007. V vseh mandatnih dobah je vestno
spremljala delo občinske uprave. S posebno pozornostjo je poslušala potrebe
in težave prebivalcev. Posebej je sledila
argumentom na socialnem in šolskem
področju ter okoljevarstvenim problematikam, poleg seveda področja manjšinske in čezmejne politike. Svoje
interpelacije (samo v zadnjem petletju
jih je vložila več kot šestdeset) je na zasedanjih občinskega sveta vedno predstavila v slovenščini in s tem dala ključni
doprinos k rednemu uvajanju pravice po
uporabi manjšinskega jezika, kljub
temu, da pravilnik tega ne upošteva. V

O B Œ I N S K E

zadnji mandatni dobi je bila kot predstavnica SSk izvoljena skupaj z Walterjem Bandljem na listi Gorica – 100 sanj,
ki je podpirala županskega kandidata
Roberta Collinija. Kot znano je bil izvoljen za župana kandidat desne sredine
Rodlofo Ziberna, zato je bila stranka
vsa ta leta v opoziciji. Koršičeva je
tekom mandata postala vodja samostojne skupine stranke Slovenska skupnost in se v tej vlogi udeleževala sej
načelnikov skupin ter občinskih komisij.
Z interpelacijami ali z direktnim
stikom z županom in odborniki ter
občinskimi uradi je izboljšala vidno
dvojezičnost in spoštovanje drugih
manjšinskih pravic. V zadnjem obdobju

V O L I T V E

V

se je s pomočjo slovenskih organizacij,
ki nudijo pošolske storitve, posebno ukvarjala s slovenskimi jaslimi, vrtci in
šolami. Prizadevala si je za ohranitev
okenca za Slovence in za prevajalsko
službo na občini.
Po treh mandatnih dobah se Koršičeva umika iz aktivne politike, čeprav
bo še naprej sledila dogajanju in z nasveti pomagala novo izvoljenim na listi
Slovenske skupnosti. Gotovo bo še naprej zvesto spremljala vse pomembne
kulturne dogodke v mestu in okolici,
saj jo od nekdaj vedno veseli kulturno
in družbeno delovanje.
Stranka se ji za njeno dolgoletno
delo iskreno zahvaljuje in ji želi veliko
zadoščenja pri delu z vnuki, ki so medtem prišli v njeno družino.

G O R I C I

Gorici bomo vrnili dostojanstvo!
Program SSk za Gorico 2022 - 2027
Šolstvo in mladi
Za SSk pomeni šola najpomembnejše sredstvo za ohranjanje in razvoj
slovenske narodne identitete kot za uresničitev pravega strpnega sožitja.
Občina mora poskrbeti za šolska poslopja in za formativne potrebe mladih,
da se uveljavijo in dobijo primeren poklic.
Vsestransko podporo je potrebno nuditi družinam in jim omogočiti boljše
pogoje za stanovanje, storitve, jasli in otroške vrtce, pri uživanju prostega
časa in pri javnem prevozu.

Kultura
SSk bo podpirala kulturno delovanje. Občinska uprava mora zvečati sredstva
za kulturo. Kot priprava Evropsko prestolnico kulture 2025 morajo biti društva
in organizacije bolje vključena v program dogodkov.

Šport
Zaščita in pravice slovenske narodne skupnosti
Nadaljevati z izvajanjem zaščitne zakonodaje (zakona 38/01 in 482/99);
Vidna dvojezičnost in polna operativnost dvojezičnega okenca;
Uporaba slovenskega jezika mora biti predvidena v občinskem statutu;
Oživitev rajonskih svetov.

Čezmejno sodelovanje
EZTS-GECT in vse delovanje te organizacije je potrebno okrepiti
in nadgraditi.
EZTS-GECT mora delovati v sodelovanju z občani, z občinskimi sveti
in ga je potrebno razširiti na sosednje občine.
Podpora vključitvi Brd v zaščiteno čezmejno območje UNESCO.

Gospodarstvo in kmetijstvo po epidemiji COVID
Podpirali bomo razvoj eno-gastronomske ponudbe in turizma.
V kmetijstvu je potrebno dodatno ovrednotiti tipičnost, ki jo predstavlja
vinogradništvo z rebulo iz Oslavja in poljedelstvo z goriško rožo.
Zavzemali se bomo za zeleno ekonomijo in za širitev digitalizacije.
Priložnost mora dobiti razvoj letalske industrije.
Gorica potrebuje več polnilnic za električne avtomobile in kolesa.

Ureditev mesta
Mesto Gorica potrebuje ureditev vpadnic v mestno središče.
Več pozornosti bomo posvetili čistemu ozračju in zelenim površinam.
Zavzemali se bomo za nov regulacijski načrt.
SSk podpira smotrno širitev kolesarskih stez za lažje ter ekološko premikanje
občanov in za razvoj kolesarskega turizma.

Razvoj in delo
Gorica nujno potrebuje več dela, da bodo mladi ostali v našem mestu.
Zavzemali se bomo za sodobne in inovativne naložbe za povečanje
ponudbe dela.

SSk se bo zavzemala za šport, kjer bodo vključene mlajše in starejše generacije. Zavzemali se bomo za ovrednotenje, ureditev in boljšo oskrbo športnih
objektov.

Zdravstvo in socialna oskrba
V goriškem zdravstvu mora dobiti primerno mesto oskrba vseh šibkejših oseb.
Nadaljevati je potrebno s čezmejnim sodelovanjem na področju zdravstva.
Podpiramo skupen in koordiniran čezmejni program na področju
socialno-zdravstvenih problemov, kot so mentalne bolezni, odvisnosti in razne
oblike prizadetosti mladostnikov.

Soča
SSk podpira ovrednotenje Soče in njenih bregov. Še vedno je reka premalo
ovrednotena. Odklanjamo vsako gradnjo na reki, ki bi korenito spremenila s
edanji status. Sočo je potrebno primerno izkoristiti in ji zagotoviti status
vodnega naravnega bisera.
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ZAČNIMO NOVO POGLAVJE
V OBČINI DEVIN NABREŽINA!
Devinsko-nabrežinske volitve
pomemben izziv za stranko SSk
in odskočna deska za vročo
volilno pomlad 2023

venskimi političnimi komponentami
niso vedno blesteli.
Na listi Združena ekipa za župana
Igorja Gabrovca kandidira deset slovenskih kandidatov in kandidat. Prav
vsi in vse so vredni in vredne zaupanja
in podpore. Pomembno je, da se v nedeljo 12. junija Slovenci množično in
brez pomislekov odločimo, da vajeti devinsko-nabrežinske občine vrnemo v

roke domačinom, ki poznajo in ljubijo
svoje vasi, so vraščeni v društvih, pogumno razvijajo svoje poklice, uživajo
zaupanje naših ljudi.

Novi pakt
z občani

Stranka Slovenska skupnost je protagonist volilnega dvoboja v občini
Devin Nabrežina. Ne nastopamo z lastnim simbolom, kar bi lahko na prvi
pogled izpadlo kot umik s prizorišča.
Izbira, da svoje kandidate zaobjamemo
v »županovo« listo Združena ekipa je
bila v resnici najbolj logična in dosledna odločitev. Županski kandidat
Igor Gabrovec je deželni politični tajnik SSk in deželni svetnik. V občini, ki
jo približno dve tretjinsko sestavljajo
italijansko govoreči občani, je bilo še
najprej pomembno preseči enačbo, da
slovenski županski kandidat lahko zastopa le slovenske volivce. Kot SSk
smo bili zato pobudniki nove in širše
politične platforme, ki jo uravnovešeno
sestavljajo Slovenci in Italijani. Polovica je žensk in polovica je moških. Gre
za politično pretežno nove obraze. Pol
kandidatov na listi ni še praznovalo petdesetega leta starosti, nekaj pa je tudi
čisto mladih. Večina kandidatov in kandidatk ima univerzitetno izobrazbo.
Stranka lipove vejice je sooblikovala listo, v kateri se široko odseva naj-

bolj pristna in perspektivna podoba
občinske družbene stvarnosti. Je lista,
ki deluje združevalno, tako da njeno
ime ni le slogan. Pred tem smo se kot
predstavniki SSk potrudili, da se je
okoli županskega kandidata Igorja Gabrovca poenotila vsa leva sredina, ob
njej pa še dodatki ideološko neopredeljene civilne družbe. Sedanja županja se
medtem predstavlja s koalicijo prepirljivih izključno desnih strank. Ob njej
ni Retove skupine, ki je v zadnjih dveh
desetletjih zagotavljala zmernost in delovala povezovalno tudi v odnosu do
določenih slovenskih družbenih krogov.
Uspeh na devinsko-nabrežinskem
političnem prizorišču lahko predstavlja
tudi za slovensko zbirno stranko SSk
novo priložnost, da utrdi svojo aktivno
povezovalno vlogo med Slovenci in
čez. Prihodnjo pomlad bodo na vrsti
deželne in politične volitve, nato evropske in kot na tekočem traku nove občinske. Zmaga v Nabrežini bi lahko bila
model za nov pristop tudi v drugih
okoljih, kjer odnosi med različnimi slo-

V naši ekipi smo si zadali cilj, da prisluhnemo od samega začetka vsem
tistim, ki imajo kaj povedati in v ta namen smo ustvarili Programsko delavnico. Od marca, ko smo se z elanom in navdušeni zagnali v ta projekt,
se je nabral cel kup koristnih predlogov in nasvetov, ki so jih prispevali posamezniki in društva s teritorija. Predloge in ideje, ki so prispeli v našo delavnico smo nato oblikovali v program, katerega cilj je izboljšati kakovost
življenja občanov, popestriti kulturno ponudbo v občini, dati zagona podjetništvu ter končno in enkrat za vselej omogočiti, da se turistična ponudba
v naši Občini povzpne na primerno raven, takšno kakršno si jo naš teritorij
zasluži. Prav tako bomo poskrbeli, da se socialne storitve izboljšajo in da se
potrebam in željam družin, otrok in mladih ter manj mladih občanov postreže s primernimi in njim prijaznimi rešitvami. Veliko predlogov smo tudi
prejeli, da bi v naši občini našli in dali na razpolago prostore, v katerih bi se
lahko zbirali in ustvarjali tisti občani v zrelih letih, ki imajo veliko časa na
razpolago, so še polni energije in ki še veliko lahko prispevajo za dobrobit
in za napredek celotne skupnosti.
To niso sanje. To so cilji, ki jih s poštenim in trdim delom dosežemo
tako, da se jih lotimo v sodelovanju in s pomočjo ustanov, organizacij,
društev in v tesnem partnerstvu z našimi podjetniki in vsemi, ki delujejo v
prostovoljnih in društvenih organizacijah, v šolah in v inovativnih okoljih.
Teh ni malo in njihova odličnost lahko sproži nešteto imenitnih idej, ki prinašajo napredek in razvoj.

• prisluhniti občanom in jih soudeležiti pri izbirah;
• premisliti in omejiti davčni pritisk;
• prevetriti občinski ustroj, ovrednotiti strokovnost občinskih uslužbencev in vlagati v njihovo znanje in izpopolnjevanje;
• povečati turistični potencial občine in ovrednotiti naravno, kmetijsko,
zgodovinsko in kulturno dediščino našega ozemlja;
• izboljšati izobraževalno in šolsko ponudbo na teritoriju ob uporabi že
obstoječih struktur in poslopij;
• potencirati storitve za starejše občane in ustvariti prostore, kjer se lahko
zbirajo občani vseh generacij in s tem omogočiti boljšo medgeneracijsko
izmenjavo;
• vlagati sredstva za nabavo primerne komunalne opreme, kot se spodobi
za turistično občino, ter za popravilo cest in infrastrukture, jamčiti za varnost občanov;
• izboljšati ponudbo socialnih in zdravstvenih storitev;

• promovirati trajnostno mobilnost z izgradnjo kolesarskih poti in na tak
način zmanjšati onesnaženje;
• mreženje z drugimi občinami, da se na najboljši način izkoristijo
možnosti, ki jih ponujajo državni in evropski razvojni programi.
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Kandidati za občinski svet
VUOKKO
ANTONINI
Rojena sem v Trstu
leta 1979. Diplomirala
sem iz farmacevtske
kemije na tržaški univerzi in doktorirala iz
nevroznanosti. Sem
solastnica lekarne blizu Vidma. Vse od rojstva bivam v občini Devin Nabrežina. Slivno
je vas mojih dedov in tu so moje korenine. Z
družino živim v Vižovljah. Odkar moja otroka
obiskujeta slovensko šolo in vrtec, se dnevno
soočam s šolskimi in pošolskimi dejavnostmi
in sem predsednica staršev otrok, ki obiskujejo mavhinjski vrtec. Obenem sodelujem z
nastajajočim društvom staršev osnovne šole v
Šempolaju. Odprtih vprašanj, ki zadevajo krajevne vzgojno-izobraževalne tematike, je
nešteto. Zato se že od nekdaj soočam tudi s
starši otrok iz drugih krajev in dežel, saj so si
vprašanja večkrat zelo slična in z vzajemnim
spoznavanjem ter sodelovanjem lahko lažje
pridemo do iznajdljivih rešitev. Kritičnost šolske stvarnosti lahko povzamem v štiri glavne
sklope: redno in izredno vzdrževanje poslopij,
pošolske dejavnosti, šolski prevozi in prometna varnost zlasti na območju šolskih središč. Živimo v prekrasni občini in boli me, ko
ugotavljam velike pomanjkljivosti in malomarnost pri upravljanju z javnimi storitvami.
Več družin mora zato iskati rešitve na sosednjih območjih, kar je nedopustno. Skupaj si
prizadevajmo za izboljšanje kakovosti življenja v devinsko nabrežinski občini. Jaz sem
pripravljena prispevati svoje znanje, občutljivost in izkušnje za izboljšanje občinskega
vsakdana.

MARJANKA BAN
Imam 49 let, odraščala
sem v Sesljanu med
kraškimi dolinami in
morjem. Od mladih nog
vpeta v športno in kulturno življenje občine
Devin Nabrežina: odbojkarica pri Sokolu, jadralka pri Čupi in pevka
pri mešanem zboru Igo Gruden, v zadnjih desetih letih najprej odbornica in blagajničarka,
nato predsednica smučarskega kluba Devin.
Tudi mama skoraj osemnajstletnega fanta. Diplomirala sem iz modernih tujih jezikov in
kultur na Univerzi v Padovi, zaposlena pri
Centralnem uradu za slovenski jezik Dežele
FJk, sem tudi diplomirana turistična operaterka in sem pridobila naziv vodja potovalnih
in turističnih agencij, več let sem delala v turističnem sektorju. Sem pozitivno naravnana
in rada sodelujem z ljudmi, ki svoje moči
usmerjajo v izboljšave na vseh področjih in ki
si želijo prijetnejše okolje in življenjske pogoje za vse generacije. Verjamem, da ima
občina Devin - Nabrežina velik in še neizkoriščen turistični potencial, ki bi ga bilo treba
razviti predvsem z vključevanjem mladih ljudi
v nove projekte.
JASNA SIMONETA
Letnik 1977. Sem etnologinja in kulturna antropologinja, ki svoje
delo opravljam projektno. S svojo družino
živim v Nabrežini že
skoraj 20 let. Svoje
znanje dajem na razpolago s prostovoljnim
delom v krajevnih društvih, kjer si prizadevam
za kakovostne kulturne programe in ovrednotenje naše kulturne dediščine. Pri srcu mi je
izobrazba mladih, zato sem vedno rada sodelovala v organih šol, ki jih obiskujejo moje
hčerke.

EDVIN FORČIČ,
letnik 1953. Diplomiral
sem na tehničnem zavodu Volta, do upokojitve sem bil po poklicu
uradnik pri družbi Acegas. Doma imam manjšo
kmetijo, ukvarjam se z
vinogradništvom in oljkarstvom. Bil sem že
več mandatov občinski svetnik in predstavnik
stranke Slovenska skupnost, katere sem sekcijski tajnik. Kandidati in kandidatke SSk so
tokrat vključeni v povezovalno listo Združena
ekipa, za katero smo sami dali pobudo in sodelovali pri njenem oblikovanju. Kot občinski
svetnik sem se zanimal in deloval tudi na področju javnih del in urbanistike. Zato verjamem, da bo treba v prihodnje poiskati dodatne
in prožnejše vire financiranja iz deželnih,
državnih in evropskih skladov. Vselej se trudim za čim večje spoštovanje in razvijanje
dvojezične podobe občine na vseh področjih,
kot je napisano v občinskem statutu. Spodbujati moramo študij slovenščine tudi v italijanskih šolah in pri izobraževanju raznih
občinskih kadrov. Naša bodočnost so mladi,
zato mora občinska uprava skrbeti zanje in jim
kot kvalificiran posrednik pomagati se
vključevati v kmetijske, gospodarske in obrtne
dejavnosti, ki so prisotne na našem ozemlju.
JAKOB TERČON
Letnik 1994. Rodil sem
se v Tržiču in celo
življenje odraščal na teritoriju devinsko nabrežinske občine. Šolal
sem se v Devinu in Nabrežini, nato pa sem se
vpisal na znanstevni
licej Franceta Prešerna v
Trst. Univerzitetno pot sem tudi začel v Trstu,
kjer sem študiral inženjerijo, zaključil pa sem
jo v Milanu na politehnični univerzi. Med študijem sem opravil dve erasmus izmenjavi. V
sklopu teh sem za par mesecev živel v Dublinu na Irskem in v Sao Paolu v Brazilji. Leta
2017 sem za šest mesecev delal za italijansko
enciklopedijo Treccani v Rimu, leta 2020 pa
v francoski ladjedelnici v Saint Nazairju. Trenutno sem zaposlen v tehnično-komercialnem
uradu podjetja Zudek iz Trsta in proizvaja hladilne sisteme z amonijakom za industrijsko
uporabo. Rad sledim geopolitičnemu dogajanju in občasno o njem tudi kaj napišem.
Svoje članke so v preteklosti objavili tako na
Primorskem dnevniku, kot na Piccolu in na
spletni strani Enciklopedije Treccani. Leta
2020 sem se na natačeju »Concorso Aspiranti
Giornalisti 2020 – Giulio Regeni« uvrstil na
sedmo mesto.

NIKO PERTOT,
letnik 1966. Upravljam
domačo železnino v Nabrežini. Sem član društev Sokol, Igo Gruden,
Godbenega društva Nabrežina in KRD Brce iz
Gabrovice pri Komnu.
Sprejel sem kandidaturo
za upravne volitve v Devinu Nabrežini, ker sem prepričan, da smo domačini sposobni voditi svojo občino in da smo
tisti, ki najbolje znajo prisluhniti zahtevam
ljudi. Prepričan sem, da je Igor Gabrovec najboljši kandidat za župansko mesto, saj je poznan domačin z bogatimi izkušnjami na
političnem in javno-upravnem področju. Moje
vodilo v življenju je vselej bila poštenost in
skrb za bližnjega, zato mislim, da je prav, da
brez oklevanja podpremo našo zbirno listo
Združena ekipa, za katero je dal pobudo sam
županski kandidat.

KEVIN KOCJANČIČ
Star sem 26 let. Od rojstva živim v Cerovljah,
kjer sem dorasel med
združeno vaško skupnostjo in naravo. Dokončal
sem DTZ Žiga Zois
smer UFM in trenutno
sem zaposlen pri podjetju Pahor iz Tržiča, ki se
bavi z mednarodnim trgovanjem kovin. Pred
to zaposlitvijo sem si pridobil izkušnje tudi
tudi v primarnem sektorju bodisi na morju kot
na kopnem. V prostem času igram več glasbil
pri ansamblu Razigrani kvintet ter pri raznih
godbah. V zadnjih letih sem začel vrteti glasbo
tudi kot DJ. V prostem času rad pomagam
očetu in bratu pri delu na domači kmetiji. Pred
dvema letoma sem vse bolj pazljivo začel slediti lokalni politični sceni, ki pa me je zelo razočarala. Naša Občina je prava znamenitost:
edinstvena narava, svetovno znane paleontološke in arheološke najdbe pa tudi pomembne
zgodovinske, eno-gastronomske in kulturne
dediščine. Jezi me, kako je bilo v zadnjih petih
letih vse to zanemarjeno. Približal sem se krajevni politiki, predvsem ko se je v Cerovljah
zrušila cesta in sem takrat začel boljše spoznavati županskega kandidata Igorja Gabrovca, ki
je vedno aktivno sodeloval in priskočil k
vaščanom na posluh. Presenetila me je njegova
občutljivost za lokalne problematike ter njegova zagrizenost pri iskanju rešitev le teh. Mislim, da trenutno nimamo bolj izkušene osebe
na občinski politični sceni, kot je Igor Gabrovec. Skupaj z njim bomo prinesli novi ugled
temu biseru, ki se imenuje Devin Nabrežina!
MARIA ANTONELLA
CELEA
Rodila sem se v Trstu
leta 1974. Obiskovala
sem slovenske šole in
izhajam iz mešane družine: oče je italijanskega
porekla in mama je Slovenka s Proseka. Verjamem v možno sobivanje več različnih kultur,
ki bogatijo naše ozemlje. Sem poročena in mati
dveh fantov, ki obiskujeta slovenske šole. Kandidiram, ker sem občutljiva na socialne problematike otrok in starejših ter njihovih družin.
Leta 2000 sem diplomirala iz psihologije na
Univerzi v Trstu, kasneje pa sem se specializirala v Padovi na dveh različnih področjih:
družinska psihoterapija in družinska mediacija.
Imam več kot dvajset let izkušenj na psihosocialnem področju; najprej kot samostojni delavec in kasneje kot javna uslužbenka. Od leta
2011 sem vodilni psiholog v Slovenski sociopsihopedagoški službi. Skrbim za mladoletnike,
mlade in družine slovenske skupnosti. V zadnjih letih sem se specializirala v obravnavanju
otrok z avtizmom po metodi ESDM. Sodelovala sem z občino Devin Nabrežina pri raznih
dejavnostih na področju socialne službe in pri
koordiniranju raznih projektov, med katerimi je
Časovna banka Palček. V mislih imam več projektov, ki so namenjeni otrokom in osebam s
posebnimi potrebami. Ti projekti bodo izboljšali zdravstvo, občinske storitve in podprli
vse družine v težavah.

MARTINA SVETLIČ
Letnik 1968. Obiskovala
sem šole s slovenskim
učnim jezikom in maturirala na učiteljišču »Anton Martin Slomšek«.
Od takrat sem 29 let
učiteljica na osnovni šoli
in to je moj izbran poklic, ki ga ljubim. Poleg
poučevanja sem angažirana tudi na področju
šolskega sindikata kot predstavnik za CISL
SCUOLA FVG kjer se v deželnem vodstvu
ukvarjam s problematikami manjšine oz.
manjšinskega šolstva. Kot šolnica sodelujem
tudi z deželnim Uradom za slovenske šole.
Za volitve pred petimi leti sem ustanovila neodvisno listo Za Kras, ker sem hotela dati doprinos za mojo občino in njen čar. Nisem bila
izvoljena, ker sem kandidirala brez povezav z
drugimi. Razmislila sem in se zavedala, da
samo v slogi je moč. Sem res zadovoljna in
ponosna, da sem končno našla v Igorju Gabrovcu osebo, ki predstavja teritorij in je od
vedno na našem območju ter zagotavlja obojestransko identiteto z odličnim programom,
ki ni pravljica. Povod za to pa je šolstvo, ker
kot veste je bilo najmanj cenjeno od sedanjega
vodstva. Zaprli so osnovno šolo Virgil Šček,
kjer sem preživela pet let svojega otroštva in
amputirali del osnovne šole Pascoli v Sesljanu, kjer sedaj poučujem. Mislim, da poleg
vsega, je najprej pomembno, da naši otroci
imajo primerne stavbe in predvsem ideale v
boljšo bodočnost. To je cilj, pot pa je demokracija. Vsak glas je pomemben.

TANJA PERIC
Letnik 1982. Zaposlena
kot raziskovalka na
Univerzi v Vidmu na področju veterinarske fiziologije.
Diploma na pedagoškem liceju Antona
Martina Slomška je pripomogla, da se danes,
ko sem poleg raziskovalnega dela poklicana tudi v pedagoško dejavnost, zlahka znajdem tudi v vlogi docenta.
Iz Štivana sem se pred leti preselila v Mavhinje in takoj vzljubila to majhno vasico na
drugi strani Grmade. Od malega sem bila dejavna pri raznih slovenskih kulturnih in športnih društvih in se udejstvovala dejavnosti, ki
so potekale na teritoriju. Še vedno, mi je zelo
pri srcu, da so naše vasi, trgi in dvorane polne
dejavnosti in življenja. Vsak od nas naj pripomore, tudi z malimi vsakdanjimi gestami, da
smo lahko ponosni na teritorij na katerem
živimo. Sama sem od mladih let angažirana v
vrstah stranke Slovenske skupnosti. Naša mladinska sekcija Mladi za Prihodnost je sprožila
vrsto akcij, da bi ojačili vidno dvojezičnost;
izdelali smo natančen slikovni material, da bi
upraviteljem olajšali delo pri izpopolnjevanju
vidne vertikalne signalizacije v prometu in
sicer krajevne toponomastike; uspeli smo izpostaviti težave slovenskega šolstva in rabe
slovenskega jezika v javnosti tudi v Bruslju in
Strasbourgu. Danes lahko z interdisciplinarnostjo naših profilov in spretnostnimi, ki jih
vsak izmed nas ima, udejanimo marsikatero
idejo in za njo pridobimo tudi potrebna finančna stredstva.
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Sabina Antoni

Walter Bandelj

Marinka Cernic

Mario Brescia

Ana Cescut

Marco Bukovec

Katja Dorni

Jakob Fajt

Nadia Fabris

Gabriele Figelj

Valentina Humar

Pietro Grauner

Daniela Klanjscek

Davide Grinovero

Katja Leon

Marco Gus

Viviana Morandin

Niko Klanjšček

Rebecca Rinelli

Mauro Leban

Ana Saksida

#za1000slovenskihglasov

Glasuj tako!
Prekriæaj simbol SSk in napiøi preferenco
za moøkega ali za æensko.
Lorenzo Persoglia

Veronika Terpin

Martin Persoglia

Gabrijela Vidmar

LAURA
FASIOLO

Boris Pintar

Franka Žgavec

Matjaž Pintar

Janez Miklavž Povše

Priimek (æenska)
Priimek (moøki)

Za kandidate z istim priimkom
je treba dodati tudi ime,
drugaœe je preferenca niœna.

V Krminu stranka SSk podpira
kandidaturo Davida Buzzinellija
Alessandro Saša Quinzi

Andrea Sirk

Bernardo Spazzapan

Marco Tercic

Sledi stranki SSk tudi na druæbenih omreæjih
www.slovenskaskupnost.org
twitter @StrankaSSk

facebook SSk Slovenska skupnost
instagram sskslovenskaskupnost
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Na volitvah v občini Krmin SSk podpira domačina in uveljavljenega vinogradnika Davida Buzzinellija, ki kandidira na
listi sedanjega župana Roberta Felcara.
David Buzzinelli in župan Felcaro sta se s
pokrajinskim tajnikom SSk Julijanom
Čavdkom dogovorila, da bo program
vključeval krepitev jezikovnih/kulturnih
skupnosti, prisotnih na območju občine,
izvajanje zaščitnih zakonov 482/99 in
38/2001, podporo vrtcu in osnovni šoli s
slovenskim učnim jezikom v Bračanu, popravilo nekdanje šolske stavbe na Plešivem v sodelovanju z lokalno skupnostjo
ter izvajanje storitev v mreži dvojezičnih
poslovalnic v sodelovanju s Centralnim
uradom za slovenski jezik in občino Števerjan.

