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Člani, somišljeniki in prijatelji 
stranke Slovenska skupnost smo se v 
ponedeljek, 27. januarja 2023, zbrali 
na tradicionalnem novoletnem spre-
jemu, ki je prava priložnost za 
druženje, a tudi in predvsem politični 
trenutek ter čas za pogovor in razpra-
vljanje o prihodnosti slovenske na-
rodne skupnosti v Italiji. Tokrat je 
sprejem v organizaciji tržaškega po-
krajinskega vodstva potekal v prosto-
rih gostilne Sardoč v Prečniku, kjer 

deželni svetnik SSk Marko Pisani, ki 
je poudaril pomen glasa za stranko 
SSk. Stranka ima najboljše okoliščine 
in priložnosti, da izvoli predstavnika 
v deželni parlament. “Stranka mora 
delati naprej v duhu enotnosti in 
spoštovanju notranjih raznolikosti, 
saj je ta formula zmagovita,” je še 

Skupne rešitve so ključ 
za uspeh

so prihajajoče goste toplo sprejeli 
predstavniki stranke. Vsak je dobil 
tudi rdeč nagelj, zavit v belo-modro-
rdeč trakec, pravi simbol slovenstva; 
za take simbole ima stranka vedno 
posebno pozornost. Seveda je tudi to-
krat pred začetkom uradnega dela od-
mevala slovenska himna, letos v 
izvedbi mladega dua, pevke Veronike 
Savi in Matije Kralja, ki jo je sprem-
ljal na kitari. Prisotne je pozdravil 
predsednik stranke Peter Močnik, ki 
je spomnil, da so pred nami deželne 
volitve, za katere upa, da bodo 
uspešne za našo skupnost. Da bi 
stranka doživela uspeh na volitvah, si 
je zaželel tudi pokrajinski tajnik in 
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”...delati naprej  
v duhu enotnosti...,, 

dodal Pisani, ki je med drugim spom-
nil na uspehe, ki smo jih Slovenci v 
Italiji dosegli, ko smo nastopili sku-
paj.  
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Bandelj je poudaril vlogo krovnih or-
ganizacij, ki si prizadevata, da skup-
nost deluje kot ekipa za doseganje 
ciljev, kar je bilo v zadnjih letih tudi 
opazno. Zadnji je prisotne nagovoril 
deželni predsedniški kandidat Mas-
simo Moretuzzo. Opozoril je na to, 
kako je Pakt za avtonomijo vedno 
dobro sodeloval s stranko SSk, kako 
so si prizadevali za skupne teme, kot 
je npr. pomen večkulturnosti in večje-
zičnosti. Prepričani so namreč, da je 
bistvenega pomena, da se v instituci-
jah govorijo vsi zgodovinski jeziki 
našega območja in da bi morali tudi 
na šolah govoriti italijansko, sloven-

Na sprejemu so bili prisotni šte-
vilni gostje, med temi so pred mikro-
fon stopili in pozdravili generalni 
konzul RS v Trstu Gregor Šuc, pod-
predsednik deželnega sveta France-
sco Russo, deželni odbornik 
Pierpaolo Roberti, predsednica Slo-
venske kulturno gospodarske zveze 
Ksenija Dobrila, predsednik Sveta 
slovenskih organizacij Walter Ban-
delj in tajnik Pakta za avtonomijo ter 
predsedniški kandidat na deželnih 
volitvah Massimo Moretuzzo. Gre-
gor Šuc je izpostavil pomen sloven-
ske narodne skupnosti v Italiji, ki 
odigrava ključno vlogo med odnosi z 
matično domovino, Italijo in deželo 

Spoštovane dame in gospodje, 
cenjeni gostje, drage članice in člani 
Slovenske skupnosti, dragi prijatelji, 
tudi z moje strani in s strani tržaškega 

”...pristop mora  
biti  dinamičen in 
pragmatičen...,, 

”...pomen manjšin, 
avtonomije in 

večkulturnosti...,, 

pokrajinskega tajništva Slovenske 
skupnosti, vas res prisrčno pozdra-
vljam. 

Prepuščam našemu deželnemu 
tajniku Igorju Gabrovcu podrobnejši 
pregled trenutne politične slike in pri-
hodnjih izzivov, ki tudi letos pome-
nijo za našo stranko in narodno 
skupnost zahtevno delo in odgovoren 
pristop.  

Po lanski uspešni preizkušnji na 
upravnih volitvah v občini Devin Na-
brežina nas letos, že čez nekaj tednov 
čaka nov pomemben volilni izziv, 
deželne volitve. Prav nabrežinska iz-
kušnja je najboljši dokaz, da ute-
gnemo, če delujemo enotno in 
skladno, zavedajoč se trenutnega 
skupnega imenovalca in ob upošte-
vanju in spoštovanju raznolikosti, 
premostiti tudi negativne volilne na-
povedi in narediti preobrat. To pri-
naša v našo skupnost tudi mlade 

obraze in nove, sveže programe oz. 
projekte, ki niso omejeni samo na 
našo stvarnost, ampak zadevajo ce-
lotno deželno skupnost. 

Vrata naše stranke, zbirne stranke 
Slovencev v Italiji, so odprta za vse! 
Predvsem v teh časih, ko se na poli-

sko, furlansko in tudi nemško. Nekoč 
so te jezike vsi vsaj razumeli, danes 
smo s tega vidika obubožani. Spom-
nil je tudi na pomen evropskih vred-
not in kako sta SSk in Pakt za 
avtonomijo glede tega aktivno sou-
deležena in člana EFA (European 
Free Alliance), ki poudarja prav 
pomen manjšin, avtonomije in 
večkulturnosti evropskih narodov. 
“Take vrednote si želimo za našo 
deželo,” je sklenil. Moretuzzo je 
mlad, nadebuden podjetnik, bil je že 
župan majhne občine in zato se tudi 
dobro zaveda pomena lokalnosti, 
manjših skupnosti in ne nazadnje 

Pozdrav pokrajinskega tajnika in deželnega  
svetnika SSk Marka Pisanija 

FJK. Francesco Russo je poudaril 
plodno sodelovanje s stranko, s ka-
tero zmaga vedno moč dialoga. Pier-
paolo Roberti je pozdravil v imenu 
predsednika Massimiliana Fedrige; 
sam je tudi odgovoren za manjšinske 
narodne skupnosti v deželi. Ta vloga 
mu je odprla obzorja, je razkril. Spoz-
nal je nove, prijazne in delavne ljudi, 
prijatelje, ki so mu pomagali pri delu 
in s katerimi je dosegel pomembne 
rezultate. Roberti je izpostavil vrnitev 
Narodnega doma in pomen central-
nega urada za slovenski jezik, ki je 
postal pravi vzor tudi za druge  po 
Evropi. Predsednika krovnih organi-
zacij sta pred mikrofon stopila sku-
paj. Ksenija Dobrila je poudarila 
pomen takih srečanj, kot je novoletni 
sprejem, ki predstavlja trenutek 
druženja in izmenjavo mnenj. Walter 

deželnega območja, saj je že več let 
deželni svetnik; v deželnem svetu je 
bil “sosed” Igorja Gabrovca, s kate-
rim je bil zato tudi v vsakdanjem 
stiku. To je deželni tajnik SSk tudi 
poudaril v svojem govoru. S kolegom 
so stekli vedno zelo zanimivi pogo-
vori ter plodna sodelovanja. Glavna 
točka sprejema je bil prav izčrpen 
govor Igorja Gabrovca, ki se je zau-
stavil predvsem pri trenutnem poli-
tičnem stanju, deželnih volitvah in 
novih izzivih stranke, do katerih mora 
SSk stopiti s pravim korakom. Glavna 
razmišljanja objavljamo v naslednjih 
straneh. 

To pa dosežemo z odličnostjo, ki 
mora biti osnova našega delovanja na 
vseh področjih. 

Delovanje naše stranke sloni na 
vrednotah, ki so jasno izpričane že v 
našem statutu in morajo biti podlaga 
tudi za prihodnji razvoj in izzive.  Mi-
slim, da je prav ta jasna zavzetost 
vrednotam omogočila naši stranki že 
več kot štiridesetletni obstoj ter pri-
mat stranke z najstarejšo tradicijo na 
deželni ravni. 

Dovolite mi,  da se ob tej pri-
ložnosti zahvalim vsem našim izvol-
jenim predstavnikom, ki s svojim 
delom in zavzetostjo za skupno dobro 
zastopajo našo stranko na različnih 
upravnih ravneh. Zahvala gre tudi 
vsem našim članom in somišljeni-
kom, ki so nam vedno ob strani in nas 
podpirajo. 

Vsem želim zdravo in uspehov 
polno leto 2023. 

tični sceni subjekti in zavezništva v 
hipu spreminjajo,, mora biti naš pri-
stop karseda dinamičen in tudi prag-
matičen.  

Ne smemo razmišljati le v smislu 
ohranjanja naše manjšine, naše pri-
sotnosti, temveč o razvoju in vedno 
večji relevantnosti le-te v tem pro-
storu.  
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Pogumno v volilno pomlad in prenovitveni kongres

Že nekaj desetletij je od kar 
stranka Slovenske skupnosti prireja 
družabni in hkrati izrazito politični 
dogodek ob vsakem začetku leta, zato 
da s pravim korakom stopimo na-
sproti izzivom, ki jih vsak nov čas pri-
naša. Slovenska skupnost je politična 
stranka, ki ima ambicijo, da je vse bolj 
zbirna stranka Slovencev v Italiji. 
Smo stranka na deželni ravni z naj-
daljšo politično tradicijo.  

Svojega deželnega svetnika smo 
izvolili v prvi zakonodajni dobi leta 
1964 in smo tu še danes, EDINI 
preživeli z istim imenom in simbo-
lom.  

Smo stranka, ki ima v statutu jasno 
zapisane vrednote in cilje: zavze-
manje za konkretno izvajanje pravice 
do enakopravnosti slovenskega je-
zika,  prizadevanje za kvalitetno rast 
in avtonomijo slovenskih ustanov, za-
govarjanje samostojnega in učinkovi-
tega političnega nastopanja. Naš cilj 
je, da v javnih upravah tako kot v za-
konodajnih organih, od Občin do par-
lamenta, zagotovimo prisotnost in 
aktivno soudeležbo Slovencev. Pre-
poznavamo se v uporniškem gibanju 
za narodno osvoboditev izpod 
fašizma in nacizma, kot tudi v priza-
devanju za osamosvojitev in  demo-
kratizacijo Slovenije. 

Zbrali smo se 27. januarja, ko be-
ležimo spomin na žrtve holokavsta in 
se klanjamo vsem, ki so svoja 
življenja izgubili v vrtincu nestrpno-
sti in rasizma ter v boju, ki je naši 
družbi vrnil svobodo in mir.  

Na datum, v katerem se zrcalita 
življenje in boj našega častnega pred-
sednika prof. Borisa Pahorja, smo se 
prvič zbrali brez njega, ki je našo 
stranko odločno podprl, zanjo večkrat 
kandidiral, naše izvoljene vedno bo-

dril z načeli, idejami in vrednotami. 
Hvala ti, dragi Boris, ostajaš z nami in 
naš tako kot je večen kulturni, poli-
tični in etični pečat, ki si ga prispeval 
človeški družbi.  

Med naše vrednote in politične 
smernice beležimo boj za enakoprav-
nost, socialno pravičnost, družbeno 
solidarnost, sprejemanje različnosti, 
pa tudi skrb za gospodarski in 
družbeni razvoj, medkulturni dialog 
in strpnost.  

Navedel sem vrednote in cilje, 
zato da se vsi skupaj spomnimo od 
kod prihajamo in kdo smo, zakaj smo 
dejavni v politiki, v javnih upravah, v 
organizacijah in ustanovah naše skup-
nosti. Za nami je leto, ki sta ga na po-
litičnem področju zaznamovala vsaj 
dva razveseljujoča dogodka. V Trstu 
se je formalno zaključil postopek 
vrnitve Narodnega doma, za katerega 
nosi zasluge zmes sodelovanja, siner-
gije med civilno družbo, izvoljenimi 
politiki in upravitelji ter institucional-
nimi predstavnik vse do najvišjih ni-
vojev v obeh državah. V Italiji in 
Sloveniji, sta nadvse pomembno 
vlogo odigrala predsednika Sergio 
Mattarella in Borut Pahor, ki se mu ob 
zaključku predsedniškega mandata na 
tem mestu tudi uradno zahvalim za 
opravljeno delo.  

”...jasne vrednote  

in cilj i...   ,, 

”...prostor hočemo 
brezmejno 

povezovati,, 

Stopili smo v novo leto z že do-
ločenim datumom deželnih volitev, ki 
bodo letos nadvse zgodaj. Liste bomo 
vlagali zadnje dni februarja, volilna 
kampanja pa že stopa v živo. Volilni 
sistem, tako kot sem že bil povedal, 
sili tudi stranko, ki se predstavi kot 
zbirna, v jasno in dejansko iz-
ključujočo izbiro. Vodstvo stranke se 
je opredelilo za levosredinsko opcijo, 
ki morda res ne odgovarja stoodstotno 
idejni opredelitvi vsakega našega 
člana in volivca. Je pa izbira, ki je še 
najbolj koherentna z vrednotami in 
smernicami, ki izhajajo iz strankinega 
statuta, njene zgodovine, odnosov v 
javnih upravah in čutenju večjega dela 
naših podpornikov.  

Z Demokratsko stranko smo na 
osnovi deželnega volilnega zakona 
potrdili dogovor, ki nas približa cilju 
ponovne izvolitve svojega predstav-
nika v deželnem svetu. V teh dneh se-
stavljamo liste v vseh volilnih 
okrožjih, zato da tudi tokrat dosežemo 
zadostno volilno podporo za izvolitev 
samostojnega slovenskega predstav-
nika v deželni parlament. Cilj je torej 
dosegljiv, je pa vse prej kot samoume-
ven. Zato bo toliko bolj pomembna se-
stava list in pristop k volilni kampanji. 
Podpiramo predsedniškega kandidata 
Massima Moretuzza, ki ga resnično in 
odkrito cenim. Spoznal sem ga kot 
deželnega svetnika, s katerim sem 
dolgo let delil svetniško klop. Je poli-
tik mlajše generacije, za sabo ima iz-
kušnjo manjše občine, verjame in 
zagovarja načela upravno-politične 
avtonomije ter pomen in vlogo na-
rodno-jezikovnih manjšin. Značajsko 
je Massimo skromen, delaven, iznaj-
dljiv, strpen in potrpežljiv. Deluje po-
vezovalno in je ob politični strasti 
razvil uspešno podjetje. Povežimo vse 
navedene lastnosti in imamo ne le do-
brega kandidata, temveč predvsem po-
tencialno odličnega predsednika. O 
tem več v teh tednih, ki jih bo zazna-
movala kratka a intenzivna volilna 
kampanja.  

2023 bo za SSk tudi leto kongresa, 
saj je pandemija sedanjemu vodstvu 
že predolgo podaljšala mandat. Raz-
misliti moramo o sodobnejšemu pri-
stopu, da soudeležimo mlade, s 
katerimi moramo še najprej krojiti 
programske vsebine. Razmisliti mo-
ramo o vrednotno trdni, vendar opera-
tivno zelo prožni stranki, saj le taka 
lahko kljubuje današnjim ritmom.  
Razmisliti moramo, kako in s kom naj 
uresničimo svoje cilje, s kom in kako 
naj upravljamo naše občinske uprave, 
ki so prvi branik demokracije in naše 
aktivne soudeležbe pri upravljanju 
naših vasi in mest. Ta prostor hočemo 
brezmejno povezovati in temu pro-

storu moramo privoščiti vse zakonske 
in investicijske instrumente, da razvije 
ves svoj družbeni in gospodarski po-
tencial – od pristaniškega tovora do 
infrastruktur, od znanstvenega razi-
skovanja do turizma, kmetijstva in 
trajnostnega razvoja.  

Glavna ambicija je doseganje vi-
soke kakovosti, ki naj se odseva v iz-
boljšani kvaliteti življenja. Da lahko 
naši mladi še naprej potujejo, se izo-
bražujejo in pridobivajo na izkušnjah, 
vendar tudi da lahko potem tu dobijo 
ugodne pogoje in prostor, da razvijajo 
svoje talente in ambicije, da tu najdejo 
svoje življenjske priložnosti.  

Igor Gabrovec 
Deželni tajnik SSk 

V istem zamahu ugotavljamo, da 
so odnosi med obema državama 
odlični, kar velja tudi na ravni čez-
mejnega sodelovanja občinskih upra-
viteljev in v odnosih med Slovenijo in 
avtonomno deželo Fjk, za kar gre poh-
vala predsedniku Massimilianu Fe-
drigi za vselej resen, odgovoren in 
razpoložljiv pristop. Mlajšim rodo-
vom končno le prenašamo jasne znake 
sožitja in miru, ko nad zgodovinskimi 
ranami in krivicami vendarle prevla-
duje želja po skupnem pogledu v pri-
hodnost, v kateri so uspešne le skupne 
rešitve. 

Drugi dogodek, naj mi bo dovoljen 
nevaren oklepaj samohvale, je volilni 
uspeh v občini, ki gosti letošnji spre-
jem. S složnim nastopom levosredin-
skih strank in list civilne družbe nam 
je uspel veliki met, v katerega je, bo-
dimo si iskreni, res malokdo verjel. 
Krmilo uprave je prevzela navdušena 
in strokovno pripravljena ekipa mla-
dih domačinov in domačink, tako kot 
je skoraj v celoti prenovljen in pomla-
jen občinski svet. Naj bo nabrežinski 
pomladni dan znanilec in spodbuda za 
bolj usklajen in vzajemno spoštljiv 
odnos tudi v vseh  ostalih dvojezičnih 
občinah.   

Nenazadnje izkoristimo povečano 
občutljivost in pozornost do tematik 
okolja in okolju prijaznega razvoja, da 
z vso silo promoviramo prednosti 
ravno tega prostora, kjer se okoljske 
in podnebne danosti idealno preple-
tajo z zgodovino, s kulturo in turi-
stičnimi znamenitostmi, kjer se razvoj 
in dobrobit družbe zlahka usklajujeta 
s potrebami trajnostnega razvoja.  

Težav ne manjka, niti dvomov in 
neznank. Živimo pa v času, ko cvetijo 
tudi priložnosti, ki nemalokrat nagra-
dijo drzne ali vsaj pogumne.  

Verjamem, da je pred nami zaple-
teno a  tudi zanimivo leto.

 

Za slovenski glas  
v deželnem svetu 

 
V nedeljo, 2. in ponedeljek 3. aprila 
bodo deželne volitve, na katerih 
bodo volivci izbrali novega predsed-
nika dežele in deželno skupščino. 
Volivci in v olivke v FJk smo tako po-
klicani, da opravimo svojo volilno 
dolžnost. Še nikoli ni bilo kot tokrat 
kočljivo vprašanje, če bomo Slovenci 
uspeli izvoliti svojega predstavnika 
v deželni svet. Glede na politično 
sceno in v tem trenutku premoč de-
snih strank ima stranka Slovenska 
skupnost najboljše možnosti oz. 
predpostavke, da izvoli svojega 
predstavnika, Slovenca, v deželni 
svet.  
Zato pozivamo vse, da premišljeno 
volijo in ne zavržejo glasu, ki bi 
lahko bil ključnega pomena za izvo-
litev predstavnika naše narodne 
skupnosti. 

 D e ž e l n e  v o l i t v e  2 0 2 3
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Sledi stranki SSk  
tudi na druæbenih omreæjih 

 

www.slovenskaskupnost.org facebook SSk Slovenska skupnost 

twitter @StrankaSSk instagram sskslovenskaskupnost

goriški pokrajinski tajnik. Sodeloval 
je tudi na deželni ravni, kjer je bil do 
leta 1997 deželni predsednik SSk. 
Njegovo politično delovanje je oz-
načevala odločnost in trdna pre-
pričanost v vrednote slovenstva in 
demokracije. Na matično domovino 
Slovenijo je bil močno navezan in to 
tudi zaradi trgovskih vezi, ki so se v 
letih spletle.  

Ta zavezanost pokojnika sloven-
stvu in demokraciji je stranki Sloven-
ska skupnost in simbolu lipove vejice 
dala tisti ugled, ki je v krajevni go-
riški politiki prisoten še dandanes. V 
tem mu je pomagalo sodelovanje z 
Mirom Gradnikom in Emilom Valen-
tinčičem. Njun prerani odhod je bil v 
Marjanovih spominih vedno odprta 
bolečina. 

Marjan Terpin je dobro vedel, kdo 
so njegovi nasprotniki, tako v kra-
jevni kot v deželni politični stvarno-
sti. Poznal je idejno raznolikost 
znotraj stranke Slovenska skupnost in 
takrat še dokaj ostro razdvojenost v 
slovenski narodni skupnosti, ki je bila 
pod močnim političnim vplivom 
režima, ki je vladal na drugi strani 
meje.  

Po naravi ni bil človek, ki bi po-
puščal, zato je morda včasih zgledal 
brezkompromisen. Vendar je vse to  
delal, ker je imel vizijo o poslanstvu 
slovenske stranke, ki nastopa samo-
stojno in enotno v korist Slovencev v 
Italiji. In to vizijo bi bilo še posebno 
v današnjih časih potrebno osvežiti in 
ovrednotiti. 

Politično spretnost in čut je Mar-
jan Terpin znal uporabljati tudi v od-
nosu do italijanske politike, kjer sta 
potrebna dialog in potrpežljivost. Bila 
so to leta, ko je bila Krščanska demo-
kracija glavna zaveznica SSk. Par-
tnerstvo je zagotovilo prisotnost v 
večini na goriški občini in posledično 
tudi odborniška mesta. Mestoma je 
prihajal iz vrst krajevnih veljakov 
Krščanske demokracije tudi namig o 
spojitvi, ki bi morda prinesla mesto v 
parlamentu. Vendar to ni nikoli pro-
drlo in SSk je ohranila svojo avtono-
mijo. 

Marjan Terpin je bil tudi tesno po-
vezan s čezmejnim prostorom. Kljub 
temu, da so v tistih letih, ko je bil go-
riški pokrajinski tajnik SSk, vladale 

drugačne politične in meddržavne 
razmere, je on znal stkati dobre od-
nose s slovensko stranjo. V tem mu je 
bila gotovo v pomoč družinska trgov-
ska dejavnost. Lahko pa mirne duše 
priznamo, da so v Novi Gorici in tudi 
v osrednji Sloveniji, po zaslugi Mar-
jana Terpina, dobro vedeli, da je Slo-
venska skupnost edina samostojna 
slovenska politična stranka, ki deluje 
na podlagi načela zbirnosti. V tem je 
bil velik podpornik slovenske pom-
ladi in prve slovenske demokratično 
izvoljene vlade, ki jo je vodila koali-
cija DEMOS.  

Osamosvojitev in demokratizacija 
Slovenije sta bila zanj uresničitev 
dolgoletnih sanj. Zato je bilo zanj 
normalno, da je 25. junija 1991 izjavo 
o samostojnosti pričakal v Ljubljani, 
ki so jo že preletavala bojna letala 
JLA in napovedovala vojaško agre-
sijo na komaj ustanovljeno slovensko 
državo. 

Politično delovanje Marjana pa je 
imelo še eno bistveno razsežnost, za-
radi katere je uspevalo. Marjan Ter-
pin je bil tesno povezan s teritorijem. 
Dobro je vedel, da politika sama po 
sebi nima velikih možnosti za uspeh, 
če ni blizu in ne sodeluje s civilno 
družbo, s slovenskimi kulturnimi in 
športnimi društvi. Mislim, da ne 
zgrešim, če poudarim, da je bilo zanj 
tudi kulturno in športno udejstvo-
vanje na nek način politika, prostor, 
kjer gojimo slovenski jezik in na-
rodno zavest, vzgoja za demokratične 
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vrednote, čas oblikovanja v zrele in 
odgovorne osebnosti. Po drugi strani 
pa je bilo Marjanu jasno, da kultura, 
prosveta in šport ne moreta brez po-
litike, kar je v okviru narodne skup-
nosti še toliko bolj pomembno. 

2. januarja je SSk priredila v spo-
min na Marjana Terpina žalno sejo, 
na kateri so se ga spomnili števerjan-
ska županja Franca Padovan, sekcij-
ski tajnik Marjan Drufovka, deželni 
tajnik Igor Gabrovec, pokrajinski taj-
nik Julijan Čavdek, bivši deželni taj-
nik in svetnik SSk Drago Štoka, 
deželni podpredsednik SSk Hadrijan 
Corsi, predsednik Svetovnega slo-
venskega kongresa dr. Boris Plesko-
vič in predsednik konference za 
Italijo Carlo Bresciani. Svoja sožalna 
sporočila so poslali tudi Narodni svet 
koroških Slovencev in Enotna lista, 
predsednik SVP Philipp Achammer 
in evropski poslanec Herbert Dor-
fmann. Pismeno sožalje je poslal tudi 
minister za Slovence v zamejstvu in 
po svetu Matej Arčon. 

Pogreb je bil v sredo, 3. januarja. 
Udeležila se ga je res velika množica 
ljudi. Prisotnih je bilo tudi več poli-
tičnih osebnosti iz Slovenije, med ka-
terimi sta bila predsednik prve vlade 
samostojne Republike Slovenije 
Lojze Peterle in predsednik SDS ter 
večkratni predsednik vlade Janez 
Janša. 

           Julijan Čavdek

V petek, 30. decembra 2022, nas 
je doletela žalostna novica o smrti 
Marjana Terpina. V večnost je odšel 
v 83. letu starosti na svojem domu v 
Števerjanu, kjer se je rodil 10. okto-
bra 1940. 

Obiskoval je domačo osnovno 
šolo in slovensko učiteljišče v Gorici. 
Po končani šoli se je najprej zaposlil 
kot uradnik, nato pa je vstopil v 
družinsko trgovsko podjetje za pro-
dajo kmetijskih strojev, ki sta ga od-
prla brata Ciril in Ivan. Aktiven je bil 
tudi na področju civilne družbe in de-

loval pri Zvezi slovenske katoliške 
prosvete. Po osamosvojitvi Slovenije 
je bil aktiven član Svetovnega slo-
venskega kongresa, pri katerem je 
predsedoval konferenci za Italijo. 

Marjan Terpin je že od mladih let 
gojil veliko zanimanje za politiko. 
Prve politične izkušnje je doživel v 
števerjanski Kmečko delavski zvezi. 
Na pokrajinski ravni se je aktivno 
vključil v delovanje Slovenske demo-
kratske zveze, in to vse do februarja 
leta 1975, ko je tudi na Goriškem na-
stopila stranka Slovenska skupnost. 
Prav Marjan Terpin je bil med glav-
nimi pobudniki ustanovitve goriškega 
dela stranke lipove vejice, ki se je 
maja istega leta povezala s tržaškim 
delom v deželno Slovensko skupnost. 
V stranki SSk je bil najprej goriški 
pokrajinski podtajnik, nato pa več let 
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