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Za Občinske volitve v Trstu in Pokrajinske v Gorici smo se odločili, da
bomo združili moči z Demokratsko
stranko in tako postavili trdnejše temelje za izvolitev naših predstavnikov.
Za obnovo organov Tržaške Pokrajine pa smo to zmožni narediti kar
sami, z našo, samostojno listo Slovenske skupnosti pod lipovo vejico.
Ker na upravnih volitvah, ki so pred
nami gre prav za to: da naš teritorj in
naši ljudje dobijo pristne in neomajne
zagovornike skupnih interesov nas
vseh. Ti interesi pa ne ne zadevajo le
dvojezičnih izkaznic in rabe slovenskega jezika, za kar se seveda znamo
ustrezno boriti. Gre nam tudi in
predvsem za gospodarski napredek
naših ljudi, za zaščito našega teritorija, za zagotovitev ustreznih možnosti, da se naša manjšina tukaj
ustrezno razvija in pridobiva na moči,
skratka za boljše življenje vseh nas.
To so načela, ki vodijo vse naše
kandidate, ki niso zastavili vsojega
imena in ugleda v zameno za kakšno
karierno uslugo, kot je sedaj »v
modi« pri domala vseh italijanskih
strankah. Naši kandidati dajejo na
razpolago svoje znanje, svoje
poštenje, svojo čast in spoštovanje, ki
ga uživajo pri Slovencih in Italijanih:
Zoran Sosič, Igor Švab, Mara
Černic, Marko Milkovič so le nekatera najvidnejša imena javnih upraviteljev SSk, ki danes, ob zaključku
svojega petletnega mandata, lahko s
ponosom predstavijo volilkam in volilcem bogat obračun opravljenega
dela. Cenijo in spoštujejo jih tudi Italijani, tudi vsi naši koalicijski partnerji, ki kaj štejejo in celo tisti, ki
stojijo na drugem političnem bregu.
Dosedanji tržaški pokrajinski svetnik Zoran Sosič se je tokrat odločil,
da prepusti drugim, morda mlajšim,
da nadaljujejo njegovo delo. V ponos
mi je, da mu ob zaključku mandata
lahko čestitam in se mu v imenu vseh
nas zahvalim za vse, kar je v tržaškem
pokrajinskem svetu opravil s svojo
strokovno, neomajno, a hkrati vedno
gosposko držo. To so možje na katere
je naša zbirna stranka ponosna,
ljudje po katerih naj se mladi, Slovenci in Italijani, zgledujejo. Obenem
ga vabim, da bo stranki, zlasti
mlajšim, še naprej stal ob strani.
SSk ima torej poltike, ki po kristalni in korektno opravljeni politični
karieri zapuščajo politično ospredje
pokončno in z zavestjo, da so svoje
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naredili. So tudi živ dokaz, da politika
ni vsa umazana, nespodobna ali nepotrebna. Gotovo pa taki ljudje
končujejo svoj mandat tudi z zadoščenjem, da trud, potrpežljivost,
neplačane ure in dnevi političnega
udejstvovanja niso bili zaman: novi
pokrajinski statut je pod streho,
končno lahko govorimo slovensko
tudi v pokrajinskem svetu sredi Trsta.
In to ni majhna stvar, je pa le ena od
tolikih žlahtnih cvetic, ki jih izvoljeni
predstavniki Slovenske skupnosti
lahko ponosno nosijo na gumbnici.
Ostali, Igor Švab v občinskem
svetu v Trstu, Marko Milkovič v rajonskem svetu na zahodnem Krasu,
Mara Černic na Pokrajini v Gorici
bodo tudi po volitvah nadaljevali
začeto delo, seveda če bodo, kot sicer
ne dvomimo, doživeli ponovno zaupanje na volitvah.

Na Goriškem: Mara, za vse nas!
Predsednik Goriške Pokrajine Enrico Gherghetta pa je ravnal povsem
drugače kot njegova tržaška kolegica.
Po petih letih uspešnega sodelovanja
z našo odbornico za okolje Maro Černic je ugotovil, da na odgovorna
mesta si SSk nikoli ne privošči predlagati ljudi, ki tem funkcijam ne bi
bili kos. Mara je namreč dokazala, da
je sposobna upravljati izrazito delikatno področje okolja resno in strokovno, a tudi odločno, kot se za pravo
žensko spodobi. Predsednik Gherghetta je že sedaj napovedal, da jo bo
v primeru zmage, ki je v Gorici bistveno bolj dosegljiva, imenoval za
podpredsednico Pokrajine, kar je velika čast in obenem odgovornost, za
vse Slovence na Goriškem. Upam, da
se tega vsi ustrezno odgovorno zavedamo. Mara Černic je že doslej, kot
občinska in pokrajinska upraviteljica,
dokazala potrebno širino, odprtost do
vseh, razumevanje in posluh do različnih čutenj in potreb v naši narodnsotni skupnosti in pri naših
italijanskih sodržavljanih. Zasluži si
torej zaupanje vseh goriških Slovencev. Kandidira tudi za pokrajinsko
svétnico v Štandrežu na skupni listi
Demokratske stranke in Slovenske
skupnosti. Pred petimi leti je kandidatu SSk Marjanu Bresci za izvolitev
zamanjkalo nekaj desetin glasov, ki
smo jih Slovenci zmetali v koš naše
priljubljene igrice razprševanja glasov, s katero se na vsakih volitvah
radi poigravajo razni slovenski kan-

didati na vsemogočih listah. Upam,
da volivke in volivci ne bodo spet nasedli in ponovno zapravili lepo priložnost, da pokažejo, kako znamo
držati skupaj, ko gre zares.

Na Tržaškem: Brez Slovenske
skupnosti ne gre!
Za Pokrajinske volitve v Trstu
pred petimi leti je šlo le za kakih par
tisoč glasov razlike, zato je bilo
odločilno veliko angažiranje naših
ljudi, ki niso, kot nekateri drugi, raje
šli na morje. Odločilno smo torej pripomogli k zmagi levosredinske koalicije in predsednice Marie Terese
Basse Poropat, ki pa po volitvah ni
ustrezno priznala vloge naše stranke,
saj nas ni povabila v svoj odbor. Utemeljeno pričakujemo, da bo tokrat

drugače in da bo Predsednica v primeru zmage, za katero bodo naši volilci najbrž tudi tokrat odločilni, znala
povabiti k upravljanju Tržaške pokrajine ustreznejše upravitelje, ki imajo
stik s teritorijem in ljudmi, ki na njem
živijo in torej vedo, kaj občani hočejo
in potrebujejo. 24 odličnih in motivi-

Naj se torej ideja samostojne in zbirne stranke
Slovencev v Italiji krepi in
utrdi tudi na teh volitvah.

ZA VSE NAS!

MARA ČERNIC
ZA VSE NAS

POKRAJINSKE VOLITVE V GORICI 2011

POLITIČNO STANJE

V ponedeljek 21. marca je zasedal pokrajinski svet SSk za Goriško. Zasedanje
je potekalo na goriškem sedežu stranke.
Glavna tema zasedanja je bila obravnava
in potrditev politične strategije pokrajinskega tajništva SSk v zvezi z upravnimi
volitvami, ki bodo potekale 15. in 16.
maja 2011.
Pokrajinski predsednik Silvan Primožič in pokrajinski tajnik Julijan Čavdek
sta članom pokrajinskega sveta orisala
volilno strategijo stranke in trenutno
stanje dogovorov med koalicijo, ki podpira predsedniškega kandidata Enrica
Gherghetto. Glavni cilj stranke je ohraniti
mesto v pokrajinskem odboru, ki ga je v
iztekajočem se mandatu zasedala Mara
Černic. V tem smislu so bila prizadevanja
uspešna saj je stranka dobila to zagotovilo.
Drugo pomembno vprašanje zadeva
nastop stranke, oz. način kandidiranja.
Pokrajinsko tajništvo je večkrat o tem razpravljalo in upoštevalo različne možne
oblike. Na koncu je odločitev padla na dogovor z Demokratsko stranko in kandidiranje na njeni listi. V tem smislu je bil do-

sežen dogovor, da bo stranka SSk, na listi Demokratske stranke svojega predstavnika v enem izmed volilnih okrožij.
Poleg te opcije, je tajništvo upoštevalo še dve možnosti. Samostojen nastop
z lastno listo in lastnim kandidatom ter samostojen nastop z lastno listo v podporo
predsedniškemu kandidatu Enriku Gherghetti.
Samostojen nastop z lastnim kandidatom bi bil za stranko SSk le simbolično
dejanje brez konkretnih rezultatov. Volilni zakon določa namreč 5% prag, kar
pomeni, da bi morala SSk sama zbrati
več kot 5000 glasov.
Nastop z lastno listo v podporo predsedniškemu kandidatu Enricu Gherghetti
pa prav tako zahteva zelo visok rezultato.
Lista SSk bi morala zbrati okoli 3000 glasov, da bi izvolila svojega predstavnika v
goriški pokrajinski svet.
Po podanem poročilu se je v pokrajinskem svetu SSk razvila razprava, iz katere je bila izrečena podpora predlogu pokrajinskega tajništva SSk glede nastopa na
pokrajinskih volitvah.

Občinske volitve Tržič

SSk podpira Silvijo Altran za županijo Tržiča

Občinske volitve Ronke

Niso nas sprejeli na listo Demokratske stranke

SSk za Enrica Gherghetto

Slovenska skupnost podpira
predsedniškega kandidata Enrica
Gherghetto in smatra, da je njegova ponovna izvolitev na čelo goriške pokrajine najboljša priložnost za potreben vsestranski
razvoj goriške pokrajine. Slovenska skupnost pri tem podpira njegov volilni program, pri izdelavi
katerega je aktivno sodelovala z
več predlogi. Pri slednjih so bili v
prvi vrsti predlogi za nadljno izvajanje zaščitne zakonodaje kot to
predvidevajo državna zakona
482/99 in 38/01 ter deželni zakon
26/2007.

Dogovor z Demokratsko stranko

V sklopu pogajanj za letošnje pokrajinske volitve, ki bodo potekale 15. in 16.
maja je goriško pokrajinsko tajništvo SSk
vodilo tudi pogajanja z Demokratsko
stranko. Na podlagi že obstoječega dogovora, ki je bil sklenjen leta 2008 med
deželnima tajnikoma SSk in DS, je prišlo
do oblikovanja skupnega nastopa na pokrajinski ravni. Skupni nastop predivideva kandidiranje predstavnika SSk na

listi Demokratske stranke v okrožju Gorica VI (Štandrež, Rojce). V ostalih pokrajinskih volilnih okrožji SSk podpira
kandidate Demokratske stranke.
Kandidat SSk na listi Demokratske
stranke v okrožju Gorica VI je Mara Černic, goriška podtajnica SSk in pokrajinska
odbornica v sedanjem odboru Pokrajine
Gorica.

MARA ČERNIC: 5 LET DELA NA POKRAJINI GORICA

V tem mandatnem obdobju na Pokrajini Gorica je SSK nastopila na volitvah v
politični navezi z Oljko in v odboru Enrica Gherghette sem bila zadolžena za okolje,
energijo, lov in ribištvo, kraško gorsko skupnost, kmetijstvo in pokrajinske čuvaje.
Bila je to izredna priložnost, po mojem mnenju, za predstavnika oz. predstavnico
SSK za uveljavitev stranke kakor političnega subjekta, ki ima vizijo za upravljanje
teritorija v svoji komleksnosti in celovitosti in ne samo iz vidika zaščite slovensko
govorečih oseb.
Resor za okolje je na pokrajinski ravni eno glavnih skupaj z zadolžitvami na področju dela in prometnih infrastruktur kar pomeni, da so kompetence primarnega
značaja. Pokrajina izdaja okoljska dovoljenja za podjetja, pripravi pokrajinski načrt
za gospodarjenje z odpadki, upravlja celotni vodovodni sistem preko Avtoritete za
vodo in druùbe Irisacqua. Resor za okolje razpolaga tudi s pomembnimi finančnimi
dotacijami kar mi je omogočilo izpeljavo različnih projektov: s prispevki občanom
smo spodbujali odstranjevanje azbesta, postavitev fotovoltaičnih panojev, občinam
smo pomagali pri investicijah na področju okolja.
Predsednik Gheghetta je dokazal, da ima tudi posluh za istance slovenske skupnosti na goriškem, tako da smo v naši pokrajini prvi postavili dvojezične in trijezične
table bodisi na cestah, bodisi v pokrajinski palači in na šolskih stavbah. Zaposlili
smo za nedoločen čas Slovenca zadolžena za rabo slovenščine v javni upravi in na
kulturnem področju. Na splošno je bila pozornost do vseh naših kulturnih in športnih društev maksimalna.
Vloga Pokrajinske konzulte za Slovensko manjšino, katere predsednik je Peter
Černic, je bila bistvenga pomena zaradi svoje povezave s teritorijem in zaradi tematkih srečanj na področju slovenske kulture.
SSK si mora vedno postavljati kakor prioritetni cilj sodelovanje pri upravljanju
naših lokalnih skupnosti samo tako lahko zaščitimo svoj teritorij in svoje ljudi in
skupaj rastemo.

SLOVENŠČINA

Dr. Marjeta Kraner vodi službo za jezikovne identitete. Služba za jezikovne
identitete je prožna struktura, ki deluje
transverzalno in zadovoljuje potrebe raznih direkcij Pokrajine v zvezi z ustno in
pisno rabo furlanščine in slovenščine
skladno z načeli in določbami o zaščiti in
promociji jezikovnih identitet. V okviru
te službe deluje Urad za slovenščino, za
katerega je zadolžena Anna Magaina, ki
je v neposrednem stiku z notranjimi in
zunanjimi uporabniki. Ena od glavnih
nalog urada je usklajevanje ukrepov, ki
jih Pokrajina spodbuja v korist slovenske
jezikovne identitete na različnih področjih, in sicer od šolskega in kulturnega
do gospodarskega.
Urad spremlja in koordinira delovanje
Pokrajinske konzulte za slovensko skupnost, to je statutarno predvidenega organa, v katerem so zastopane vse
komponente slovenske skupnosti, ki so
prisotne na pokrajinskem ozemlju. S prevajanjem in tolmačenjem podpira pobude
čezmejnega sodelovanja.

ODPADKI

V programu Predsednika Enrica Gherghette je bilo zapisano, da bo Pokrajina
pripravila nov načrt za gospodarjenje z
odpadki in da bo zaprla odlagališče Pecol
dei Lupi v Krminu in tako je tudi bilo. Februarja 2011 je pokrajinski svet odobril
nov načrt za upravljanje s komunalnimi
odpadki v katerem ni več predvideno de-

lovanje servisnega odlagališča Pecol dei
Lupi. Cilj novega načrta je priti, do tako
zvani »0 waste« oz. točke nič odpadkov
na našem teritoriju. Posledično prioriteta
postane reciclaža in proizvodnja novih
produktov iz odpadnih materialov: plastike, stekla, papirja, lesa, železa itd.
Na našem ozemlju so danes prisotni trije
industrijski obrati za predelovanje odpadkov: dve kompostarni, v Moraru in v
Štarancanu in obrat za sortiranje in predelavo sortiranih odpadkov, ki ima prav
tako sedež v občini Moraro. Mešane odpadke vozi servisna služba Iris v sežigalnico v Trst na osnovi deželnega zakona in
pokrajinskih dogovorov. Prioritetni cilj je
stalno nižati količino mešanih odpadkov
tako da se bodo posledično znižale tudi
tarife, ki jih plačujejo občani.
Prinicipa na katerih sloni pokrajinska politika za okolje sta dva: zaščita oklolja in
zdravja ljudi in dobro gospodarjenje v
koris družin.

KMETIJSTVO

Kmetijstvo in predvsem vinogradništvo
sta bili tudi med prioritetami te uprave.
Veliko dela je bilo narejenga predvsem na
področju promocije lokalnih proizvodov
in podpore našim vinogradnikom. V tej
viziji sodi realizacija projektov »Marketing del Collio« in Kras 2014. Oba projekta sta zasnovana na področju turizma,
ki mora biti tako da spoštuje okolje in sonaravni razvoj.
Na področju kmetijstva sta bila podpisana
s kmečkimi organizacijami dva pomembna dogovora: pismo o nameri o načinu
razlaščanja in plačila protivrednosti kmetijskih zemljišč potrebnih za izgradnjo avtoceste Gorica-Vileš in Dogovor o
ločenem zbiranju odpadkov iz kmetijstva.
Širitev hitre ceste Gorica - Vileš v Sovodnjah in v Štandrežu prinaša hude posledice za slovenske kmete, lastnike
zemljišč in prebivalce. Dogovor zaščiti
predvem pravice kmetovalcev do pravičnih izplačil za odkupljena zemljišča.
Z organizacijami smo tudi podpisali dogovor za zbiranje kmetijskih odpadkov,
ki ga bo družba Iris začela izvajati v letošnjem letu.
Čebelarstvo je v zadnjih letih bilo pod
hudim pritiskom zaradi bolezni čebel.

Naredili smo dogovor z zruženjem čebelarjev za nakup novih rojev in panjev zato
da ne bi izgubili tega premoženja, ki na
Krasu premore zelo kvalitetno proizvodnjo.

LOV

spevek 300,00 evrov vsakemu, ki postavi
fotovoltaično napravo in v sodelovanju s
Čedajsko banko in z Združenjem zadružnih bank lahko posamezniki postavijo napravo brez nobene investicije.
Projekt je bil vreden 100.000,00 evrov.
Jasno in odločno smo proti jederski energiji, ker ni rešitev za sedanje in bodoče
probleme na področju proizvodnje in distribucije energije.

AZBEST

Divji prašiči so prava nadloga v Brdih, in
vedno več jih je tudi na Krasu. V Brdih
smo skupaj z lovci in kmeti oblikovali
strategijo upravljanja le teh, da bi bilo
čim manj škode in nevarnosti za ljudi.
V obljudenih krajih, v bližini hiš – predvsem v Podgori - s pomočjo pokrajinskih
čuvajev- je bil narejen zaščitni pas s posebnimi snovmi, ki tako dišijo da se
prašiči ne približujejo. Kmetje so dobili
od Pokrajine prispevek, da so lahko s trislojnim električnim pastirjem zaščili vinograd. Lovci so, vedno na osnovi
zakonskih določil, povečali odstrel divjadi, predvsem divjega prašiča. Pojav
imamo pod kontrolo vendar škodo, ki jo
divjad še povzroča v Brdih in tudi na
Krasu narekuje, da dežela, kakor pristojni organ - seže po novi politični strategiji za upravljanje teritorija na tem
področju.

KRAS

Na Krasu smo oblikovali projekt KRAS
2014 ki predvideva ureditev treh osrednjih žarišč na goriškem delu Krasa in
sicer: Debelo grižo na Vrhu Sv. Mihaela,
grič Sv. Elije v Sredipolju kakor simbola
prve svetovne vojne in Gradino v deželnem naravnem rezervatu Doberdobskega
in prelosnega jezera kakor simbol naravnega bogastva našega Krasa. Vsa tri
žarišča bodo povezana med sabo in z vso
okolico tako da bo možno oblikovati različne ponudbe obiska kraškega teritorija.
Za upravljanje evropskih sredstev iz
Načrta za ruralni razvoj Krasa so Pokrajini Trs in Gorica, šest goriških in 6
tržaških kraških občin in organizacije na
teritoriju ustanovili družbo LasKras. Ko
bo dežela FJK sprostila za to predvidena
sredstva bo Las Kras pripravil razpise za
in bo sofinaciral različne obrtniške dejavnosti od gostinstva in agriturizma, do
promocijskih sejmov in urejanja stez in
kraških zidkov in podobne stvari.

ENERGIJA

Na področju energije smo zastavili svoje
delo na spodbujanju uporabe obnovljivih
virov energije predvsem sončne. V to
smer gre projekt GOElios Family namenjen družinam. Pokrajina dodeli pri-

V teh letih smo odstranili 10.000 m2 azbesta. Pokrajina je prispevala vsakemu
občanu polovico celotnega stroška za bonifikacijo in je tudi izbrala izvajalca del,
tako da je imel občan na razpolago celoten servis. Projekt je bil vreden
300.000,00 evrov.

MALNIŠČE

Občina Sovodnje in Pokrajina sta podpisali dogovor za ureditev problema v Malnišču. Konkretno pokrajinski uradi
pomagajo pri pripravi in izvajanju upravnega postopka za saniranje odlagališča, ki
je izredno zapleteno in zahtevno. Prve
analize na odlagališču dokazujejo, da
podzemlje ni bilo kontaminirano. V kratkem se bo začelo tudi odvažanje odpadkov.
Pokrajina je občini Sovodnje pomagala
tudi pri sanaciji poslopja osnovne šole na
Vrhu, v katerem je deželna agencija za
okolje izmerila nadpovrečno prisotnost
radioaktivnega plina radona.

SOČA

Soča teče skozi celotno pokrajinsko
ozemlje od Gorice do Tržiča. In ne glede
na to niti Pokrajina in niti občine nimajo
neposrednjih kompetenc, kar se tiče urejanja njene struge in njenih bregov. Soča
je namreč po zakonu čezmejno - transnacionalno vodno telo in zaradi tega sodi
pod državno kompetenco. Prav tako je
tudi v Slovenijio. Organ upravljanja reke
Soče v Italiji je v Benetkah, v , organ izvajanja posegov na Soči pa je dežena direkcija za vode. V Sloveniji je središče
vsega Ljubljana. Ta struktura dejansko je
privedla do popolnega zastoja, kar se tiče
vzdrževanja in obnavljanja struge in bregov. Rim je zelo daleč: fizično in mentalno in dežela ni nikoli pokazala prave
politične volje, da bi posegla in uredila
vedno hujše probleme, ki do privedli do

ranih kandidatov SSk pa že »ogreva
motorje«, da bo volilna kampanija
naše stranke čim bolj prodorna in
bomo uspeli najti stik s slehernim
Slovencem na našem teritoriju in
vsemi, ki mislijo - kot mi - da je utrditev prisotnosti edine slovenske
stranke in torej najpristnejših zastopnikov naše manjšine, dodatno bogastvo za vse. Skoraj vse politične sile,
na levi in na desni, zatrjujejo, da se
bo celotna partija odigrala v občini
Devin Nabrežina. Zato je SSk tukaj
predstavila odlično ekipo, v kateri so
Savo Ušaj, Mitja Terčon, Niko Pertot
in tudi naš deželni svetovalec Igor
Gabrovec. Nekaterim je to šlo v nos,
mi pa smo ponosni, da imamo pravzaprav najboljšo ekipo. Prav to je tudi
je odlična garancija, da bo v leva sredina v volilni tekmi z desnico - ki ji
po ostrih notranjih bojih načeljuje devinskonabrežinski župan Giorgio Ret
- seveda uspešna. Nekateri v naši koaliciji pa žal tega, še sedaj, ko so liste

že predložene, niso razumeli. Bog pomagaj...
Na občinskih volitvah v Trstu smo
se spet odločili, da se naš kandidat
Igor Švab predstavi na listi sedaj Demokratske stranke. V dosedanjem
mandatu je z vso resnostjo in vztrajnostjo v zelo težavnih razmerah in še
vedno protislovenskem vzdušju, ki je
skoraj stalno prevevalo tržaški občinski svet, bil vselej na okopih za naše
pravice. S potrpežljivostjo mravlje je
kljub opozicijski funkciji dosegel lepe
rezultate, zlati na šolskem področju.
Odločitev, da se potrdi njegovo kandidaturo je bila zato logična in z mirnim srcem pričakujemo tudi ustrezen
odziv na volitvah.
Marko Milkovič, kot »župan« Zahodnega krasa je kot David iz stare
zaveze, s »fračo« svojih vselej utemeljenih argumentov, predvsem pa z
delavnostjo in vsakodnevno prisotnostjo na teritoriju, na čelu najbolj zagnanih in neustrašnih Kraševcev

uspel zadržati in zaenkrat tudi premagati Goljata novega ragulacijskega
načrta dosedanjega župana Dipiazze,
s katerim smo Slovenci v Trstu in na
Krasu tvegali usodni udarec. Župan
Dipazza s svojim, k sreči neuspešnim,
poskusom razvodenitve slovenske
prisotnosti na tržaškem Krasu, ob
njegovem veselju in utemeljenem ponosu nad Mutijevem koncertom treh
predsednikov julija lani, se je izkazal
kot pravi kralj kontradiktornosti, ki
eno govori, drugo počenja ves dan,
zvečer pa poskuša vse skupaj zopet
malo popraviti.
Četa kandidatov SSk za rajonske
svete, v katerih smo doslej kot edini
med Slovenci imeli zastopnike povsod, od centra do periferije, Krasa in
obale, je odločno namenjena potrditi
našo trditev, da je Trst tudi naš, ali
preprosteje (da se komu ne bi
slučajno zataknilo ob branju teh
vrstic), da je pač mesto vseh, ki tukaj
živimo.

fac-simile

Kar je, očitno, najbolj normalna in
nesporna, a tudi zelo preprosta ugotovitev. Žal pa, (še) ne za vse. Čas pa,
kot kaže, dela za nas.
V Benečiji:
Podžupan iz naših vrst?
V občini Dreka, ki je tudi najmanjša občina v Benečiji, kandidira
na občanski listi naš kandidat Miha
Coren, zaslužni neutrudni borec za
dvojezično šolo v Špetru, ki je kot
predsednik zavodskega sveta in odbora staršev vodil bitko – ki smo jo k
sreči zaenkrat dobili – proti razselitvi
in uničenju te šole. Uveljavitev njegove liste in imenovanje za
podžupana, ki je z županskim kandidatom ..... dogovorjeno, bi za celotno
Benečijo pomenilo nadaljevanje preporoda tudi na političnem področju,
ki se je začelo prav z lepim uspehom
našega kandidata na deželnih volitvah
pred tremi leti, ko je prejel, za beneške razmere izredno visoko število
preferenc.

