
Da sem star enainštirideset let, srečno 
poročen in oče dveh otrok. Doma v 
devinsko-nabrežinski občini. Po po-
klicu novinar, deset let sem zasedal 
vodilne položaje v slovenskih orga-
nizacijah in ustanovah. Na deželnih 
volitvah aprila 2008 sem prvič kandi-
diral za Deželni svet na listi Slovenske 
skupnosti in bil izvoljen z visokim šte-
vilom glasov. Pred tem so mi bili vo-
livci leta 1996 zaupali vlogo tržaškega 
pokrajinskega svetnika, leta 2007 pa 
sem bil najboljše uvrščeni občinski 
sveti leve sredine v domači občini.
V Deželnem svetu sem bil član 6. stal-
ne komisije za znanstveno in tehno-
loško sodelovanje, izobraževanje, kul-
turne dobrine in dejavnosti, politiko 
za mlade in politiko za mir, jezikovne 
in kulturne identitete, javne priredi-
tve, rekreativne in kulturne dejavno-
sti, podpredsednik Odbora za zako-
nodajo, nadzor in ocenjevanje ter 
odbornik Komisije za Trst, ki upravlja 
istoimenski sklad.

Drevesa 
se svojih 
korenin 
se svojih 
korenin 
se svojih 

zavedo

DEBORA SERRACCHIANI

Kdaj volimo?
V nedeljo 21. in v ponedeljek 22. aprila 2013 

Kaj potrebujemo?
Volilno izkaznico (če smo jo izgubili, lahko 
seveda brezplačno, na Občini dobimo 
duplikat tudi do zadnje minute) in veljavni 
osebni dokument

Kako volimo?
Zelo preprosto. 
Na glasovnici (ki bo MODRE barve) 
prekrižamo simbol slovenske stranke 
in zraven (desno) napišemo eno samo 
preferenco za kandidata za deželni svet - 
v tem primeru GABROVEC.

Tako smo istočasno glasovali tudi za 
predsedniško kandidatko Deboro 
Serracchiani, saj je njeno ime že natisnjeno.

www.igorgabrovec.eu

Kaj naj povem o sebi? pomlad 2013



2008-2013
= 5 let dela z ljudmi in za ljudi
= preko 600 intervencij = 103 
resolucij = 93 svetniških vprašanj 
in interpelacij = 23 zakonskih 
predlogov 

PET konkretnih OBVEZ 
za NADALJEVANJE po 
začrtani poti:

1. Vložitev in zagovarjanje deželnega ZAKONA 
ZA RAZVOJ PODEŽELJA na osnovi t.i. Protoko-
la o Proseccu, ki je maja 2012 začel zakonodaj-
no pot v pristojnih komisijah in je zato TAKOJ 
pripravljen za nadaljevanje svoje poti.

2. Vložitev in zagovarjanje zakona o PRVI SVE-
TOVNI VOJNI, ki predvideva vrsto ukrepov za 
kulturno in gospodarsko ovrednotenje terito-
rija (zlasti turizem, storitve, gostinstvo, obrtni-
štvo) ob stoletnici velike morije dvajsetega sto-
letja. Zakonski osnutek je že zaključil svojo pot 
v pristojnih komisijah, ni pa dosegel obravnave 
v Deželnem svetu. Z njim ne gre odlašati!

3. Izdelava deželnega načrta o tehnoloških ko-
ridorjih, ki naj predvideva vkopavanje VSEH 
ELEKTROVODOV na trasah, ki so že obreme-
njene z javno služnostjo: avtocesta, železnica 
in naftovod.

4. Ustanovitev DEMOKRATIČNO izvoljenega za-
stopstva Slovencev v FJk po načelu »en člo-
vek, en glas«, ki naj preseže delitve, nedoreče-
nosti, negibnost in s tem odpre novo poglavje 

v razvoju slovenske narodne skupnosti v tem 
prostoru s posebnim poudarkom na vlogi in 
vključevanju mladih. Z deželnim zakonom, ki 
naj opredeli pristojnosti, prozornost v postop-
kih odločanja, ki naj omogoča dolgoročno na-
črtovanje in določanje obvezujočih prioritet.

5. REVIZIJA deželnega zakona, ki naj JUSOM in 
SRENJAM prizna starodavno lastniško pra-
vico nad premoženjem, tako kot je zapisano 
v zemljiških knjigah in s tem preseže stoletno 
krivico do naših ljudi in plemenite oblike sku-
pnega gospodarjenja s teritorijem po vseh na-
ših vaseh.

ŠESTA OBVEZA je že 
ŽIVLJENJSKI SLOG: 
povezovanje med nami 
in mi v povezovanju z ostalimi

V slogi je moč. In šibki smo, ko se delimo. 

Tako sem zapisal v svojem programskem pismu 
marca 2008 in ta načela so me vodila vseh pet let. 
Leta 2009 sem dal pobudo za ustanovitev skupšči-
ne slovenskih izvoljenih javnih upraviteljev, ki se je 
v naslednjih letih v vseh treh pokrajinah do decem-
bra 2012 štirikrat sestala, obravnavala in zavzemala 
stališča pretežno o vprašanjih reforme sistema kra-
jevnih javnih uprav. Naj bo ta skupščina, ki jo sesta-
vljajo izvoljeni Slovenci ne glede na strankarsko pri-
padnost, forum, kjer naj se izoblikuje naša strategija 
tudi glede bodočnosti Občin, Pokrajin in drugih 
oblik javno-upravnega združevanja na slovenskem 
naselitvenem prostoru v FJk.

• Deželna uprava je zanemarjala povezovanje in 
stike s Slovenijo. Dovolj zgovoren je podatek, da 

se je edini obisk slovenskega ministra pri Tondovi 
deželni upravi zgodil na mojo skromno pobudo, 
ko je predsednik Tondo skupaj s ključnimi odbor-
niki uradno sprejel v predsedniško palačo na Veli-
kem trgu ministra Boštjana Žekša.

• Skupaj s prijatelji smo povezali furlansko Občino 
Cassacco in slovensko Občino Cerkno. Do po-
bratenja je prišlo 26.11.2011 in zdaj dve občinski 
skupnosti, ki se nista poznali, tvorno sodelujeta 
na področju kulturne in gospodarske izmenjave.

• Za vprašanje razvoja kmetijstva in podeželja na 
Tržaškem sem za isto mizo spravil tržaške dežel-
ne svetnike vseh strank in gibanj. Rezultat je bil 
zakonski predlog, ki je doživel transverzalno pod-
poro in je pripravljen za nov začetek zakonodajne 
poti že čez mesec dni. Nič ne bomo zamujali.

• Za vse to so potrebne tri osnovne sestavi-
ne: STRPNOST, POTRPLJENJE in SKROMNOST. 
A vendar se splača, ker vedno obrodijo PLEME-
NITE SADOVE.

Prioriteta vseh prioritet 
pa je DELO
Ker brez dela ni dostojanstva ne za mlade in ne za 
starejše, ni načrtovanja bodočnosti, ni izhoda iz 
krize.

Zato je potrebno:

• drastično zmanjšanje birokratskih obveznosti, ki 
omejujejo ali celo onemogočajo življenje zlasti 
malim in srednjim podjetjem;

• ustanovitev enotnih okenc;

• spodbujanje mladinskega podjetništva z 
nepovratnimi prispevki, fi skalnimi olajšavami in 
strokovnim svetovanjem;

• neposredno povezovanje med izobraževalnimi 
ustanovami in stanovskimi organizacijami 
podjetnikov za hiter in neposreden pretok 
informacij;

• novi programi ponovnega vključevanja na 
tržišče dela tistih, ki so že v zrelejših letih izgubili 
službo. 

Politika bo verodostojna, 
ko bo prva dala zgled!

To se zgodi:
• s konkretnim zmanjšanjem plač in raznih 

dodatkov k dohodku deželnih svetnikov in 
deželne vlade;

• z drastično omejitvijo fi nančnih dotacij za 
svetniške skupine, odborništev in deželnega 
predsedstva;

• osvojitev osnovnega načela skromnega 
in varčnega upravljanja z vsakim evrom 
davkoplačevalcev.

Ni druge izbire kot ta, 
da zmagamo 

Ta izjava prinaša srečo. Spomladi 2011 
smo osvojili Tržaško občino in potrdili 
upravo Tržaške pokrajine. 

V začetku maja 2012 smo domačini po 
desetih letih znova prijeli krmilo Občine 
Devin-Nabrežina. 

Ni druge izbire kot ta, da letos zmagamo 
še deželne volitve.


