Občasnik Oljka | številka 2/18 | oktober 2018

Veliki intervju:
Stališča do
državne politike
v Slovenski Istri

Občasnik Oljka | številka 2/18 | oktober 2018

Veliki intervju:

Stališča do državne politike
v Slovenski Istri

Oljka – stranka slovenske Istre je bila v preteklih letih precej kritična do državne
politike, ki kroji usodo slovenske Istre in njenih prebivalcev. Sprašujemo
Vido Gračnar, predsednico Lokalnega odbora Koper in mag. Patrika Perošo,
generalnega sekretarja Oljke, kakšna stališča ima stranka do tovrstne politike
ter prihodnosti, ki bo zaznamovala evropski prostor.
želijo živeti v svoji regiji, kjer vedo, da bodo
tudi imeli, kar bodo ustvarili, in jim ne bo
Prihodnost
Prihodnost Evrope zagotovo ni v takšni potreba financirati centralne politike. PrihodEvrope je v
litični ureditvi, kot jo poznamo danes. Prinost Evrope se je že začela! Verjamemo, da se
skupnosti regij.
hodnost Evrope je v skupnosti regij. Ljudje
bodo regije, kot na primer Katalonija, Škotse čedalje bolj pritožujejo nad mačehovskimi
ska, Korzika, Baskija, Wales in druge, kaj
odnosi centralističnih politik, ki jih izvaja peščica izvolhitro usmerile v prilagojeno normativno in birokratsko
jenih politikov. Regije, ki so bile z agresivnimi in drugiokolje, ki spodbuja lokalne posebnosti, tako okoljske, somi posegi vključene v države, se počasi zbujajo. Ljudje si
cialne, kulturne in ekonomske.
Kako v stranki vidite prihodnost Evrope?
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Kaj pa regija Istra?

Ja, tudi to je del prihodnosti Evrope. Verjamemo, da bi v
svoji regiji Istri živeli veliko bolje. Dva pomembna vidika
vidimo v Oljki. Prvi je, da kar ustvarimo, tudi sami porabimo, to pomeni, da naš denar ne bi izpuhtel v Ljubljani.
In drugi, da bomo spodbujali razvoj skladno z našimi potrebami in pričakovanji.
Oljka je na nedavnih državnozborskih volitvah sodelovala z Zelenimi. Zakaj ste sploh šli na volitve, če pa
je Oljka regionalnega značaja?

Dosedanji poslanci iz naših krajev so malo ali pa nič naredili za slovensko Istro. Ker so pripadniki državnih političnih strank, bodisi levih bodisi desnih, se pač priklanjajo njihovi politiki, ki se je do sedaj izkazala škodljiva za
naš kraj. Z željo, da izvolimo naše poslance, imamo edino
garancijo, da bodo ti ljudje zastopali naš kraj in naše ljudi.
Ker smo regijska stranka, imamo možnost kandidiranja
zgolj štirih ljudi – dveh v Kopru ter po enega v Piranu in
Izoli, kar onemogoča izvolitev. Zato smo se morali z nekom povezati, ki ima podoben program in cilje.

Boste še kdaj kandidirali na državnozborskih volitvah? Z Zelenimi?

Težko bi sedaj rekli, ali bomo ali ne bomo kandidirali.
To bomo ocenili, ko bo čas za to. Tudi težko rečemo, če
bomo kandidirali z Zelenimi ali s kom drugim, saj se v
letih do prihodnjih volitev lahko veliko zgodi in spremeni. Zagotovo pa ostaja naša želja, da pridobimo svojega
poslanca, ki bo dejansko zastopal svojo regijo in ne politiko, kateri pripada.

Kako vidite odnos države do slovenske Istre in
Kopra?

Sedanja centralistično zasnovana država slovenski Istri nič ne daje, temveč ji nenehno samo jemlje. Ne samo to, celo mimo našega mnenja odloča,
kako naj poteka razvoj Istre. Odloča, o tem, kje
bodo potekale ceste in železniške proge, kdo bo
vodil državna podjetja v našem okolju, (ne)urejajo odnosa z Istrani onkraj meje, vodijo politiko ribištva, da o zemljiški politiki ali pa slabšem
položaju naših ljudi pri črpanju EU sredstev za
razvoj in kmetijstvo niti ne govorimo in še bi lahko naštevali. Država dejansko zgolj izčrpava našo
zemljo, morje in gospodarstvo.

Kaj menite o drugi cesti do Hrvaške, ki bi potekala
od Bertokov, skozi predor pod Šmarjami pa po dolini
Padne do mejnega prehoda?

To je nesmiseln projekt države, ki bo ponovno služil zgolj
za finančno okoriščanje peščice ljudi, ki so pri koritu.
Nam pa bodo uničili dragoceno zemljo in okolje, kjer živimo. Sprašujemo se, a dejansko potrebujemo dve hitri
cesti do Hrvaške? V Oljki mislimo, da zadostuje zgolj ena
in to je ta, ki se trenutno konča nad Izolo. In sicer, da bi
se hitra cesta oziroma tako imenovana obveznica Izola
Zakaj ste se odločili ravno za Zelene?
nadaljevala skozi Bandelj s postavitvijo predora Baredi in
se po obronkih padenske vale priključila na
Zeleni Slovenije težko sodijo na levo ali
obstoječo cesto proti Dragonji. Istočasno pa
Spodbujali bomo
desno politično stran, kar je bil naš prvi
je potrebno narediti hitro cesto do Lucije, da
razvoj skladno z
pogoj, saj smo kot regijska stranka pose lokalne ceste razbremenijo turistov. Na ta
našimi potrebami
lipolitični, torej neopredeljeni, vendar
način minimiziramo vpliv na okolje, obenem
in pričakovanji.
sodelujemo z vsemi, ki mislijo pozitivno
pa razbremenimo lokalne ceste tranzitnega
o naši Istri. Poleg tega imajo Zeleni zelo
prometa. Za takšno rešitev se je zavzemala
podoben program našemu, zavzemajo se
lokalna strokovna, politična in zainteresiraza okolje, predvsem pa tako kot Oljka podpirajo nujno
na javnost. A žal ni bila slišana v Ljubljani. Torej kdo nam
potrebno strateško temo, to je regionalizacija Slovenije.
kroji usodo? Sami ali politiki v Ljubljani?
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Veliko let pred samo mislijo, da bi Slovenija vstopila v
Evropsko unijo, je že bil naš maloobmejni prostor urejen
v takem duhu s povojnimi mednarodnimi sporazumi,
med katerimi bi navedli zlasti Osimski sporazum. Gre
V Oljki vseskozi opozarjamo in navijamo, da se vinjeta
za logiko prostega gibanja ljudi na tem območju, ki se je
za to območje odpravi. Močno dvomimo, da gre za rerodila v 50. letih prejšnjega stoletja in je sledila duhu relevanten prihodek iz naslova prodaje vinjete na našem
cipročnosti, miru in sobivanja narodov. Naj
območju, zato bi se lahko država temu
opozorimo na to, da se je doslej prav v tem
odpovedala in razbremenila lokalne ceste.
V Oljki vseskozi
duhu tudi sosednja Italija poskusila izogniTranzitni promet Italija–Hrvaška večinoma
opozarjamo in
ti zaračunavanju cestnine na državni cesti
uporablja stranske ceste, Škofije, Bertoki
navijamo, da
med Trstom in Tržičem. Politika v sosednji
itd. Te ceste so v domeni lokalne skupnosti,
se
vinjeta
za
to
Italiji je v zadnjih letih že poskusila uvesti
pomeni, da stroške sanacije nosi naša občiobmočje
odpravi.
cestne dajatve za Slovence, ki uporabljajo
na. Vendar ni zgolj problem v uničevanju
tržaško hitro cesto. Prav Osimski sporateh cest, temveč tudi v vseh ostalih negativzum je odvrnil vodstvo italijanske avtocestnih posledicah, ki jih ta promet povzroča:
ne družbe ANAS, da bi leta 2010 uvedla obračunavanje
hrupu, onesnaževanju, zastojih, nevarnostih nesreč in še
cestnine na tržaški hitri cesti.
bi lahko naštevali. Vinjeta ima tudi negativen vpliv na turizem in gospodarstvo, saj obvezen nakup vinjete namreč
Kaj menite o drugem tiru in o postopkih, ki jih je pelodvrača množico dnevnih obiskov iz Italije.
jala prejšnja vlada?
V povezavi s cesto, kako vidite trenutno vinjetno ureditev v slovenski Istri?

Dvotirno železniško progo bi potrebovali že zdavnaj.
Naravnost smešno je, da imamo v 21. stoletju zgolj eno
tirnico, ki povezuje obmorska turistična mesta in za
gospodarstvo izjemno pomembno Luko Koper. Povsem

Neurejena cestna povezava do hrvaške Istre povzroža nevzdržne
zastoje na cestah.

Alternativo ukinitvi vinjete na našem območju vidimo v
lokalni vinjeti ali zeleni taksi, ki bi jo uvedli na lokalnih
cestah. Domačini bi ceste seveda uporabljali brezplačno,
medtem ko bi tranzitni promet prispeval to posebno lokalno takso, ki bi služila kot odškodnina domačinom.
V pobudi za ukinitev vinjete na območju Mestne občine Koper, ki jo je Oljka pred leti poslala na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, ste izpostavili tudi
posebnost maloobmejnega prostora.

Posebnost maloobmejnega prostora, v katerega je
umeščena slovenska Istra, je zgodovinsko urejena v številnih mednarodnih sporazumih. Čeprav je prost pretok
blaga in ljudi ena od temeljnih svoboščin v Evropski uniji, sta ti svoboščini na našem ozemlju dodatno okrepljeni.

Železniška povezava med Koprom in Kozino poteka zgolj po
enem tiru.
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politike, zvišati hitrost vlakov, da se del cestnega prometa
preusmeri na to alternativo, na železniški promet.
Namerava se podaljšati prvi pomol Luke Koper. Kakšno je vaše stališče?

logično se zdi, da če imamo dve tirnici, se
železniški promet podvoji. Zato je potrebno čim prej zgraditi dva tira in to sami. Ne
potrebujemo ne Madžarov ne druge zunanje finančne pomoči, ker bi nas to dejansko
stalo veliko več.

Najprej je treba opredeliti, ali je Koper turistično mesto.
Če se opredelimo, da je mesto Koper posvečeno turizmu,
potem bi morala Luka Koper iskati rešitve povečanja pretovornih površin proti kopnemu tako, da bi bilo čim manj
vpliva na morje oziroma na mestno jedro. S podaljšanjem
pomola bo dejansko večji neposredni vpliv tudi na bližnjo
mestno plažo. Luka Koper bi morala skupaj z občinama
Koper in Ankaran narediti ustrezno prostorsko re-planiranje, tako da se dejansko jasno definira območje pristanišča, da bo imelo
Dvotirno
čim manjši vpliv na okolje, hkrati pa se strmi
železniško progo
tudi k izboljšanju poslovanja Luke.
bi potrebovali že

zdavnaj.

Vendar ni zgolj ta enotirna železniška proga problem. Bistveno večji problem je počasnost vlakov. Začudenja vredno je, da vožnja z vlakom od Kopra do Ljubljane traja 2
uri in 30 minut. Veste, koliko bi se ceste razbremenile, če
bi vlak potreboval zgolj eno uro, kot na primer traja vožnja z avtomobilom? To bi morala biti prioriteta državne

Prvi pomol Luke Koper se bo podaljšal do koprske plaže.
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Povsem nelogično se nam zdi, da se pristanišče širi horizontalo oz. v širino s terminali za avtomobile. Nujno bi morali v Luki zgraditi večjo
garažno hišo za avtomobile, s tem bi dvignili kakovost
storitev, ker bi bila vozila pod streho in bistveno varnejša.
S tem bi se obenem sprostila dragocena zemlja na območju Sermina, ki bi jo lahko namenili razširitvi obrtne
cone.
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vanja uporabljala zgolj za začasne ukrepe, kot je recimo
povečanje dela v določenem obdobju. Ne more pa biti to
dejansko alternativna oblika zaposlovanja, ki služi zgolj
Luka Koper je pomemben zaposlovalec in še edino večje
izkoriščanju delavcev in njihovih pravic. Če se ne motipodjetje v slovenski Istri. Žal pa se kadrovanje dogaja v
mo, je 1200 ljudi zaposlenih, ostalih pribl.
Ljubljani in ne v Kopru. Dokler bo država
700 ljudi pa dela preko raznih oblik zapoodločala, kdo bo direktor in kdo nadzorNujno
bi
slitve. To ne more biti drugo kot večanje
niki, je težko napovedati svetlo prihodnost
morali
v
Luki
dobička na račun izkoriščanja ljudi. Poglejtega podjetja. Preveč političnih igric je v
zgraditi večjo
te, skupina Luka Koper je v prvem polletju
ozadju, ki nimajo zveze s poslovnim okolgaražno
hišo
za
2018 dosegla 35 milijonov čistega dobička.
jem. Odločujoč vpliv pri izbiri nadzorniTorej, kje je problem, da ljudi ne zaposlijo,
kov in direktorja bi morali imeti lokalna
avtomobile.
temveč nameravajo tudi po novem predloskupnost in delavci Luke. Verjamemo, da bi
gu narediti nek tristebrni model, kjer bodo
izbrali najboljše kadre, ki bi skrbeli za poziimeli zaposlene še vedno preko agencij in pogodbenih
tivno in razvojno naravnano poslovanje, ustrezno skrbeli
izvajalcev. V Oljki se nam to zdi nesprejemljivo.
za zaposlene in imeli tudi posluh do bližnje okolice.
Kaj menite o Luki Koper?

Kaj pa delavci IPS? Kaj bi morala uprava Luke Koper
storiti v zvezi z njimi?

Luka Koper kot pomemben zaposlovalec v regiji bi morala prioritetno zaposlovati ljudi, ki živijo v tem okolju. Nobene potrebe ni, da zaposluje tujce, saj je še vedno preveč
naših ljudi brezposelnih. Kar se pa tiče tako imenovanih
delavcev IPS, mislimo, da bi jih bilo treba zaposliti. Po
slovenski zakonodaji naj bi se tovrstna oblika zaposlo-

Kaj pa menite o sodelovanju Luke Koper z Natom. Govori se, da naj bi Nato za svoje aktivnosti koristil tudi
Luko Koper. Kaj menite?

Naša slovenska obala je majhna, morja imamo zgolj za
okras. Luka Koper je tisto, kar nam odpira vrata v svet in
je za slovensko gospodarstvo izjemno pomembna. Naši
politiki pa se igrajo s prihodnostjo gospodarstva tako, da
sklepajo dogovore z Natom in ameriško vojsko. Govora

Avtomobili bi bistveno manj
prostora zasedali, če bi Luka
Koper zgradila garažne hiše.
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je celo o logistični točki za premike opreme in vojakov na
vzhod Evrope?! Ne znamo si predstavljati, kaj bi pomenilo za naše okolje, če pride do vojaškega ali terorističnega
incidenta. To bi bila nepopravljiva škoda za slovensko Istro. Vse bi bilo uničeno, čez noč bi postali reveži. V Oljki
smo proti kakršnemukoli vojaškem sodelovanju. Slovenija je premajhna za tovrstni biznis.

V Oljki smo mnenja, da če so podjetja v državni lasti,
je to dolgoročno slaba popotnica. Zato je potrebno podpirati lokalno vsa start-up podjetja in druge podjetnike,
obrtnike in gospodarstvenike, ki imajo svoja podjetja in
redno zaposlujejo v glavnem lokalno prebivalstvo. Ti so
edina garancija za uspešno poslovno prihodnost v našem
kraju.

Luka Koper je tisto,
kar nam odpira vrata v
svet in je za slovensko
gospodarstvo izjemno
pomembna.

Vinakoper je tudi eno lokalno podjetje
na udaru. Že dalj časa se skuša podjetje prodati …

Vinarstvo je poleg oljkarstva simbol slovenske Istre. Vinakoper je eno največjih
podjetij v Sloveniji. Veliko zemljišč ima v
najemu ali v svoji lasti. Veliko je tudi lokalnih vinogradnikov, ki imajo pomemben vir prihodka od prodaje grozdja Vinakopru. V Oljki bomo naredili vse, da ne pride do
prodaje tujim lastnikom. Podjetje mora ostali v lokalnih
rokah, to je edina garancija, da bomo ohranili zemljišča
in da bodo naši vinogradniki prodajali grozdje.

Tudi Banka Koper je, kot vrsto
drugih podjetij, prešla v tuje roke.

V Oljki bomo
naredili vse, da ne
pride do prodaje
tujim lastnikom.

Drži, da je Luka Koper še edini večji steber gospodarstva slovenske Istre. Ostala podjetja ali so propadla ali propadajo
ali so v tujih rokah ali pa so se preselila
v druge občine, npr. Delamaris, Ladjedelnica Izola, Istrabenz, Banka Koper, Intereuropa,
Tomos, Cimos, Aerodrom Portorož, Hoteli Bernardin,
Hoteli Simonov zaliv itd.

Poglejte, kjerkoli je bila država lastnik, je preko svojih
kadrov pahnila podjetja v propad. Naj se samo spomnimo, kako so nekoč poveličevali velike direktorje, jim celo
dajali priznanja za njihovo uspešno vodenje podjetij. Ti
direktorji so dejansko uničili naše gospodarstvo. Danes
se posredno uničujejo tudi zemljišča in objekti, saj vse
postopoma prehaja v tuje roke. Hoteli, letališče, banka in
še bi lahko naštevali. Vse to je že tuja lastnina.
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Vinakoper mora ostati v lokalni lasti.

Vinakoper je potrebno podpirati in spodbujati, da bodo
še bolj uspešni, ne pa iskati novega lastnika. Država ima
posredno preko Istrabenza in Luke Koper velik vpliv, saj
sta slednja polovična lastnika Adriafina, ki obvladuje 77
odstotkov Vinakopra. Torej vidite, zopet država kroji
usodo našega kraja in ljudi.
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Država razmišlja o vzpostavitvi azilnega doma na Debelem rtiču.

Že dalj časa deli javnost morebitni azilni dom na Debelem rtiču, ki naj bi sprejel 320 migrantov. Kaj menite?

Lokacija zagotovo ni primerna. Slovenija ima zelo malo
morja in izkoriščati ga moramo za druge namene, kot na
primer za turizem. Na tej lokaciji so že turistične namestitvene kapacitete, ki so sicer v slabem stanju. Verjamemo, da bi z malo truda in vložka lahko ta del obale postal
zelo atraktiven in privabil še več gostov. Za migrante pa
je potrebno najti drugo primernejšo lokacijo. Zagotovo
bi bila boljša rešitev, če bi te turistične namestitvene kapacitete država prenesla na občino Ankaran. Verjamemo,
da bi lokalna skupnost bistveno bolje upravljala s tem območjem. Turizem bi zagotovo zacvetel.
Veliko prahu je dvignil morebitni plinski terminal v
Trstu. Po štirinajstih letih je družba Gas Natural sporočila, da se odpoveduje vsem postopkom, povezanim z gradnjo plinskega terminala pri Žavljah …

Slovenska zunanja politika je do sosednjih držav neučinkovita. Pri konkretnem primeru plinskega terminala bi
lahko naša politika naredila veliko več. Ne pozabimo, da
se je v določenem trenutku odzvala s tožbo tudi občina
Ankaran, saj je bila država precej pasivna pri celotnem

postopku. Ne smemo pozabiti, da plinski terminal in plinovod pomenita visoko varnostno in okoljsko tveganje
v prvi vrsti ravno za prebivalce slovenske Istre pa tudi za
slovensko morje nasploh. Hvala bogu je zadeva zaključena, no ja, vsaj upamo lahko.
Bi pa izpostavili še en drug problem, ki ravno tako visi v
zraku. Pred leti je Oljka posredovala pobudo za sprejem
protestne note s predlogom za zaprtje tržaške železarne.
Delovanje železarne ima uničujoče učinke na zdravje ljudi, predvsem se pojavljajo številna alergijska, kronična in
rakava obolenja. Dejavnost železarne v Trstu, imenovane
„druga Ilva“, je po mnenju številnih še nevarnejša in bolj
oporečna od slednje, ki je v desetletjih malomarnega delovanja povzročila na stotine t. i. „belih smrti“. Njeni negativni vplivi na ljudi in okolje niso omejeni zgolj na Trst
in bližnjo okolico, temveč sežejo tudi v slovensko Istro.
Zato bi morala država pritisniti na italijansko politiko in
zahtevati, da se železarna zapre ter se na tem območju
vzpostavijo okolju prijazne dejavnosti.
Razvoj čistih pristaniških in logističnih dejavnosti je eden
od glavnih potencialov celotne regije, ki sega od Hrvaške
do Italije, preko Slovenije, v turizmu. Tukaj bi morale občine nastopiti skupaj in gledati na prostor kot celoto, ki je
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Železarna v Trstu škodi zdravju tudi prebivalcem slovenske Istre. Pred leti je Oljka
posredovala pobudo za sprejem protestne note s predlogom za zaprtje tržaške železarne.

skupna vsem nam in kjer je najpomembnejše zagotoviti ljudem čim višje standarde za
življenje in delo. Snovanje skupnih razvojnih strategij, s katerimi bi določili merila
in osrednje točke delovanja v prihodnjih
desetletjih, bi bila dobra odskočna deska za
oblikovanje skupnega prostora, ki bi nastopilo kot razvejana in dobro oblikovana homogena celota.

Slovenija se
mora čim prej
decentralizirati
oziroma
regionalizirati.

In kje v Oljki vidite rešitev?

Oljka ima rešitev, s katero bi zagotovila blagostanje in mir
v Istri, vsem ljudem pa omogočila okolje, v katerem bi se
slišal in upošteval njihov glas. Zdaj je pravi čas, da začnemo razmišljati o oblikovanju istrske regije, ki bi nas
zaščitila pred aroganco Ljubljane in njenih politikov ter
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Izdajatelj:
Odgovorni urednik:
Uredniški odbor:
Kontakt:
Naklada:
Tisk:

nam zagotovila možnost, da sami odločamo
o svojem življenju in prostoru, v katerem živimo.

Regija Istra bi zaživela podobno kot druge
evropske regije, ki so si že ali si še bodo izborile določeno avtonomijo, tudi na področju
kontrole nad pobiranjem davkov in razporejanjem denarja. Korzika, Škotska, Katalonija, Baskija
in številne manjše regije so dokaz, da je to mogoče in
celo edino uspešno za njihov razvoj in dobrobit njihovih
prebivalcev. Slovenija se mora čim prej decentralizirati
oziroma regionalizirati. Prepričani smo, da bi bila naša
regija najbolj uspešna in najbolj bogata v Sloveniji, predvsem pa se ne bi sploh pogovarjali o problemih, ki nam
jih država povzroča. Domačini slovenske Istre najbolje
vemo, kaj je za nas dobro in sprejemljivo.
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Valter
Krmac
Koper je vaš.
Capodistria è vostra.

