»Prišel je čas, da na svojo prihodnost gledamo na drugačen način. Ne smemo biti nemi opazovalci
osrednje državne oblasti, temveč moramo lastno usodo vzeti v svoje roke in si prizadevati za to, da
se v skupnem prostoru združimo. Oljka se bo zavzela za boljši jutri in bo pri tem postavila temelje
za izgradnjo močne regije, kjer se bomo združili s somišljeniki onkraj obeh mej. Prihodnost vidimo v
združevanju, v razvoju in delitvi skupnih idealov, ki so ideali prostora in ljudi celotne istrske regije.«
VALTER KRMAC, predsednik Oljke.
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Oljka – stranka, ki predstavlja in zastopa slovensko Istro

Oljka – stranka Slovenske Istre je bila ustanovljena junija
leta 2006, kot protiutež in odgovor takratni politični in družbeni ureditvi, ki sta bili zastareli in sta zasledovali napačne cilje.
Aktualnost takratne ustanoviteljske vizije se še bolj kaže danes,
ko smo v težki gospodarski krizi.

Oljka postaja in se krepi kot močna in
prepoznavna regijska stranka, kjer sta oblast
in vpliv zgolj orodja v rokah občanov, ki želijo
soustvarjati v Istri - ekonomsko, geografsko
in zgodovinsko najbolj pomembni regiji v
Sloveniji.

Oljka je stranka, ki jo sestavljajo in v kateri se za razvoj regije
zavzemajo delavci, obrtniki, kmetje, brezposelni, kulturniki,
športniki, mladina, upokojenci, družine in ostali ljudje, ki imajo
radi okolje, v katerem bivamo in ga s svojo prizadevnostjo in
delovanjem sooblikujejo in ustvarjajo. Vse te povezuje želja po
sooblikovanju Istre, posebnega prostora, v katerem živimo in je
že vrsto let nepravično obravnavan s strani tistih, ki imajo odločilno vlogo v državi in regiji.
Cilj Oljke postati prepoznavna regijska stranka, kjer je oblast
in vpliv orodje v rokah občanov in državljanov, se postopoma
uspešno uresničuje. Oljka postaja vez, preko katere lahko vsak
prispeva k uresničitvi idej, ki so skupne vsem, ki si želijo in
zagovarjajo aktivno politiko slovenske Istre. Tako politiko, ki bo
skrbela za večplastni razvoj regije, ob hkratni okrepitvi in institucionalni ureditvi čezmejnega sodelovanja, kjer bomo prekinili meje, ki že vrsto let ovirajo povezovanje in ne upoštevajo
ekonomskih, geografskih in zgodovinskih temeljev.

Oljka ni stranka posameznikov ali interesnih skupin, ki bi
uresničevali lastne interese. Oljka se zavzema za dejansko implementacijo volje ljudi, predvsem pa volje posameznika na vseh
ravneh političnega odločanja. Naš cilj niso moč, oblast in vpliv,
temveč naj bodo to le orodja v službi občanov in državljanov.
Zato smo v stranki tudi spremenili pogled na toge funkcionarske
ureditve, ki so prisotne v večini ostalih strank, s tem, da smo
sprejeli statut, ki omogoča najvišjo stopnjo zunanje in notranje
demokratičnosti in široke možnosti oblikovanja političnih in
splošnih družbenih usmeritev s strani posameznikov ali skupin
ljudi. V Oljki spodbujamo rotacijo in angažiranje na različnih
položajih znotraj. Hkrati podpiramo različnost mnenj, angažiranje posameznikov in skupin vseh političnih usmeritev ali
pripadnosti, kar vse uteleša naše osrednje poslanstvo:
rezultati pred politiko.
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Valter Krmac: „Istra je samo ena“

Valter Krmac, nedavno ste postali predsednik Oljke – stranke Slovenske Istre. Številni vas
poznajo kot uspešnega podjetnika, vendar je to le del zgodbe o vas ...
Pravzaprav bi na začetku poudaril to, da sem v prvi vrsti Istrijan.
Morda se bo komu moja življenjska pot res zdela zanimiva
(smeh). Obiskoval sem osnovno šolo v Šmarjah in že od malega
sem želel postati pilot, kar mi je kasneje tudi uspelo. Zaposlen
sem bil v državni letalski družbi Adria Airways, med drugim sem
pilotiral tudi znamenita letala Airbus. V začetku 90’ let sem
ustanovil podjetje, ki je trgovalo z avtomobili, iz tega posla pa
sem se kar hitro umaknil, saj so v tistih časih v njem nepravilnosti kar mrgolele in to se ni ujemalo z mojimi prepričanji.

S partnerjem sva nato ustanovila podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo embalaže in sva v 16 letih od 1 zaposlenega prišla na
34 redno zaposlenih delavcev in številnih zunanjih sodelavcev.
Naš cilj je organsko rasti, kjer je prvo merilo imeti zadovoljnega delavca. Trudimo se ponuditi dobre delovne pogoje našim
delavcem, mnenja sem tudi, da je dobro plačan in zadovoljen
delavec jedro vsake zdrave organizacije. Zadovoljen delavec na
tak način podjetju vrača dobre storitve, ustvarja se pozitivna
klima in ugotovimo, da le tako sklenemo krog, kjer smo zadovoljni lastniki, sodelavci in drugi partnerji, kupci.

www.oljka.org

Vaše razmišljanje je v teh kriznih časih skorajda nenavadno in zelo prijetno?
Veste, ne gre za razmišljanje. To je moja filozofija življenja.
Z njo smo v podjetju rasli in danes ustvarimo na tujih trgih
neposredno 40 odstotkov prihodkov, posredno pa kar 90. Veliko
delamo za avtomobilsko industrijo, pretežno v Nemčiji, kjer so
zahtevani kakovostni standardi izjemno visoki.

Te trge smo lahko dosegli s tem, da smo pravilno razmišljali, dali
ljudem vso veljavo, jih spodbujali k razmišljanju in jih primerno
nagradili. Mi danes ne proizvajamo le embalaže, temveč po celi
Evropi izvažamo domače znanje. Znanje naših ljudi.

Pri teh projektih utegnete razmišljati o politiki, v katero se s prevzemom stranke bolj aktivno
vključujete?
Naj priznam, da me je trenutno krizno stanje k temu spodbudilo.
Kot podjetnik sem dokazal, da lahko s tem, da damo ljudem
veljavo, tudi poslovno uspemo. Mi smo v krizi na tak način
povečali prodajo in zaposlovanje. Kar zadeva materialni vidik,
vam povem, da je formula, ki bi jo morala upoštevati politika,
zelo preprosta. Če ne ustvariš, inoviraš, iz tega nekaj zaslužiš in
daš vse v obtok, se zadeva slej ali prej ustavi. Ne potrebujemo
zloglasnih ekonomistov ali drugih učenjakov, ki nam že več kot
20 let prodajajo zgodbe o uspehu, ki so več ali manj bankrotirale.

Logika je preprosta in moramo strniti moči, da se vrnemo k ustvarjanju, da same sebe dvignemo, da se sami rešimo iz primeža
krize. Vendar, da bi to lahko naredili, potrebujemo primerno
okolje, za katerega pa je zadolžena politika. Politika mora ljudem
pustiti, da se razvijajo in delajo, česar danes skorajda ne morejo.
Tragedija današnjega časa je prav v tem, da živimo v sistemu,
kjer so možnosti osebnega in družbenega razvoja izredno težke.
Vendar ne zaradi ljudi. Zaradi tistih posameznikov, ki so tak sistem
ustvarili!

Zveni enostavno, vendar kako razviti politiko namenjeno ljudem in razvoju?
V Oljki imamo zelo ambiciozne načrte in si bomo prizadevali,
da bomo na naslednjih volitvah bistveno izboljšali položaj v
izolskem in koprskem občinskem svetu. Želimo pa se razviti in
utrditi tudi v občini Ankaran in Piran, kjer že začenjamo določene aktivnosti. Z leti smo dokazali, da smo zrela stranka, z
jasnimi cilji, z visoko moralno držo. Z vodenjem stranke pa
sem prevzel tudi odgovornost do nove politike, ki bo temeljila
na vključevanju vseh ljudi, ne glede na strankarsko ali drugo
pripadnost. Za to se bomo borili. Želimo si sodelovanje, brez
ločevanja. Prekinili bomo današnja gledanja na politiko in
podprli vse dobre projekte in sodelovali z vsemi, ki bodo podali
predloge, ki bodo v korist naši družbi. Hkrati bomo poudarili
pomen občanov in krajev ter predstavili dolgoročne poglede na
razvoj tega območja. Povezovali se bomo z vsemi, ki bodo pripravljeni narediti kaj dobrega.
Vedno več ljudi opaža, da trenutni sistem ne deluje več in ne
daje odgovorov na vprašanja časa. Lahko bi rekli, da je stanje
dramatično, dela je vedno manj, banke sploh ne financirajo
dobrih projektov oz. vnaprej zahtevajo vračanje posojil, ki so jih
dale poštenim podjetnikom in posameznikom. Po drugi strani pa
se nekritično mečejo davkoplačevalske milijarde v ta isti sistem,
ki nas je spravil na kolena. Upam, da prihaja čas, ko bo družba
postala bolj kritična, demokratična, ko bodo ljudje šli mirno na
ulico in zahtevali legitimne pravice. Pri tem pa ne smemo zgrešiti in se boriti proti posameznikom. Moramo namreč doseči
spremembo današnje politike in ne samo menjavo posameznih politikov. V Oljki ne bomo samo obljubljali gradnje cest,
vrtcev ali podobnih projektov. Želimo ponuditi moralno zdravilo za družbo. Dosegli smo raven kredibilne politike in čutim
kot dolžnost izpostaviti pozitivne in dobre rešitve, na katerih bo
temeljil naš razvoj. Če mi ne bomo uspeli predstaviti in uresničiti
dobrih predlogov občanov, kako naj to naredi mali človek?

Stranka Slovenske Istre

Dolgoročna vizija Oljke je uresničiti pomembno vizijo Evropske
skupnosti, ki temelji na regionalizaciji. S to bomo lahko dosegli
nešteto ciljev, predvsem tiste, ki so nam pomembni, in sicer
temeljit in večplastni razvoj Istrske in tudi širše regije. Močna
regija kot celota, kot skupnost, bo po naših predvidevanjih
edina lahko vplivala in sooblikovala državno razvojno politiko.
Ne bomo več gledali in čakali na ponesrečene ukrepe, ki nam
jih bodo ponujali odsluženi politiki, temveč bomo sami motor
razvoja svoje regije. Naš razvojni model bodo občudovali tudi
drugi v državi in bo kmalu postalo jasno, da za rešitev iz primeža
krize potrebujemo preboj v skupni zavesti, da moramo „upokojiti“ ideje in politike, ki so povzročili vse današnje težave in se še
vedno predstavljajo kot odrešeniki.
Hrvaška je vstopila v Evropsko unijo, le vprašanje časa je, kdaj
bodo padle tudi Schengenske meje. Fizičnih mej z Italijo že dolgo
ni več. S padcem mej so se sprostili tudi blagovni in finančni
tokovi, povečale so se družbene dejavnosti, mobilnost ljudi pa
končno pridobiva svojo izhodiščno funkcijo.

Oljka bo šla še korak dlje in bomo zrušili še meje obmejne politike. Tako bomo dosegli prepotrebne premike v regiji, v skupnem
prostoru. Konkretno načrtujemo ustanovitev lokalnih odborov
tudi v občinah sosednjih držav. V prihodnosti bomo prisotni
v vseh obmejnih občinah, in sicer Umagu, Bujah, Oprtljaju,
Buzetu in Lanišču, kar zadeva Hrvaško; v Italiji pa v Miljah
in Dolini. To bo „unikum“ v Evropi in sem prepričan, da mu
bodo sledili še marsikje drugje v Evropi. Projekta se lotevamo
zelo resno in temeljito, kar pač zahteva določen čas. Največja
napaka v politiki je, da se rešitve delajo na hitro, brez pravilne
ocene stroškov, brez prave vizije. Mi si bomo pri tem vzeli čas,
saj želimo pridobiti čim več različnih mnenj in predlogov in jih
tudi pravilno interpretirati ter oceniti njihovo veljavo v skupnem
prostoru. Veste, Oljka je stranka ljudi, kjer ni pomembno, kdo
jo trenutno vodi, kdo v njej deluje in kakšni so politični nazori
naših članov ali predstavnikov in simpatizerjev drugih strank.
Vse ideje so dobrodošle, ne glede na to, od koga prihajajo. Oljka
je stranka ljudi, ki so tudi njen nosilni steber.

Valter Krmac: Kot podjetnik sem dokazal, da lahko s tem, da damo ljudem veljavo,
tudi poslovno uspemo. Mi smo v krizi na tak način povečali prodajo in zaposlovanje.
Prvo merilo v poslu je imeti zadovoljnega delavca. Dobro plačan delavec, ki lahko
dela v dobrih pogojih, je jedro vsake zdrave organizacije. Tak delavec podjetju vrača
dobre storitve, ustvarja se pozitivna klima in ugotovimo, da le tako sklenemo krog, kjer
smo zadovoljni lastniki, sodelavci in drugi partnerji, kupci. Enako formulo moramo
uveljaviti v politiki in družbi, pa bo hitro jasno, da so rešitve za današnje stanje
preproste in na dlani. Zavedati pa se moramo dejstva, da lahko take rešitve uveljavijo
samo tisti, ki imajo ustrezno znanje in visoka moralna načela. V zadnjih desetletjih
se je pokazalo, da je večina vodstvene politične garniture skrbela samo za osebne
interese in medtem zanemarila ljudi, družbo in gospodarstvo. To moramo spremeniti
in dopustiti vpeljavo novih zasnov, ki temeljijo na združevanju in ne delitvi ljudi, kot
se je dogajalo do danes.

Iz vas veje optimizem, ne dajete občutka, da rešitev ni več ...
Poglejte, mnogi se sploh ne zavedajo, kakšne neizkoriščene
potenciale nudi Istra. Na te ciljamo in jih želimo izkoristiti.
Naravne danosti Istre so nam pustile ogromno premoženje,
sami pa ga ne znamo izkoristiti. V Oljki bomo še naprej poudarjali identiteto kraja in smo prepričani, da razvoj vseh naših
posameznih občin lahko temelji le na razvoju kraja kot celote.
Če tega ne bomo izkoristiti, že v nekaj letih ne bomo več imeli
česa ponuditi našim otrokom in prihodnjim generacijam.
Že danes napovedujem, da bo eden izmed naših predlogov
ustvariti močno pokrajino, močno regijo, ki bo temeljila na
enotnosti in skupni politiki. Ali bo to pokrajina Istra ali kaj
drugega, ni pomembno. Jedro našega razmišljanja je v tem, da
ustvarimo enotno politiko razvoja naših krajev. Poglejte današnje stanje. Na enem zgodovinskem geografskem območju
imamo na primer tri različne politike v treh občinah. Nekaj
manjših skupnih projektov sicer je, vendar to nima nič z ustvarjanjem močne identitete kraja.

Če pri pomembnejših stvareh vsak vleče na svojo stran,
zadeve se seveda ne premaknejo. Dolgoročna politika, ki bi
morala biti steber razvoja celotne Istre, tudi preko Dragonje
in Ankaranskega polotoka, bi morala temeljiti na strategiji, ki
je sprejeta s soglasjem vseh treh občin. Te pa bi se strategije
morale držati. Kako naj razvijemo kraj, ko se vsakih nekaj let
razvojne strategije spreminjajo, podvajajo, izključujejo in ostajajo zaklenjene v predalih občinskih ali državnih uradov? V Oljki
bomo ponudili na videz preproste rešitve, imeli bomo strpen
odnos do volivcev in jih jasno predstavili, kako je njihov glas
pomemben in hkrati velika odgovornost, saj je od njega odvisna
prihodnost vseh nas. Mislim, da je rešitev v tem, da se misli
naših prebivalcev usmerijo v razvoj prostora, v izgradnjo identitete, zdravega okolja, dediščine, ki jo bomo pustili zanamcem in
ne v vero v posamezne stranke, ustanove, institucije. Moramo
se zavedati, da smo sami lastniki svoje usode.

www.oljka.org

Veliko poudarjate identiteto kraja, vidi se, da res verjamete v potenciale Istre ...
Navezanost s krajem mi ogromno pomeni. Na različne načine
sem pomagal domačim ustvarjalcem pri izdajanju knjig, publikacij, pri širjenju naših kulturnih običajev. Na Čenturju urejam
kmetijo in načrtujem pršutarno. Vendar to je le primer, kaj se
v Istri lahko vse naredi. Istra nudi izjemne pogoje za razvoj
turizma in proizvodov, ki se lahko merijo na svetovni ravni. Ne
rabimo biti skromni in lahko kar na glas povemo, da imamo na
našem ozemlju izjemno arhitekturo, iz naših krajev prihajajo
najboljša vina, oljčna olja, pršuti, česen, sol in drugi izjemno

kakovostni pridelki, ki potrebujejo le še boljšo tržno umestitev.
Vse, kar daš v istrsko zemljo, dozori v vrhunski izdelek. Značilno
za Istro je, da so se tudi v preteklosti zanjo vedno borili. To nam
je lahko v poduk temu, da moramo sodelovati, se združevati,
snovati našo prihodnost in se ne deliti. Ne na zadnje je sama
posebnost Istre, da se vanjo že skozi celotno zgodovino naseljujejo ljudje različnih narodnosti in kultur, kar ključno prispeva
k rasti družbe, ki se mora razvijati in združevati, poenotiti na
podlagi posebnosti okolja, v katerem živimo.

Poudarjate združevanje, ki pa se kljub današnji krizi nikakor ne uresničuje ...
Mi smo stranka, ki bo povezovala ljudi in se k temu tudi osebno
zavezujem. Kot sem že prej omenil, povezovanje vidim ravno v
naši zemlji, v našem prostoru, ki nam mora biti kot izhodišče.
Povežimo se z okoljem, iz katerega naj črpamo projekte, ne
samo z idejami, ki se velikokrat izkažejo kot napačne. Še naprej
se bomo borili za resnico in mislim, da je zelo hudo, ko oblast
zamenja resnico s pravico, ki jo sama piše. Resnica je samo
ena in to moramo ponuditi ljudem. Zavajanj vseh oblik je že
toliko, da so ljudje na splošno popolnoma izgubili zaupanje v
politiko. Izhajali bomo iz tega, da poiščemo pozitivne lastnosti

vseh, ko bomo kdaj skrenili s prave poti, bomo to tudi priznali.
Pošten odnos do ljudi je dragocena vrlina in jo moramo spoštovati. Lahko vam povem, da je v poslu enako. Poštenje je zelo
pomembna stvar in se vedno obrestuje, čeprav včasih terja
daljšo pot. Prepričan sem, da veliko ljudi tako razmišlja, vendar
ne najdejo prave možnosti, da to na glas povedo. Mislim, da
je to narobe in bom sam kot posameznik naredil vse, kar bo v
mojih močeh, da jim bom to možnost vrnil. Skrajni čas je, da
zamenjamo družbo, ki se ji je iztekel rok trajanja in to lahko
storimo le s skupnimi močmi. Prej bomo to naredili, boljše bo.

Kaj bi na zadnje sporočili ljudem?
Vsem bi želel uspešno in srečno leto 2014, s posebno spodbudo za več optimizma. Zavedam se, da je v kriznih časih to
težko, vendar nam lahko le optimizem, sodelovanje, dobri
medosebni odnosi ponudijo boljšo prihodnost. Letos bodo tudi
lokalne volitve, kjer bomo lahko naredili bilanco o tem, kam

so nas pripeljala dosedanja občinska vodstva in kakšna so bila
naša pričakovanja. Mislim, da je to dragocena možnost, da
se odločimo o novi paradigmi, ki bo Istro povezala in razvijala
na drugačen način, ki bo motiv za spremembe sprejemal od
spodaj, od ljudi.

Oljka bo predstavila novo idejo politike,
ki se bo združevala in realizirala regijsko
pomembne zadeve v širšem čezmejnem
prostoru. Okrepili bomo svojo prisotnost v treh
obalnih občinah, hkrati pa bomo zradirali vse
idejne in fizične meje med Slovenijo, Hrvaško
in Italijo in ustanovili lokalne odbore v vseh
treh državah. Uveljavili bomo koncept enotne
regijske politične aktivnosti, ki bo delovala
pretežno za potrebe regijskega gospodarstva
in v tem prostoru živečih ljudi.

»Še naprej se bomo borili za resnico in mislim,
da je zelo hudo, ko oblast zamenja resnico s
pravico, ki jo sama piše.«

Stranka Slovenske Istre
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Oljka – konstruktivna opozicija

Oljka je doslej delovala kot opozicijska stranka v koprskem
in izolskem občinskem svetu, kjer s trdnim in poštenim delom
krepi svoj položaj. Kot opozicijska stranka bo Oljka uresničevala
svoj program tudi do prihajajočih lokalnih volitev, ki se bodo
odvijale letošnjo jesen, vendar bo ob tem ohranila konstruktivno držo, kjer se bodo dobri projekti podprli kot vedno do
zdaj, medtem ko se bodo slabi ali celo škodljivi, zavrnili.

Kar Oljko pri tem delovanju razlikuje od večine drugih strank,
je zmes doslednosti pri nadzoru trenutne oblasti in pozitivne
naravnanosti pri podpori projektov, ki so za skupnost koristni.
Oljka je stranka, ki se zaveda pomembnosti opozicijske vloge,
zato redno nadziramo porabo javnih sredstev in v primeru
dvomljivih poslov in nesmotrne rabe denarja nanje to tudi
javno opozarjamo.
Od svojega nastanka stranka ponuja in predstavlja alternativo: konkretne rešitve, idejne
projekte, pobude, podporne akcije in druge
oblike implementacije ali spodbujanja rešitev,
ki so v dobro skupnosti in občanov. Koristnosti
vrste naših projektov se zavedajo tudi tisti, ki
lokalne skupnosti trenutno vodijo, saj so v
minulih letih izvedli že vrsto naših konkretnih
predlogov, kot so razvoj ekonomske cone
znotraj pristanišča, ureditev kolesarskih stez in
izposojevalnice koles v Kopru in Izoli, začetek
ureditve zazidalnih območij na Šaredu, ideje
o ureditvi garažnih hiš, konkretno tudi parkirišče ob železniški postaji v Kopru in številne
druge. Čeprav v Oljki nismo prejeli pohval za
„posvojene“ predloge, smo vsekakor ponosni
nanje in upamo, da se bodo izvedli tudi v
prihodnje, ker je edino merilo, ki šteje, zadovoljstvo občank in občanov.

Vojko Ludvik, Patrik Peroša, Valter Krmac, Vida Gračnar

Oljka ni klasična opozicijska stranka, temveč stranka, ki aktivno podpira in predlaga projekte, ki
zagotavljajo izboljšave za našo skupnost. V Oljki zagovarjamo sodelovanje in smo proti politiki
izključevanja.
Rokohitrske akcije izolskega župana pri prijavljanju lastnih
občanov inšpekcijam so povzročile težko popravljive posledice
za mnoge krajane v zaledju. Gre predvsem za številne uporabnike kmetijskih zemljišč, ki so še danes pred tveganjem, da se
bo njihovo več desetletno delo pri razvoju podeželja in kmetijstva, sesulo v prah. Tega ne moremo mirno sprejeti, ne da bi
glasno obsodili taka ravnanja, ki lahko številne občane Izole
spravijo v socialno stisko. Ne smemo pozabiti, da so odločbe
o rušenju pomožnih objektov dobili dolgoletni priznani oljkarji,
vinogradniki in kmetovalci. Za številne je obdelava zemljišč
življenjskega pomena, ker je to njihov edini vir prihodkov. Vse to
je posledica nestrateškega in ozkega razmišljanja izolske politike, ki ni v stanju snovati celostno politiko razvoja podeželja.
V Oljki se bomo borili za celovit razvoj primestja, ki bo vključeval medsebojno povezane potrebe družbenega, okoljskega
in urbanističnega razvoja. Tudi novosti, ki se trenutno predstavljajo občinskemu svetu glede razvoja podeželja, gredo spet v
napačno smer. Želi se poskrbeti, da bo pozidava uspešna, ob
tem pa se je čisto zanemarilo vse okolje, ki bi dalo smisel urbanizaciji. V Oljki si ne želimo novih „vikendic“ za posvečene, temveč
sonaraven razvoj celotnega podeželja.

VOJKO LUDVIK, predsednik izolskega odbora Oljke

www.oljka.org

Upamo, da se bo projekt razglednega stolpa „Landmark“ ustavil, predvsem, ker
še do danes javnosti niso bili predstavljeni nobeni konkretni podatki o načrtih. V
Oljki projektov nikakor ne zavračamo vnaprej, vendar je v tem primeru predlagana
idejna rešitev še vedno dokaj skrivnostna, predvsem v delih, ki zanimajo lokalno
prebivalstvo in ti so: koristnost za širše okolje; stroškovna učinkovitost in jasno
razmejeni vložki lokalne skupnosti, ki morajo biti minimalni ali jih sploh ne bi smelo
biti; spoštovanje kulturne in krajinske danosti; konkretna umestitev v lokalno okolje
in razvoj vseh območij v neposredni bližini in druga; kaj bi stolp prispeval k lokalnemu okolju in gospodarstvu in drugo. Dokler ne bodo predstavljeni odgovori na
ta vprašanja, se težko konkretno opredelimo do projekta in ga lahko le v celoti
zavrnemo.

VIDA GRAČNAR, predsednica koprskega odbora Oljke

OLJKA SE KOT KONSTRUKTIVNA OPOZICIJA ZAVZEMA:
ZA:
•
•
•
•

Spodbudno gospodarsko okolje, ki zajema izvedbo ustrezne infrastrukturne podpore za omogočanje
razvoja gospodarstva in obrti, ki sta motor za novo zaposlovanje.
Okrepitev vloge regije, Istre, v njenem ožjem - lokalnem in tudi širšem - čezmejnem kontekstu.
Projekte, ki izboljšujejo kulturni, socialni, gospodarski, življenjski, izobraževalni, okoljski položaj
regije in njenih prebivalcev.
Sodelovanje in aktivno vlogo pri iskanju rešitev za skupno dobro.

PROTI:
•
•
•
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Čezmernemu zadolževanju, ki ni namenjeno ohranjanju in zagotavljanju socialnega položaja občanov,
kakovostnega javnega servisa ali zagotavljanju gospodarske aktivnosti in novi dodani vrednosti.
Projektom, ki zanikajo identiteto naših krajev, zgodovine, kulture in geografske lege.
Politiki izključevanja.

Razvoj pristaniške dejavnosti v sožitju s skupnostjo

Koprsko pristanišče kot edino tovorno pristanišče v Sloveniji
predstavlja enega izmed ključnih členov celotne gospodarske
verige v državi. Prihodki, ki jih ustvarja Luka Koper kot upravljavec pristanišča, so le del znatne poslovne dejavnosti, ki jo
poganja koprsko pristanišče. Od njega ustvarjajo Slovenske
železnice, špediterji, agenti, kontrolne hiše, avtoprevozniki,
del javnega sektorja (carina, policija, inšpektorati, pomorska
uprava in drugi) in množica domačih ter tujih podjetij ali posameznikov. Luka Koper je tudi en od najpomembnejših zaposlovalcev ne samo v Kopru, temveč v celotni Istri. Ker deluje praktično med Koprom in Ankaranom, Luka Koper znatno vpliva na
življenje prebivalcev teh območij in Istre nasploh.
V Oljki menimo, da mora razvoj Luke Koper in njene pristaniške
dejavnosti temeljiti na skladnem delovanju med predstavniki
lokalnih skupnosti (Koper in Ankaran) in gospodarskim interesom (Luka Koper in večji deležniki). Ti morajo skupno, kot
močen pogajalski partner, nastopiti pri realizaciji projektov, ki
so odvisni tudi od države.

Predlagamo ustanovitev mešane komisije predstavnikov
lokalnih skupnosti iz Ankarana in Kopra ter vodstva Luke Koper,
na kateri bi se obravnavali vsi pomembnejši projekti, ki vplivajo na kakovost bivalnega okolja prebivalcev, z vidika svetlobnega ali okoljskega onesnaževanja, hrupa, varnosti ali drugih
pomembnih vprašanj.

Stranka Slovenske Istre

Gre predvsem za prepotrebno izgradnjo drugega tira, poglobitev vstopnega akvatorija, razvoj potniškega terminala, optimizacijo delovanja ekonomske cone, presojo upravičenosti
in načina delovanja dejavnosti pretovora sipkih in razsutih
tovorov, ki vnašajo v okolje in prebivalstvo vrsto negativnih
posledic zaradi prašnih delcev v zraku, nov priključek za neposreden vstop v pristanišče s hitre ceste in ne več preko mesta,
kar negativno vpliva na okolje, obremenjenost javne infrastrukture, varnost in tudi na občane.
Mešana komisija bi na lažji način uskladila tudi temeljno
razvojno vprašanje koprskega pristanišča, ki je prostorski razvoj.
Pred nebrzdano širitvijo v zaledna območja bi lahko preizkusili
številne tehnološke možnosti, ki jih ponuja sodobna pristaniška
dejavnost. Možno bi bilo optimizirati površine avtomobilskega
terminala, s tem, da se preoblikujejo v garažne hiše (ena od teh
že obstaja) in se izkoristijo navpični gabariti. Danes lahko opazujemo zelo velike parkirne ploščadi, ki bi se po našem mnenju
lahko delno namenile skladiščenju in pretovoru zabojnikov, za
katere se pričakuje rast tudi v prihodnosti. Nove površine bi
lahko pridobili tudi s postopno ukinitvijo „umazane“ dejavnosti
sipkih in razsutih tovorov.
Zavzeli se bomo tudi za čimprejšnjo obravnavo težav pristaniških delavcev, ki so zaposleni pri zunanjih izvajalcih (t. i. IPS). Gre
za prikrito obliko zaposlovanja na način, da se tem delavcem
pogosto ne zagotavljajo nobene ali minimalne pravice iz dela.
Ta sistem je v veliki meri izkoriščevalski do delavcev, ker ne
zagotavlja zadostnega socialnega ali zdravstvenega varstva, ali
nasploh pravic iz delovnega razmerja. Takim delavcem bi se
morala ponuditi možnost zaposlitve neposredno v Luki Koper,
saj zanjo že delajo. Taka zaposlitev bi zanje predstavila obliko
socialne varnosti in bi okrepila njihovo zvestobo in pripadnost
do družbe, kar bi na dolgi rok bilo koristno tako za delavce kot
za Luko Koper.
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Oljka podpira ustanovitev stalnega delovnega telesa, ki ga bodo sestavljali predstavniki
lokalne skupnosti in gospodarstva in preko
katerega se bodo skupno načrtovali, izvedli
in uskladili razvojni interesi Luke Koper, ki
so hkrati interesi Kopra in celotne Istre.
Skupno iskanje rešitev in odgovorov na ta vprašanja bi preprečilo številne težave, ki se še vedno dogajajo zaradi enostransko
speljanih projektov, kot lahko na primer opazujemo pri kasetah
za deponiranje mulja, kjer se niso iskale ustrezne in soglasne
rešitve. Na zadnje pa ne smemo pozabiti na to, da je treba
prevetriti in javno predstaviti, na transparenten način, obliko
in način nadzora delovanja Luke Koper preko njenih organov.
Kljub temu, da je zakonodaja jasna in ne bi smela prepuščati
interpretacij, se redno pojavljajo težave, ko si na neki način
vsak zase predstavlja, kako bo izpolnil nalogo nadzornika ali
člana uprave.
Zavzeli se bomo za jasno opredelitev vloge in ciljev nadzornega sveta in vlogo uprave Luke Koper, s tem, da bo poleg
osnovnih dolžnosti in pravic jasna tudi odgovornost posameznikov. Množično obtoževanje ene in druge strani preko
javnosti je brezplodno in za družbo škodljivo. Vpeljava visokih
korporativnih standardov, ki ne bodo prepuščala dvomov glede
postopkov nadzora in upravljanja, bodo zagotovila normalno
delovanje in razvoj Luke Koper, kjer ne smejo veljati pravila enih
ali drugih lobistov, temveč samo rezultati in spoštovanje pravil.
Izpeljava novih in optimizacija obstoječih večjih projektov, je
ključ do zagotavljanja razvoja Luke Koper in s tem ustvarjanja
novih delovnih mest. Oljka je in bo še naprej zagovarjala razvoj
pristanišča v Istri, ki odpira celotni Sloveniji okno v svet.

Univerza na Primorskem je osrednji faktor razvoja regije

Univerza na Primorskem je v slovenskem visokošolskem prostoru obravnavana
neenakopravno v primerjavi z ostalimi javnimi univerzami v Sloveniji. Na ta pojav so
pred kratkim opozorili najvišji predstavniki univerzitetne skupnosti in študenti, ki si s
peticijo in različnimi javnimi pozivi prizadevajo za pravično financiranje. Oljka je tovrstna prizadevanja podprla javno in tudi s skupnim stališčem, ki je bilo sprejeto na
občinskem svetu Mestne občine Koper.
Univerza na Primorskem je ključna ustanova, od katere bo odvisen razvoj celotne
regije. Gre za obsežen cikel prenosa znanja v prakso, ki se začenja in zaključuje prav
znotraj univerze. Univerza na Primorskem potrebuje primerne pogoje za to, da lahko
razvije in implementira ustrezne študijske programe, s katerimi se bo razvil visoko
izobražen kader, ki bo nosilec prihodnjega razvoja našega prostora. Poleg enakopravnega vira financiranja, ki ga je dolžna zagotoviti država, Univerza na Primorskem potrebuje tudi aktivnejšo podporo lokalnih skupnosti. Ne gre samo za osnovne infrastrukturne ali politične podpore občin, ki so pogosto nezadostne, temveč za prepotrebne
skupne razvojne projekte.
V Oljki namreč menimo, da morajo vse občine v Istri podpreti delovanje Univerze na
Primorskem na način, da se sprejmejo konkretni ukrepi v smeri zagotavljanja njenega
razvoja. Med te predlagamo izboljšanje delovanja obstoječega inkubatorja, ki je
potreben boljše vključitve v lokalno gospodarsko okolje, kar lahko dosežemo s spodbujevalnimi programi za podjetja, ki bodo sodelovala v tem projektu in tehnološko
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razvojnega parka, ki potrebuje znaten intelektualen, družben
in materialen zagon; sprejem programov, ki bodo spodbudili sodelovanje med gospodarstvom in univerzo; ustrezno
aktivno politiko zaposlovanja in štipendijsko politiko, s katero
bomo poskrbeli za lažji prehod študentov na trg dela; podpora
razvoju raziskovalne in akademske odličnosti v regiji in politika
preprečitve bega možganov; dobri pogoji za študij in izobraževanje, razvoj privlačnih, gospodarsko in družbeno potrebnih
programov, s katerimi bomo znatno povečali število študentov
Univerze na Primorskem in dosegli cilj vsaj 10 tisoč študentov
do leta 2020.

Študenti bodo poleg prispevka k družbi znanja, prispevali tudi
k razvoju regije, saj se mnogo izmed njih za čas študija naselijo v istrsko regijo, kjer predstavljajo tudi pomemben del
skupnih regijskih prihodkov. Nikakor ne smemo zanemariti niti
pomena znanosti in raziskovanja, ki sta sestavni del univerzitetnega prostora in največje sredstvo, s katerim lahko dosežemo vrhunske inovacije. Te omogočajo razvoj novih storitev,
proizvodov, procesov, kar vse lahko zagotovi dodano vrednost,
konkurenčne prednosti, nova delovna mesta in gospodarski
razvoj ter družbeno blaginjo.

Oljka podpira prizadevanja Univerze na Primorskem po pravičnem financiranju in se zavzema
za aktivno vlogo lokalnih skupnosti pri podpori k razvoju celotne univerzitetne skupnosti. S tem se
zavzemamo za univerzo, ki bo podpora gospodarstvu, študenti in visokošolski učitelji ter raziskovalci pa bodo največje sredstvo razvoja družbe v širšem smislu.
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Bilinguismo non solo come obbligo legislativo, ma come opportunità di
crescita

In passato abbiamo fatto molti interventi pubblici in ambito
di salvaguardia dei diritti della comunità nazionale italiana,
che purtroppo vengono calpestati molto frequentemente. Nel
partito dell’Istria Slovena Oljka non riusciamo a capire perché
non si cerchi di risolvere questo problema, che si evidenzia
particolarmente nel mancato uso di entrambe le lingue ufficiali
nel settore della pubblicità in luoghi pubblici. Tale problema
non è solo in declino, ma sta addirittura aumentando.
Non possiamo che fare un altro appello ai rappresentanti di
tutti i Comuni e alle autorità competenti, affinché si stabilisca
uno stato di legalità, che ha come fine l’attuazione di decreti
comunali molto importanti. Negli ultimi anni è purtroppo in
crescita anche il fenomeno della scarsa conoscenza della lingua
italiana presso i pubblici uffici. Anche questo è un fenomeno
grave, dato che bisogna tener conto del fatto che molti nostri
cittadini usano l’italiano come loro prima lingua.

Perché invece non cerchiamo di promuovere l’importanza e
la particolarità dell’integrità territoriale, del multi culturismo
e plurilinguismo in ambiti transfrontalieri culturali, turistici o
economici, attraverso un maggiore uso della lingua italiana?
Qui si possono menzionare progetti transfrontalieri concreti,
come il miglioramento di programmi universitari, lo sviluppo
di nuove attività economiche, aree o piattaforme di ricerca
territoriali, dove potremmo creare un polo importante che
colleghi l’Italia con le economie dei Balcani, ben conosciute
dagli Sloveni. Le possibilità sono molteplici e tutt’oggi rappresentano potenziali poco sfruttati.

Il mancato rispetto del bilinguismo è un fenomeno che
dobbiamo assolutamente arrestare, dato che potrebbe portare
ad un declino degli standard di salvaguardia dei diritti minoritari. Essi rappresentano infatti la base di una società civile,
ma sono allo stesso tempo la rappresentazione delle molteplici
tradizioni comuni, della storia, della cultura e di tutto il patrimonio che ci unisce.
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Brez novih delovnih mest ne bo razvoja

Da bi zagotovili blaginjo v družbi, je zelo pomembno ustvariti
pogoje, s katerimi se bodo lahko ustvarila nova delovna mesta.
Le nova delovna mesta lahko izboljšajo socialni položaj
posameznikov in s tem celotne družbe. To bo možno zagotoviti le v primernem okolju, kjer se bodo lahko gospodarstvo,
podjetništvo in obrtništvo uspešno razvijali.

V Oljki – stranki Slovenske Istre zagovarjamo temeljno stališče,
da mora politika razvoja novih delovnih mest zagotavljati kakovostne pogoje za delodajalce, vendar tudi za delojemalce. V
času krize, ko je skorajda pasivna vloga države še bolj poudarjena – seveda v negativnem smislu – je toliko bolj izrazita
potreba po aktivni vlogi lokalne skupnosti, ki lahko in mora
ponuditi ustrezne rešitve na tem področju.

Stranka Slovenske Istre

Stališče Oljke, da bi morale vsaj priobalne občine skupno nastopati pri ključnih razvojnih projektih, je aktualno zlasti pri iskanju
tovrstnih rešitev.
Istra je okolje, ki že zaradi naravnih danosti in ugodne geo‑
strateške lege, lahko privabi pomembna tuja podjetja, tudi
takšna, ki ustvarjajo izdelke ali storitve z visoko dodano vrednostjo. Tem in tudi domačim podjetnikom, obrtnikom in podjetnikom bi lahko ponudili spodbudno okolje za poslovanje, kjer
bi omogočili vsaj delno finančno in birokratsko razbremenitev.
Območje z režimom ekonomske cone znotraj koprskega pristanišča je naravnost idealno za spodbuditev delovanja regijskega
podjetniškega oz. poslovnega inkubatorja, tehnološkega parka,
„start up“ podjetij, ki bi podpornike ali „mecene“ iskala po
celem svetu.

Oljka zagovarja aktivno lokalno politiko,
ki bo večjim investitorjem, podjetnikom
in obrtnikom omogočala kakovosten javni
servis in ugodnejše okolje, brez birokratskih
ali finančnih ovir. Hkrati zagovarjamo razvoj
lokalnega podjetništva in aktivno vlogo
lokalne skupnosti pri premagovanju ovir za
zaposlovanje ranljivih skupin delavcev.

V Oljki bomo spodbudili racionalizacijo delovanja javne uprave
na regijski ravni in prihranke vložili v ustvarjanje okolja, ki bo
nudil podporo za novo zaposlovanje. Prizadevali si bomo, da
se v ta projekt vključi tudi univerza, kateri bomo omogočili, da
študentom in diplomantom ponudi lažje pogoje za prehod na
trg dela, v programe pripravništva in programe hitre zaposlitve
mladih. Podali bomo poziv Občinam, naj čim prej podprejo
pobudo za ustanovitev sklada, kjer se bodo zbirala sredstva
za podporo najboljših poslovnih idej, ki imajo možnost hitre
izvedbe v prakso. Okrepiti bo potrebno tudi sodelovanje z regijskim razvojnim centrom, s katerim bi lahko razvili in podprli
številne nove regijske projekte. Nadalje razmišljamo o uvedbi
programov za vključitev starejših, upokojencev, ki si to želijo, v
različne oblike dela v občinskem javnem okolju, kot so na primer
muzeji, društva, izobraževalne ustanove in druge institucije.
Veliko priložnosti vidimo tudi v strateškem položaju koprskega
trgovinskega središča, ki bi s primernim razvojem oz. dokončanjem lahko konkuriral središčem v italijanskem Vidmu ali
Viležu. Koper oz. istrska regija je za ljudi iz Hrvaške in širšega
območja Trsta bistveno bližji. Razvoj takega središča bi povečal
gospodarsko aktivnost in tudi nova delovna mesta. Pri tem
pa moramo biti posebej pozorni na to, da razvoj trgovskega
središča spremljajo vzporedni in dopolnilni programi, ki zajemajo tudi staro mestno jedro, ki ga je treba oživeti.
Veliko priložnosti za razvoj gospodarstva in ustvarjanje novih
delovnih mest je tudi v turizmu, zato moramo še bolj promovirati destinacijo Istre in njenih posebnosti, saj bomo lahko le
tako privabili nove goste. Portorož je že relativno dobro uveljavljena turistična destinacija, ki bi jo še razvili, hkrati pa bi razvili
nišni turizem v preostalem delu Istre, ki je tako rekoč v celoti
potencialna turistična destinacija. Z razvojem letališča Sečovlje
bi lahko že v kratkem uvedli nekaj novih letalskih linij, ki bi Istro
približalo tujim gostom.

V Oljki načrtujemo tudi rešitve na mikro ravni, med njimi so
na primer oddaja občinskih zemljišč ali poslovnih prostorov
po simbolični ceni, kjer bi se spodbujale dejavnosti socialnega podjetništva, dejavnosti javnega in lokalnega pomena ali
značilne dejavnosti lokalne obrti. Nujno je tudi vlaganje v razvoj
programov za subvencioniranje najbolj ogroženih kategorij
na trgu dela, ki so mladi, starejši, invalidi ali drugi prikrajšani
delavci.
Istra ima tudi ogromno neizkoriščenih rodovitnih površin.
Lokalne skupnosti bi s pomočjo državnih kmetijskih skladov
morale poskrbeti za različne oblike spodbujanja lokalne pridelave značilnih kmetijskih in drugih produktov, kar bi lahko
ustvarilo veliko novih delovnih mest. Vsa neobdelana kmetijska
zemljišča bi se morala obdelovati, saj lahko le na tak način
preprečimo stanje, ko se kakovostna zemljišča razraščajo in ne
prinašajo nobene dodane vrednosti.

www.oljka.org
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Pomanjkljiva javna prometna infrastruktura pesti razvoj Istre

Infrastrukturna politika na področju Slovenske Istre je naravnost
slaba in potrebuje več ambicioznosti. Dolgoletna zanemarjenost
tega področja, začinjena s pavšalnimi rešitvami, ad hoc projekti,
naložbami brez kritja in pomanjkanjem jasne vizije nasploh,
povzroča velike težave pri razvoju Istre. Razvoj cestne infrastrukture se v sodobni družbi ne smatra niti kot strošek, saj so pozitivni
učinki, ki jih ta vrača v razvoj gospodarstva in kakovosti bivanja
ljudi, znatno višji od vložkov.
V Oljki zagovarjamo in se bomo močno zavzemali za realizacijo
konkretnih projektov, ki bodo zaokrožili regijske transportne
potrebe. Med prioritete sodi čimprejšnje dokončanje glavne
državne ceste v Istri, ki vključuje zaključek gradnje predora
Markovec in nadaljevalne trase do istrskega ipsilona. Ker je
trasa do Izole praktično v zadnji fazi gradnje, predlagamo, da
se ne glede na obstoječe načrte, ponovno preuči nadaljevalna
trasa do Hrvaške, s tem, da se vsi novi načrti usmerijo v to, da
se čim manj obremeni in uniči okolje, četudi bi to predstavljalo
dražjo rešitev. Vložki se bodo prej ali slej povrnili, medtem ko je
uničenje naravnega okolja trajno in nepopravljivo in bi bremenilo celotne prihodnje generacije.

V Oljki smo prepričani, da bo zadostovala samo ena glavna
cesta do Hrvaške in menimo, da so načrti o novi cestni trasi
proti hrvaški meji, iz smeri Bertokov proti Šmarjam, z novim
predorom nepotrebni. Če bi privolili v te načrte, bi privolili tudi
v ponovno uničenje številnih kmetijskih zemljišč, ki so v Istri iz
dneva v dan vse bolj redka in dragocena za lokalno predelavo.

Po slovenski Istri vožnja brez vinjet!
V Oljki zagovarjamo, da se promet na celotni trasi hitre ceste od
Škofij do Hrvaške razbremeni obveznosti uporabe vinjet. Ravno
v Istri je namreč najbolj prisotna težava množične uporabe
lokalnih cest s strani tujih voznikov, ki se na tak način izognejo
nakupu vinjet. To predstavlja resno okoljsko vprašanje (hrup,
izpušni plini, ipd.), saj je znatno povečan promet v zaselkih in
vaseh; lokalne ceste se čezmerno uničujejo, ker niso načrtovane za tako intenzivno rabo. Poleg tega vzdrževanje lokalnih
cest neposredno bremeni lokalne proračune, medtem ko
lokalna skupnost nima nič od prihodkov iz naslova vinjet, ki
gredo v dobro DARSa; bistveno je tudi povečana nevarnost za
nastanek prometnih nesreč v zaledju. Predlog bomo v naslednjih dneh tudi formalno posredovali pristojnemu ministrstvu in
poslancem v Državnem zboru, od katerih pričakujemo podporo,
saj gre za zelo pomembno vprašanje.
Ureditev osrednjih prometnic bo spodbudilo urbanizacijo
in približalo Slovenijo Hrvaški
Poleg zaključka hitre ceste od Škofij do Dragonje, se v Oljki
močno zavzemamo za ureditev še vseh ostalih državnih cest, ki
nas povezujejo s Hrvaško. Naj omenimo le najbolj pomembno,
in sicer cesto na relaciji Sv. Anton – Gradin, ki je danes v zelo
slabem stanju. Poleg tega, da bo popolna prenova te ceste
pripomogla k urbanizaciji obsežnega zalednega območja, k
razvoju kmetijstva, podjetništva in drugih dejavnosti, bo z ukinitvijo Schengenske meje, za kar si v Oljki močno prizadevamo,
postala ena od osrednjih prometnic, ki povezujejo Slovenijo in
Hrvaško. To je lahko eden od prvih konkretnih projektov, ki jih
lahko uresničimo s sodelovanjem sosednje občine Oprtalj, s
katero bi načrtovali skupno politiko ureditve ceste, ki povezuje
dve sosednji državi.
Pomorski promet neizkoriščena priložnost
Veliko priložnosti vidimo v razvoju medobčinskega in medregijskega pomorskega prometa, ki bi potekal na ravni regije, in
sicer od Italije do Hrvaške. Gre za privlačno turistično pomorsko
traso, ki bi lahko hkrati ponudila bistvene izboljšave v mobilnosti lokalnega prebivalstva. Države, ki so vpeljale take oblike
transporta, so zagotovile učinkovit, hiter in cenovno zelo
ugoden javni prevoz, ki je hkrati prijaznejši do okolja.

V Oljki od države pričakujemo čimprejšnji
zaključek predora Markovec in nadaljevalnih
tras do istrskega ipsilona. Ob tem bo treba
ukiniti vinjetni sistem na celotni relaciji od
Škofij do Dragonje, saj se že danes velik del
čezmejnega prometa prenaša na lokalne in
vaške ceste, ki so preobremenjene. Nujno je
tudi prenoviti vse druge ceste, ki povezujejo
slovensko in hrvaško Istro.
Stranka Slovenske Istre

Izboljšati kolesarske steze
Projekt preureditev ozkotirne steze Parenzane v kolesarsko
stezo je vsekakor zanimiv in dobrodošel projekt, ki bi ga bilo
treba zaključiti v čim krajšem času. V Oljki se bomo zavzeli za
to, da se kolesarske poti med Slovenijo, Italijo in Hrvaško ne
omejijo na to edino traso, temveč se pospeši gradnja še drugih
primernih kolesarskih stez tako v meddržavnem prometu kot v
lokalnem prometu. Vidimo namreč veliko težav v neenotnem
razvoju kolesarskih stez med tremi občinami, kjer vsaka lokalna
skupnost vodi lastno politiko. Po našem mnenju bi se morali
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ti projekti poenotiti pod eno streho, kjer bi kolesarske steze
načrtovali in nato v praksi udejanjili preko krovnega medobčinskega projekta. S tem bi prišli do boljših rešitev na regijski
ravni in bi privarčevali veliko sredstev že pri racionalizaciji javnih
postopkov gradnje. Z dobro mrežo kolesarskih stez bi morali
okrepiti tudi mrežo javnih izposojevalnic koles, ki bi se razširila na vsa občinska območja, ki izpolnjujejo prostorske predpostavke. Vse to bi pripomoglo k popularizaciji uporabe koles,
kar ima lahko pozitiven učinek na zdravje ljudi.

Kmetijstvo in ribištvo: naravni bogastvi Istre

Od mnogih neizkoriščenih potencialov Istre sta morda prav
kmetijstvo in ribištvo trenutno najbolj izpostavljeni. Čeprav se v
zadnjih letih dejavnosti krepita in razvijata, v Oljki menimo, da
še nista dobili zadostne veljave in si bomo prizadevali za njun
razvoj in uveljavitev.

Ribištvo je naša kulturna dediščina in še vedno pomembna
dejavnost
Ribištvo in predelovanje rib je že od nekdaj predstavljalo
pomemben gospodarski vir regije. Z leti se je vloga ribištva
spremenila, preoblikovala, vendar v Oljki menimo, da jo je treba
ohraniti, predvsem pa razviti. Določeni projekti so se v minulih
letih realizirali, in sicer prenova ribiških pomolov v Kopru, Izoli
in Piranu, kar pozdravljamo. Ob tem, da se je nekoliko uredila
zunanja podoba tega sektorja, se je po našem mnenju naredilo premalo za samo jedro ribiške dejavnosti, ki ponuja veliko
priložnosti.
Okrepitev vloge enotne regije bi lahko bistveno izboljšala
pogoje za ribolov v čezmejnem območju, kar je podlaga za
uspešno dejavnost. Z jasno postavljenimi pravili in soglasjem
med obalnimi občinami Slovenije, Hrvaške in Italije bi lahko
dosegli zgodovinski premik, ki pa ne bi bil pogojen z vsakokratno
politično voljo.
Prizadevali si bomo, da se na ravni treh držav doseže konkreten sporazum za ribiško dejavnost, ki bi bil v korist čisto vseh.
Soglasje glede ribolovnega območja, ki bi bil rezultat soglasja
regijskih partnerjev, bi omogočil boljši in bolj kakovosten ulov
in lažjo dejavnost za ribiče z vseh treh držav.

Ob tem pa bi se razvila še cela vrsta povezanih dejavnosti. Med
te štejemo na primer ustanovitev ribiške borze in dodaten
razvoj ribiških tržnic z lastnim ulovom. Na tak način bi lahko
popularizirali porabo rib znanega porekla, ki sodijo med zdravo
in kakovostno prehrano. Ob tem ne smemo zanemariti niti
pomena tradicije ribištva v naši regiji, ki se ohranja tudi danes,
kljub razrezu večjih ribiških ladij, preko manjših plovil in ribičev,
ki ohranjajo kulturno dediščino in poskrbijo za pomembno
lokalno gospodarsko panogo. Zamisli o ribiškem muzeju, ki
se pogosto pojavljajo v vseh treh obalnih občinah, bi morali
združiti in tudi v tem primeru uskladiti različne interese in
pobude in se odločiti za enoten projekt, ki bi lahko predstavljal
zelo močno in privlačno turistično točko.

Razvoj kmetijstva pomeni boljšo prehrambno oskrbo in
nove priložnosti za delo
Poudarek na pridelavi lokalnih kmetijskih pridelkov jemljemo
kot celovit projekt, ki bo zajemal ustvarjanje pogojev za večjo
dostopnost do rodovitne zemlje in s tem tudi možnostjo za
poselitev številnih zapuščenih območij v regiji, tudi preko javnih
del. V Oljki zagovarjamo stališče, da mora biti vsa rodovitna
zemlja tudi obdelana. Z dobrim sistemom spodbud predelave
kmetijske zemlje in sankcioniranja nenamenske rabe, kjer bi
imetnike zemljišč spodbudili k temu, da površine obdelajo ali
jih oddajo v najem, smo prepričani, da bi lahko oživeli številne
neobdelane površine. Neobdelana kmetijska zemljišča, ki se
razraščajo, namreč ne služijo nobeni rabi.
Zavzeli se bomo tudi za načrtovanje celostne in dolgoročne
rešitve vodnih zajetij, saj so težave, ki jih povzroča poletna
suša v Istri iz leta v leto večje. Ob tem pa bo treba poudariti in razširiti pomen lokalnih pridelkov iz Istre, ki dobivajo iz
leta v leto večjo veljavo. Pri tem je treba nujno sprejeti tudi
formalno obliko zaščite lokalnih pridelkov pod znamko „Istra“,
ki bi se podelila ob za to izpolnjenim pogojem. S tem mislimo
na zaščito in tudi poudarek značilnih proizvodov, kot so refošk
in druga vina, oljčno olje, fige, česen in številni drugi.
Blagovno znamko oz. pomen teh proizvodov moramo poudariti
zlasti s povečanjem njihove rabe v lokalnih javnih ustanovah, kot
so osnovne in srednje šole, kjer bi lahko vpeljali tudi obvezne
ali dopolnilne programe spoznavanja značilnega kmetijstva ali
vrtnarstva. Lokalne skupnosti bi morale hkrati spodbuditi trgovsko dejavnost z značilnimi istrskimi izdelki in nastanek več
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odjemnih mest, kjer bi se izvajala neposredna prodaja izdelkov
na rinfuzo, s čimer bi se znižale cene in zmanjšala obremenitev
okolja z embalažo. Občine bi se lahko v projekt trženja lokalnih
produktov vključile s tem, da ponudijo primerne trgovske
prostore oz. točke in pomagajo pri kritju zaposlovanja osebja,
kar bi se lahko uresničilo tudi s projekti socialnega podjetništva.
Na tak način bi lahko pridelovalci neposredno ponudili številne
lokalne pridelke po ugodnih maloprodajnih cenah (cena pridelovalca), in sicer brez visokih trgovinskih marž ali stroškov trgovske verige. Med nujne ukrepe na tem področju menimo, da je
treba urediti vsaj eno regijsko pokrito tržnico, ki bi delovala v
vseh vremenskih razmerah in vse dni v letu.

Zemlja v Istri predstavlja še vedno neizkoriščeno bogastvo, saj je še ogromno neobdelanih
površin. V Oljki se zavzemamo za njihovo
boljšo izrabo, saj lahko s tem uspešno zgradimo svetovno prepoznavno blagovno znamko
„Istra“, ki bo slovela po vrhunskih proizvodih
znanega porekla. Ozaveščanje o pomenu
kmetijstva se mora začeti že v osnovni šoli, kjer
je treba začeti širiti pomen varne in zdrave
hrane, ohranjanja podeželja in kmetijskega
pridelovanja.

Poudarek na razvoju lokalnega kmetijskega pridelovanja sledi
zasnovi celovitega pogleda na okoljsko ozaveščanje, spodbujanja samooskrbe, varne in zdrave prehrane s kontroliranim
poreklom, ohranjanjem podeželja in spodbujanja mladih k
zanimanju za pomen lokalnih izdelkov.
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Naredimo močno regijsko bolnišnico

Zagotovitev kakovostnega zdravstvenega sistema je temelj
izboljševanja zdravstvene oskrbe, ki krepi kakovost življenja
posameznikov in celotne družbe. Splošna bolnišnica Izola je že
nekaj desetletij v težkem položaju, ki so ga povzročili številni
dejavniki v preteklosti: od slabega managementa, nezadostnega sistemskega financiranja, neugodne infrastrukture in
drugi.
V Oljki smo prepričani, da se izolski bolnišnici ne daje zadostne
veljave, predvsem mislimo, da je potreben velik regijski preboj
zdravstvenega sistema. Ta se bo lahko dosegel z ustanovitvijo
močnega regijskega zdravstvenega središča, ki bo rasel okrog
obstoječe bolnišnične lokacije. To območje je zelo neizkoriščeno in je zato velik izziv za prihodnji razvoj. Kot primer naj
navedemo območje plačljivih parkirišč, kjer bi se lahko zgradil
večnamenski objekt s prepotrebnimi garažami oz. parkirnimi mesti v spodnjih etažah. Zgornje etaže bi lahko namenili
zasebnim zdravstvenim dejavnostim, lekarni ter preventivnim
dejavnostim in jih tako ločili od osnovne in javne bolnišnične
storitve. Pri tem delu moramo poudariti pomen realizacije
urgentnega centra, ki se vleče že desetletja in do katerega ima
država zelo neresen pristop, saj se odlaga iz leta v leto.
Gre za nujen korak s časom, ker se je treba zavedati dejstva,
da so se v zadnjih desetletjih bistveno spremenili način oskrbe
bolnikov, vloga bolnišnice in zdravstvenih zavodov v družbi,
vloga raziskovanja v znanosti, demografski trendi in številni
drugi dejavniki, ki kažejo, da je vztrajanje pri starem modelu
zastarelo.
Prvi korak je razbremenitev obstoječega sistema javnega
zdravstva, pri čemer lahko glede na krizo računano na veliko
vlogo zasebnega zdravstva. Temu bi mogli omogočiti razvoj
zdravstvenih ali bolnišničnih dejavnosti, ki niso del temeljne
državne strategije javnega zagotavljanja zdravstva državljanov
in bi se na tak način razbremenila in okrepila svojo javno vlogo.

Na tak način bi ustvarili jasno ločnico med javnim zdravstvom,
sistemsko financiranim iz javnih sredstev in zasebnim, ki bi se
razvijalo izključno na zasebnih vložkih in ob strogem upoštevanju najvišjih kakovostnih standardov. To bi bila iztočnica
za razvoj novih storitev, za realizacijo velikega, močnega,
prepoznavnega in multidisciplinarnega regijskega zdravstvenega centra, ki bi bil zmožen ponuditi vrhunsko oskrbo celotni
južnoprimorski regiji in delu čezmejnih ozemelj Italije in
Hrvaške. Z dobro načrtovanim binarnim sistemom javnega in
zasebnega zdravstva bi dosegli ključne prednosti za vse občane
Istre in širše regije, predvsem izboljšanje storitev, zmanjšanje
čakalnih vrst in razbremenitev javnega sektorja. Menimo, da bi
s takim modelom ustvarili realno možnost, da se izolska bolnišnica končno reši dolgoletnih milijonskih izgub in ustrezno
sanira.

Stranka Slovenske Istre

Objekte, ki bi bili namenjeni zasebnim dejavnostim, bi lahko
zgradili s pomočjo sofinanciranja evropskih skladov in jih
oddali v najem, kar bi bil dodatni prihodek bolnišnice, ki bi
se lahko namenil v prvih letih sanaciji izgub, nato pa razvoju
javnih storitev. V Oljki si bomo prizadevali za visoko kakovost
zdravstvenih storitev in za to, da bomo imeli finančno sanirano
bolnišnico.
Ob razvoju zdravstvenih storitev bi okrepili tudi vlogo Fakultete
za vede o zdravju in bi privabili številne vrhunske zdravstvene

strokovnjake, ki bi pomenili dodano vrednost za razvoj regijskega zdravstva. Regijski zdravstveni center bi že zaradi povečanih kapacitet povzročil razvoj še vrste drugih dejavnosti, kot
so izboljšanje javnega prevoza in infrastrukture ali razvoj zdravstvenega turizma, za katerega imamo izjemne in – žal – neizkoriščene naravne danosti. Izolska bolnišnica bi lahko bila tudi
gonilna sila novega razvoja Izole, ki bi lahko temeljil na specifični izboljšavi in vpeljavi kakovostnega zdravstvenega turizma,
ki bi bil lahko vrhunska tržna niša v celotni meddržavni regiji.

Oljka bo predlagala in podprla izvedbo večdisciplinarnega zdravstvenega
središča na obstoječi bolnišnični lokaciji, ki bo prevzel osrednjo vlogo pri
zdravstveni oskrbi v širši regiji. Regijska bolnišnica in podporne ustanove
bodo pomenile razvoj novih in kakovostnejših storitev za občane, kjer se bo
razvila vrsta zasebnih in okrepila vloga javnih zdravstvenih storitev.
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Tudi letališče je lahko naše okno v svet

Letališče Portorož ima velik pomen v regijskem in tudi
državnem kontekstu, saj je poleg Maribora in Ljubljane opredeljeno kot osrednje javno letališče za mednarodni promet
nacionalnega pomena. V Oljki zagovarjamo okrepitev vloge
Letališča Portorož, do katerega se odločevalci v državi pogosto
obnašajo mačehovsko. Že vrsto let namreč ni možno doseči
soglasij o obliki in financiranju razširitve pristajalne steze, povečanju ploščadi in vsesplošni izboljšavi letališke infrastrukture.
Lokalno letališče je treba razumeti kot gonilo razvoja številnih
dejavnosti, predvsem turistične, ne pa samo kot dejavnost, ki je
namenjena sama sebi.
V Oljki si prizadevamo za takojšnji sprejem akcijskega načrta, s
katerim bi omogočili Letališču Portorož, da se razvije in okrepi
svojo vlogo, seveda v skladu z vsemi okoljskimi standardi in
ob spoštovanju naravnih danosti bližnjega krajinskega parka.
Glede na stopnjo razvoja različnih tehnologij in infrastrukturnih
rešitev menimo, da so rešitve, ki so sprejemljive za bližnji ekosistem in optimalne z vidika poslovanja letališča, še kako na voljo.

Vsako odlašanje pomeni slabšanje dejavnosti in konkretno
izgubo potnikov in trgov, ki bi jim se Istra in Slovenija predstavljali ravno preko tega letališča. Hrvaški otoki so že povezani z
nizkocenovnimi letalskimi linijami (Ryanair, Easyjet, Wizzair in
druge) s številnimi evropskimi državami. Tudi sami moramo
ustvariti pogoje, da se Slovenska Istra preko Letališča Portorož
poveže s ponudniki podobnih letalskih linij, saj smo prepričani,
da razpolagamo z izvrstno lokacijo, ki lahko privabi številne
nove turiste s celega sveta.

V Oljki zagovarjamo sprejem takojšnjega
akcijskega načrta za razvoj Letališča
Portorož. Letališče Portorož je ob več kot
100 tisoč potnikov na leto zaradi neustrezne
infrastrukture. To število se bo z leti še povečevalo. Vse to so potencialni turisti, vlagatelji,
gospodarstveniki.
S ponudbo nizkocenovnih ali čarterskih letov bi lahko Portorož
zagotovil redne linije za bližnje države, kot so Madžarska,
Avstrija in Italija, kjer obstaja tudi konkretno povpraševanje. Po
ocenah vodstva Letališča Portorož se zaradi neurejenosti infrastrukture in nezmožnosti ponujanja storitev, ki jih zahteva trg,
letno izgubi več kot 100 tisoč potnikov. Gre za izjemne številke,
ki se bodo v prihodnjih letih še višale, saj številne svetovne
študije kažejo, da se bo volumen letališkega prometa podvojil
do leta 2030. V Oljki pa ob tem poudarjamo, da ne gre samo
za izgubljene potnike, temveč za izgubljene potencialne obiskovalce Istre in Slovenije, ki bi jim lahko veliko ponudili na našem
ozemlju.
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Zagotovimo dostojne pokopališke pogoje in versko oskrbo vsem kulturam

V Oljki smo v preteklosti že podali pobudo, se koprsko pokopališče Škocjan preuredi tako, da bodo omogočeni pogrebni
obredi in pokopi v skladu z običaji in navadami vseh verskih
skupnosti, ki so registrirane v Sloveniji. Spoštovanje različnosti, drugačnih kultur, toleranca in razumevanje običajev, ki
so drugačni od naših, so temelj sodobne družbe, ki temelji na
multikulturnosti. Oljka taka stališča zagovarja že od svojega
nastanka, zato si v stranki tudi želimo, da se čim prej ustvarijo
enakopravni pogoji obravnave posmrtnih obredov v celotni
Istri, ne samo v Kopru. Predlagamo, da se to vprašanje razreši
enotno, med vsemi tremi občinami, ki bi vpeljale skupne
rešitve. Kot regija bi na tak način predstavljali zgled za ostale
občine v Sloveniji. Menimo, da se temu vprašanju, ki pomeni
izraz spoštovanja solidarnosti prizadetim ob izgubi, posveča
zelo malo pozornosti, zato si bomo prizadevali za organizacijo
širše javne razprave, kjer se bodo sprejela izhodišča za celostno
ureditev področja.

V Oljki se še bomo še naprej zavzeli za to, da bo vsaka narodno
priznana vera dobila večje središče, kjer bodo lahko verniki
opravljali svoje verske programe v dostojnem in mirnem okolju.
Pošteno je, da vse kulture in vere dobijo možnost lastnega
središča za verske in kulturne prireditve. Na ta način se lahko
posamezniki med seboj družijo, gojijo in izpopolnjujejo svoja
verska prepričanja v urejenem okolju. S tem bomo dejansko
dokazali visoko stopnjo demokratičnosti in sprejemanja ljudi
vseh narodnosti ali verskih prepričanj v Istri. Znano je namreč,
da je značilnost Istre prav medkulturna pestrost, saj je to kraj,
kjer se združujejo ljudje različnih narodnosti, kultur ali ver. Istra
lahko tako postane zgledna medkulturna in medverska regija, ki
spoštuje vse ljudi. Taka središča bodo lahko dobila svoje mesto
na območju vseh treh obalnih občin, saj je še vedno veliko
neizkoriščenega prostora.

Oljka poudarja pomen zagotavljanja enakih
pogojev za pogrebne obrede in pokope za vse
registrirane verske skupnosti. Hkrati podpiramo zamisel o izvedbi kulturnega središča za
vse vere, kulture ali narodne skupnosti.
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Potrebujemo korenito preobrazbo političnega sistema

Modeli politične ureditve v Sloveniji so se dokazali kot nezadostni in neprimerni, kar se je tako na državnem kot lokalnem oz.
regijskem področju posebej izkazalo v kriznih časih. Pričakovati,
da bi se stanje izboljšalo ob enakem institucionalnem ogrodju,
ki je zacementiral stare običaje, obraze in ideje, bi bilo iluzorno.
V Oljki se zavzemamo za korenito preobrazbo političnega
sistema na lokalni ravni, saj menimo, da bomo brez ustreznega
– novega modela, cepetali na mestu. Kot izhodišče preobrazbe
je treba doseči enakopravnost pogojev za delovanje vseh strank
ali gibanj, ki se želijo vključiti v aktivno upravljanje mesta.

To lahko dosežemo samo s transparentnim in enotnim načinom
financiranja, ki bo vsem udeležencem na volitvah zagotovil
enako financiranje, ne glede na dosežen volilni rezultat ali izvolitev, pod pogojem doseganja dogovorjenega volilnega praga v
višini dveh odstotkov. Predlagamo spremembo in dopolnitev
zakona o političnih strankah v delu, ki ureja financiranje s strani
lokalnih skupnosti, tako da se dopolni in spremeni vsebina 26.
člena:

PREDLOG SPREMEMBE 26. ČLENA ZAKONA O POLITIČNIH STRANKAH
Lokalne skupnosti lahko, v skladu s tem zakonom, financirajo stranke.
Stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih lokalnih volitvah za občinski svet in je dobila najmanj 50 %
glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti (število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x
50 : 100), dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti ne glede na število glasov, ki so jih stranke dobile na volitvah. Če se volitve
izvedejo po večinskem volilnem sistemu, se število glasov, ki so jih stranke dobile na volitvah v posamezni volilni enoti, deli s
številom članom sveta lokalne skupnosti, ki se volijo v tej volilni enoti. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank,
se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta
ne smejo presegati 0,2 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi
lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

Stranka Slovenske Istre

OBSTOJEČI 26. ČLEN ZAKONA O POLITIČNIH STRANKAH
Lokalne skupnosti lahko, v skladu s tem zakonom, financirajo stranke.
Pristojni organ občine lahko določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet,
dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Če se volitve izvedejo po
večinskem volilnem sistemu, se število glasov, ki so jih stranke dobile na volitvah v posamezni volilni enoti, deli s številom članom
sveta lokalne skupnosti, ki se volijo v tej volilni enoti.
Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana
sveta lokalne skupnosti (število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100). Višina sredstev, namenjenih za
financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev
se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo
financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

Naši predlogi gredo v smer enakopravnejšega financiranja, ki bo namenjeno izključno osnovnemu delovanju strank in ne promocijskim aktivnostim za pridobivanje volivcev. Sofinanciranje zgolj osnovnega delovanja strank, bi pomenilo velik prihranek občinskih
sredstev in bi hkrati preprečilo, da se ta sredstva porabljajo v propagandne namene.

Podatki o občinskem financiranju strank
Supervizor (28.1.2014)
Koper:
KJN: avgust 2011- januar 2014 / 187.312,63 EUR
Oljka: avgust 2011 – januar 2014 / 30.929,31 EUR
SD: avgust 2011 – januar 2014 / 22.538,98 EUR
SLS: avgust 2011 – januar 2014 / 15.063,39 EUR
Izola:
SD: december 2010 – januar 2014 / 15.653,02 EUR
Izola je naša: december 2010 – januar 2014 / 14.129,83 EUR
Oljka: december 2010 – januar 2014 / 2.756,08 EUR

Vsem političnim silam, ne glede na opredeljenost ali politično
moč, je hkrati treba zagotoviti enake možnosti uporabe občinskih informacijskih kanalov (časniki, elektronske publikacije),
kjer bodo lahko javnosti predstavljale svoje aktivnosti. Nujno
je potrebna tudi prenovitev obstoječih modelov poročanja s
sej občinskih svetov (Izola) in vzpostavitve sodobnejših (Koper,
Piran), kjer bo vsem občanom na voljo neposredno spremljanje
sej preko televizije ali neposrednega internetnega prenosa in
tudi stalen dostop do arhivskih materialov minulih sej in video
vsebin na občinskih spletnih portalih, kjer bi bila vidna razprava
občinskih svetnikov in predstavnikov strank. Take spremembe
bi pripomogle k temu, da se delo občinskih svetov bistveno
približa občanom in javnosti. To je nujen korak, ki bo prispeval k
preglednosti delovanja najvišjih občinskih organov. Menimo, da
bi se mogle vse stranke ali liste, ki bodo v prihodnje sodelovale

na volitvah, zavezati k tem spremembam in jih nato ustrezno
implementirale v statutarne ureditve, ki urejajo ta področja.
Nadalje predlagamo izvolitev župana z glasovanjem v občinskem svetu in omejitev županskega mandata na največ dva
mandata za posameznega župana. Predlagamo spremembo
občinskih statutov in področne zakonodaje tudi v delih, kjer
je urejeno opravljanje županske funkcije po pravnomočni
obsodbi. Trenutna zakonska omejitev dopušča opravljanje
županske funkcije do pravnomočne zaporne kazni v višini šestih
mesecev. Sami bomo predlagali, da se ta meja ukine in vpelje
možnost razrešitve župana po vsaki pravnomočni obsodbi.
Hkrati bi mogli vpeljati mehanizme za razrešitev župana, v
primeru hujših kršitev ali neracionalnega delovanja. Tak model
je bil uspešno uveden v Beogradu, kjer so na podlagi statutarnih
določil občine razrešili župana zaradi previsokega zadolževanja.

Oljka se zavzema za korenito preobrazbo politične ureditve, kjer se bodo zagotovili enaki pogoji dela
za vse stranke ali druga gibanja, ki bi si želela soupravljati skupnost. Temeljni pogoj za trajnostni
in enakovreden razvoj celotnega ozemlja Istre je tudi povečanje vloge krajevnih skupnosti, katerim
bi podelili del mestne proračunske avtonomije in del županskih pristojnosti. Logika je, da vsak kraj
lahko boljše odloči o svojih potrebah in prioritetah, brez vmešavanja centralne mestne politike.

www.oljka.org

Prepričani smo, da gre za dober model, s katerim bi se moči
organov občine prerazporedile na način, da je vloga mestnih
svetnikov enakovredna vlogi župana. Cilj teh sprememb mora
biti želja po doseganju programov delovanja, ki bodo usklajevali vse interese in moči v lokalni skupnosti in preprečitev
delovanja „glasovalnih strojev“.
V Oljki predlagamo novo ovrednotenje posameznih območij
oz. krajevnih skupnosti, in sicer na način, da se delno decentralizira vloga občine ali mestne občine in na krajevne skupnosti
neposredno prenesejo določena proračunska sredstva in tudi
pooblastila za širše upravljanje kraja oz. področja. To je eden
ključnih korakov za dosego enakomernega razvoja celotne
občine, predvsem območij zaledja in predmestja, ki so pogosto
talec centralistične politične strategije. Večja avtonomnost in
finančna neodvisnost krajevnih skupnosti je ključ za uspešen
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razvoj celotnega ozemlja, celotne istrske regije in hkrati
razbremenitev za župana in občinski svet, ki bi se na tak način
osredotočili na večje, skupne projekte, kot so zagotavljanje
infrastrukturnih pogojev in druga. Če ne bi bilo zadostne politične volje, da se uresniči ta predlog, predlagamo ukinitev
današnjih Krajevnih skupnosti, s tem, da se mestni svet sestavi
s svetniki, ki so neposredno izvoljeni na območjih krajevnih
skupnosti. V primeru Kopra bi to pomenilo, da bi se v 23
krajevnih skupnostih, ki sestavljajo občino, preračunalo število
svetnikov s posameznih območij, glede na število tamkajšnjih
prebivalcev. Najmanjše krajevne skupnosti bi imele po enega
mestnega svetnika, večje pa med dva in tri. Enak ključ bi uporabili v občinah Izola in Piran. To je edini način, s katerim bomo
lahko dosegli sestavo mestnega sveta, ki bo dejansko predstavniško telo celotne občine.

Najprej poloviti krivce za bančno luknjo, nato uvesti nepremičninski davek

Čeprav je zakon o davku na promet nepremičnin bil sprejet,
je Ustavno sodišče prejelo več ustavnih pritožb in tudi predlog
za zadržanje izvajanja zakona. V Oljki ne podpiramo zakona
v taki obliki, ker je slabo napisan, predvsem v škodo ljudi in
lokalnih skupnosti. Zakonodajalec bi moral poskrbeti za to,
da bi obremenitev iz naslova nepremičninskega davka ostala
enaka dosedanji iz naslova nadomestila za uporabe stavbnih
zemljišč in da se področje uredi in modernizira, vendar je šel v
nasprotno smer. Sprejet zakon povečuje birokracijo, stroške za
občane in apetite vlade, ki želi kar polovico davka zase, namesto,
da bi se ta preusmeril v razvoj lokalne infrastrukture. Davek bo
dodatno obremenil številna podjetja in določene skupine ljudi,
ki ne bodo zmožne kriti tega dodatnega stroška (upokojenci,
socialno ogroženi, kmetovalci). Te bodo lahko celo ob streho
nad glavo ali ob dejavnost, s katero se preživljajo, ker bo država
v primeru neplačila na nepremičnino vpisala hipoteko. Davek
za prvo nepremičnino, s katero bi se reševal stanovanjski ali
družinski problem, bi moral biti enak prejšnjim obremenitvam,
ali se celo znižati, medtem ko bi se druga in nadaljnje nepremičnine lahko sorazmerno dodatno obdavčile.

Sprašujemo se, kaj so snovalci tega krivičnega zakona mislili,
ko so izračunali izplen v višini 200 milijonov evrov, kar je kaplja
v morju v primerjavi s skoraj 5 milijardami bančnih lukenj, ki
so bile ugotovljene pred kratkim. Prilivi iz naslova nepremičninskega davka so v tej luči zanemarljivi in po nepotrebnem
dodatno obremenjujejo občane, ki niso krivi za bančno luknjo.
Namesto izživljanja nad državljani bi morala država poskrbeti,
da se najdejo krivci za nastanek te več milijardne škode in se
jim čim prej sodi ter po možnosti dobi vrnjen vsaj del izgubljenega denarja. Tudi Nova Ljubljanska banka (NLB), ki je vreča
brez dna, nam v taki obliki ne koristi, zato jo je treba čim prej
prodati, saj so njena vsakokratna vodstva, s skrbno podporo
politike, povzročila največje zlo v Sloveniji.
Pri uvedbi davka na nepremičnine ne smemo pozabiti na
številne zlorabe, ki so se zgodile v zadnjih desetletjih v našem
naravnem okolju. Gre za množico črnih gradenj, ki predstavljajo
grob in nespoštljiv poseg v Istro, njene značilnosti in naravne
danosti, ki uničujejo dragoceno krajino tega prostora. Država bi
morala poskrbeti, da se take nepremičnine, ki so večini lokalnega prebivalstva znane, takoj porušijo. Ne moremo namreč
razumeti in še manj tolerirati, da se ogromni na črno zgrajeni
betonski kolosi, ki ne sodijo v Istro, dopuščajo, medtem ko se
je država s pomočjo lokalne skupnosti v eni od obalnih občin
z vso silo lotila izdajati odločbe o rušenju kmetovalcem, ki so
si v več desetletnem delu postavili vinograde, oljčnike, njive in
pomožne objekte, kjer spravljajo pridelke in mehanizacijo.

Stranka Slovenske Istre
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V Istri odlične priložnosti za razvoj medijskih projektov

Enotnost in odprtost prostora v Istri, skupne naravne danosti,
bogata kulturna in zgodovinska dediščina, ki povezuje široko
regijo, ki se razprostira med Slovenijo, Hrvaško in Italijo, so le
nekatere izmed značilnosti, ki lahko predstavljajo odlično izhodišče za izdajo novega regijskega časopisa. Istra kot neločljiva
celota vsekakor potrebuje medij, ki bo podprl njen razvoj.
Poročanje o razvoju Slovenske in Hrvaške Istre, Furlanije –
Julijske krajine, Krasa in Brkinov in promocija njihovih dosežkov,
celovito obveščanje javnosti v regiji, bi lahko bistveno izboljšali položaj gospodarstva, družbenih dejavnosti, povečalo bi
turizem in mobilnost v regiji. Informiranje o stanju in napredku
v skupnih politikah bi povečalo zanimanja javnosti za skupne
regijske projekte in tudi angažiranost posameznikov pri
soupravljanju skupnega prostora. V Oljki menimo, da bi tak
medij moral imeti osrednjo vlogo pri razvoju regije, kar bi z
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gotovostjo prepoznali številni vlagatelji iz zasebnega sektorja, ki
bi morali prejeti podporo s strani italijanske pokrajine, hrvaške
županije in naših treh lokalnih skupnosti.

Minuta za razmislek...
Danes imamo pred očmi rezultate več kot 20 letne politike, ki je bila vedno
najbolj pametna, imela je vse rešitve, kadrovala je najboljše ljudi in narodu točila
med in mleko. Država, regija, državno podjetje, državni uradi, povsod ista zgodba.
Samo „najboljši“, z najboljšimi „rešitvami“. Na tak način so na takšen ali drugačen
način počasi šli Mehano, Ladjedelnica, Delamaris, Droga, Jestvina, Intereuropa,
Istrabenz, Stavbenik in nešteti drugi veliki zaposlovalci in gonilci gospodarstva v
Istri. Zdaj popušča Cimos, v Luki Koper se prepirajo, seznam propadlih podjetij
in gospodarskih družb v krizi pa je še dolg. Kaj imajo skupnega? Povsod so bili
in so še vedno kot ključni odgovorni naši politiki. Tisti „najboljši“, mnogi celo
iz ozadja, ki se pred narodom skrivajo. Kupčkanje, ovajanje, kreganje, ščitenje
„nacionalnega interesa“, politično kadrovanje ... vse to so nam predstavljali kot
dobro delo za narod. Dobili pa smo stečaje, brezposelnost, dramatično socialno
sliko Istre in njenega gospodarstva.
Mi še danes spimo, ob tem, da nam pravljice berejo eni in isti odgovorni za
večino slabega v regiji. Sosedje so ubrali drugo pot. Hrvaška intenzivno preganja
tiste, ki so povzročili škodo družbenemu premoženju. Investitorje ne gledajo
več s sovraštvom, saj se Kitajska zanima za popolno posodobitev pristanišča na
Reki, z zavezo, da bodo financirali novo železniško infrastrukturo do madžarske
meje. Pristanišča Trst in Tržič se razvijata, v Kopru se kregajo o bananah, državni
uradniki pa so nekaj let nagajali pri postopku poglabljanja akvatorija.
Zgodba je vedno ista, vedno se zatakne pri interesih politike iz Ljubljane, ki nima
dovolj spoštljivega do regije in njenega razvoja. Kaj je narobe z nami? Ali nismo
zmožni predstaviti državi posebnosti našega gospodarskega okolja in regije?
Ali nimamo dovolj dobrih kadrov? Dvomimo, saj se niti ne iščejo, razen kot s
postopkom evidentiranja kandidatov političnih strank. Smo morda prebivalci
Istre drugorazredni državljani? Imamo veliko idej o razvoju močne regije, vendar
jih pristojni spregledajo.
Prepričani smo, da še ni prepozno, da se zgodi premik v odnosu do Istre. Časa pa
vseeno ni več dosti. Ne bi si želeli, da gredo še zadnja podjetja, še zadnje dobre
ideje, ki izvirajo iz kulturnega in naravnega bogastva Istre in volje ter moči njenih
prebivalcev, po poti „razvoja“ zadnjih dveh desetletij. In še manj si želimo, da bi
en dan rekli „opozorili smo vas, vendar ste se smejali“...

www.oljka.org
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Istra kot močna regija rabi močno stranko

Istra mora že zaradi svojih naravnih in zgodovinskih danosti
nastopiti enotno, kot regija. Oljka tako stališče promovira in
podpira že od svoje ustanovitve in ga bo tudi v prihodnosti
ohranjala in okrepila. Ena od najbolj pogostih opomb, ki jo
imajo tujci, ko bolj ali ne naključno obiščejo Istro, je ta, da so
navdušeni nad tem, da so obiskali enega izmed najlepših krajev
na svetu in o njem niso pred tem praktično nikoli slišali. S takimi
opazkami se je vsaj enkrat srečal domala vsak izmed nas in se v
njih skriva velika resnica, ki nam je lahko v opomin.
V Oljki smo te težave izluščili že pred leti in prišli do ugotovitve,
da mora Istra delovati kot celota, saj je ne glede na formalne
„meje“ povezana preko zgodovinskih, naravnih in kulturnih
danosti. Enotnost prostora omogoča izjemne prednosti
pri načrtovanju razvoja Istre na ključnih področjih, kot so:
infrastruktura (vodni viri, komunalno opremljanje, kanalizacije, odvoz, zbiranje in sortiranje odpadkov, ceste, itd.),
gospodarstvo (turizem, evropski projekti, financirani iz kohezijskih sredstev, formiranje gospodarskih grozdov, skupne
dobave in nastopi na trgih, spodbujanje čezmejnih gospodarskih projektov, itd.), šport, izobraževanje in raziskovanje
(čezmejne univerze in druge izobraževalne ustanove, raziskovalne skupine, centri odličnosti in inovativnosti, priložnost za
krepitev jezikovnih, zgodovinskih in drugih programov, itd.),
kultura, politika in drugo.

Oljka ima pred ostalimi strankami veliko prednost, saj se z
naštetimi področji in njihovimi specifičnostmi ukvarja že več
let in je že danes pripravljena prevzeti odgovornost za njihov
razvoj in boljšo izkoriščenost v Istri. Skupni teritorialni razvoj
bi namreč pomenil znatno racionalizacijo delovanja občin v
Slovenski Istri in izboljšanje njihove konkurenčnosti v domačem
in mednarodnem kontekstu. Oljka pri tem ostaja in se krepi kot
regijska stranka, ki bo interese Istre in obalnega področja zagovarjala brez nepotrebnega vmešavanja „central“ strank, ki so
soodgovorne za premajhno izkoriščenost potencialov naših
krajev.

Oljka – stranka slovenske Istre ima že dolgoletne izkušnje pri poznavanju in razvoju enotnega
prostora v Istri na področjih infrastrukture, gospodarstva, izobraževanja, kulture in drugih družbeno
pomembnih področjih. Predlagamo organizirano in skupno delovanje, kjer bodo prekoračeni
strankarski okviri.

Izdajatelj: Oljka
Ankaranska cesta 5b
6000 Koper
Odgovorni urednik: Valter Krmac
Uredniški odbor: Valter Krmac, Vida Gračnar, Patrik Peroša
Kontakt: info@oljka.org
Naklada: 25.500
Tisk: Izdajanje časopisov Jože Dolinšek s.p., Dole pri Litiji
Občasnik Oljka brezplačno prejmejo gospodinjstva v Mestni občini
Koper, občini Izola in občini Piran; številka 1/14; marec 2014
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Oljka – stranka, ki predstavlja in zastopa slovensko Istro
Valter Krmac: „Istra je samo ena”
Oljka – konstruktivna opozicija
Razvoj pristaniške dejavnosti v sožitju s skupnostjo
Univerza na Primorskem je osrednji faktor razvoja regije
Bilinguismo non solo come obbligo legislativo, ma come opportunità di crescita
Brez novih delovnih mest ne bo razvoja
Pomanjkljiva javna prometna infrastruktura pesti razvoj Istre
Kmetijstvo in ribištvo: naravni bogastvi Istre
Naredimo močno regijsko bolnišnico
Tudi letališče je lahko naše okno v svet
Zagotovimo dostojne pokopališke pogoje in versko oskrbo vsem kulturam
Potrebujemo korenito preobrazbo političnega sistema
Najprej poloviti krivce za bančno luknjo, nato uvesti nepremičninski davek
V Istri odlične priložnosti za razvoj medijskih projektov
Minuta za razmislek...
Istra kot močna regija rabi močno stranko

