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Oljka ima »centralo« v Istri
»Oljka nima centrale v Ljubljani. Ne želimo in ne rabimo dovoljenj s strani centrale za podporo določenih projektov.
Politične odločitve, ki so v korist našega kraja in ljudi, sprejemamo sami, na podlagi vaših predlogov ali pobud. To
smo v letih trdega dela za razvoj Istre, naših krajev in regije, dokazali. Stanje v državi kaže, da se izteka čas politiki iz
centrale, kjer se o usodi vseh nas odloča na podlagi kalkulacij posameznikov, ki imajo vse druge želje kot blagostanje
družbe. Oljka zagovarja nastanek močne regije, ki bo finančno, razvojno in družbeno neodvisna od dobre volje tet
in stricev z ozadja ali ospredja, ki si našo zemljo in vse kar je na njej, delijo kot plen. Želimo oblikovati novo družbo,
nov sistem, ki bo temeljil na volji in potrebah ljudi. Imamo vizijo, da to uresničimo in vas vabimo, da nam pri tem
pomagate. Istra bo toliko močna, kot bo močna volja vseh nas po pravični, pošteni in odgovorni družbi. Verjamemo,
da nam bo skupaj uspelo ustvariti močno in neodvisno Istro, ki bo odraz novega pogleda na politiko. Ta bo služila
ljudem in ne tisti generaciji politikov in strank, ki so nas pripeljali do stanja, v katerem se nahajamo, in se že spet
ponujajo kot rešitelji.«
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V prejšnji številki Oljke…
PATRIK PEROŠA, generalni sekretar

V prvem letošnji publikaciji časopisa Oljka smo celovito
predstavili naše poglede na lokalno oz. regijsko politiko in
poželi veliko odobravanja s strani naših bralcev.
Ugotovili smo, da so vprašanja enotnega razvoja istrskega
območja še kako aktualna in zanimiva za ljudi, ki te kraje čutijo
na drugačen način, in sicer s posebno identiteto, ki temelji
na multikulturnosti, ekologiji, običajih, kulturi. Namenili smo
kar nekaj poglavij zamisli o regijsko usmerjenem razvoju tistih
gospodarskih ali javnih ustanov, ki imajo ključen pomen pri
razvoju kraja. Univerza na Primorskem, Luka Koper, Sečoveljsko letališče, so le nekatera od teh ustanov. Enoten razvoj
teh in vlaganje vanje predstavljajo ključ do zagotovitve novih
delovnih mest in novega razvoja.
Neusklajenost in razpršenost lokalnih politik, slabo izkoriščanje naravnih danosti kot sta ribištvo in kmetijstvo,
pomanjkanje enotnega in dolgoročnega infrastrukturnega
načrtovanja, so nekatere izmed ključnih točk, ki zaustavljajo rast Istre kot regije. Tem temam smo posvetili kar nekaj
poglavij.
Ugotovili smo tudi, da v slovenski Istri nimamo primerne
pokopališke infrastrukture za obrede različnih kultur ter da se
ne zavedamo prednosti, ki jih predstavlja italijanska kultura
in italijanski jezik na našem območju, ki je zgodovinsko in
geografsko zelo vezano na sosednjo Italijo.

Patrik Peroša:
»Ugotovili smo, da so vprašanja
enotnega razvoja istrskega
območja še kako aktualna in
zanimiva za ljudi, ki te kraje
čutijo na drugačen način, in
sicer s posebno identiteto, ki
temelji na multikulturnosti,
ekologiji, običajih, kulturi.«
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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

Oljka je v prejšnji številki predstavila svoje delovanje,
predvsem pa usmeritev za naprej, ki temelji na združevanju
in ugotavljanju skupnih interesov: katere so prednosti
in posebnosti, ki jih ima naša regija in mi sami, kot njeni
prebivalci. Prepričani smo, da je osredotočenost na naše
realne probleme in priložnosti, ki se razlikujejo od tistih, ki
jih nacionalna politika »rešuje«, v resnici pa otežuje, edini
način, da se kot močna regija premaknemo iz mrtve točke
oz. iz velikega gospodarskega nazadovanja, ki ga je povzročila
ravno centralna politika, ki že vrsto let pleni Istro tako v
gospodarskem, kot v drugih smislih.
Z veseljem smo ugotovili, da številni prebivalci Istre delite
naša stališča in imate še veliko novih idej, ki ste nam jih posredovali tako ustno kot pisno. Z nami lahko najlažje stopite v stik
preko elektronske pošte info@oljka.org in bomo z veseljem
prisluhnili vašim mnenjem ali predlogom.
Glede na to, da so mnogi prijavili težave pri dostavi prejšnjega
časopisa, vas vljudno vabimo, da nam v primeru, da ga niste
prejeli, pišete na naslov elektronske pošte info@oljka.org,
pripišete svoje podatke in vam ga bomo z veseljem poslali.
V vsakem primeru je časopis dostopen na naslednji povezavi:
http://www.oljka.org/web/domov/14-koper/170-izel-je-nov
-asopis-oljke.html
Tudi tokrat vam želimo prijetno branje in vas hkrati vabimo k
oblikovanju nadaljnjih vsebin ali k sodelovanju pri delu naše
stranke, ki je odprta za vse, ne glede na strankarsko ali kakšno
drugo pripadnost.

www.oljka.org
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Vsak dan več ljudi ugotavlja, da nas trenutna politika ne pelje nikamor
VALTER KRMAC, predsednik

V Oljki smo se odločili, da bomo ohranili optimizem in delali
za uresničitev programov, ki bodo v ospredje postavljali ljudi,
družbo, naravo, kulturno dediščino in druge vrednote, na
katerih sploh temelji naša družba.
Kljub temu, da živimo v zelo težkem obdobju, ko je brezposelnost velika, možnosti za delo zelo majhne, poslovanje podjetij
oteženo, vrednote kot čast ali poštenje so pozabljene, smo
prepričani, da je izhod iz te negativne spirale možen in čisto
uresničljiv. Brezposelnost je v koprski območni regijski službi
po zadnjih podatkih poskočila za 4 % v primerjavi z junijem
2013. Podatek je zaskrbljujoč, vendar je hkrati izziv, ki ga
moramo sprejeti, da bi ljudem vrnili delo in dostojanstvo. To
je naloga politike, kot jo sami razumemo in jo bomo tudi uresničili, ko nam bo dana ta možnost.
Težko bi opisali dogajanja v zadnjih mesecih, ko se na naša
vrata obračajo številni občani treh istrskih občin v Sloveniji, ki
so ugotovili, da je tokrat res napočil čas, da enako misleči, ki si
želimo sonaraven razvoj, pogoje za delo in uveljavitev regijske
enotnosti, strnemo naše vrste in sami predstavimo ideje ter
zavihamo rokave, da bi jih uresničili.
Veseli nas zlasti, da so nekateri pravkar izvoljeni poslanci iz
naše regije, ki prihajajo iz stranke, ki je prejela največ glasov
na zadnjih volitvah, izrazili domala identična stališča, kot jih
Oljka javno zagovarja že vrsto let. To pomeni, da pri našem
razmišljanju nismo sami in se veselimo tega, da bomo v vladi
in parlamentu končno našli sogovornike, ki razumejo jezik
Istre in težave ljudi, ki tukaj prebivamo.
Deljenje, ki se je doslej dogajalo je privedlo državo v stanje,
v katerem se nahaja. V istrski regiji smo to posebej občutili
v zadnjih 10 letih, v obliki razkroja in delitve „plenov“, ki jih
je tradicionalna politika videla v osvajanju nekdanjih stebrov
našega gospodarstva. Droga, Istrabenz, Delamaris, Intereuropa, Casino Portorož, portoroški hotelski sistemi, Mehano,
Ladjedelnica, so le nekateri od stebrov nekoč gospodarsko
najmočnejše regije v Sloveniji, ki jih je tako ali drugače uničila
politika, ki za povzročeno škodo ni nikoli odgovarjala. Stanje
danes je jasno: stečaji, prisilne poravnava prisilne poravnave, tisoče novih brezposelnih. Zakaj? Zaradi tradicionalne
– pajdaške politike.

Oljka ni klasična stranka. To smo zgolj zaradi formalnih
namenov, zaradi javnega aparata, ki zahteva tako obliko organizacije. Pri našem delovanju namreč ohranjamo, podpiramo in razvijamo prvine civilnega gibanja. Pri nas ima vsak
možnost sodelovanja in soustvarjanja programov, s katerimi
bomo razvili nove vrednote in nov pogled na regijo. Nismo
obremenjeni s predsodki, ideološkimi preprekami ali želji
po oblasti, ki so značilnosti večine „uveljavljenih“ politikov.
Verjamemo v skupno dobro in odgovornost, s katero bomo
gradili prihodnost za naše zanamce. Naša vrata so odprta in
to ugotavlja vedno več ljudi, ki do nas pride bodisi z osebnim
stikom, preko naših občinskih predstavnikov, bodisi preko
klasične, elektronske pošte ali telefona. Povečani stiki z
ljudmi v zaostrenih pogojih za medijsko predstavljanje, kjer
so na stežaj odprta vrata zlasti za tiste, ki so zakuhali današnje
stanje v državi, nas navdajajo z novo energijo. Prepričani smo,
da bomo skupaj uspeli povrniti obrise nekdanje, povezane in
enotne Istre.
V Oljki so dobrodošli vsi, ki bi na kakršenkoli način želeli
sooblikovati naš kraj in družbo, v kateri živimo. Smo stranka,
ki ni obremenjena z narodnostno pripadnostjo, vero ali politično usmerjenost posameznikov, temveč je pri nas dobrodošel čisto vsak, ki čuti slovensko Istro za svoj kraj in želi delati
za to, da jo bomo našim zanamcem prepustili v še lepšem
sijaju, kot smo jo podedovali.
Oljka je v času od svoje zadnje publikacije ustanovila še dva
lokalna odbora, v katera so vstopili občani, ki jim je mar za
lasten kraj in želijo prispevati k njegovemu razvoju: Ankaran
in Piran. S tem je zaokrožena regijska zastopanost slovenske
Istre, kar me kot predsednika stranke ne samo navdušuje,
temveč navdihne za prihodnje delovanje v duhu enotnosti in
demokratičnosti, kjer bo štela prav vsaka beseda ali ideja.

Izjemno veseli smo dejstva, da vedno več ljudi ugotavlja, da
tisti, ki so povzročili današnje stanje, ga nikakor ne bodo mogli
rešiti. Deloma se je to pokazalo na nedavnih volitvah, ko so
volivci kar lepemu številu „znanih obrazov“ dali košarico. Prav
tako smo veseli tega, da se ljudje obračajo na nas z željo po
tem, da postanejo skupaj z nami tisti, ki bodo sooblikovali
prihodnost naše regije, ki bo kasneje lahko za vzor ostalim
delom države.

Stranka Slovenske Istre

Valter Krmac:
»V Oljki so dobrodošli vsi, ki
bi na kakršenkoli način želeli
sooblikovati naš kraj in družbo,
v kateri živimo. Smo stranka, ki
ni obremenjena z narodnostno
pripadnostjo, vero ali politično
usmerjenost posameznikov,
temveč je pri nas dobrodošel
čisto vsak, ki čuti slovensko Istro
za svoj kraj in želi delati za to,
da jo bomo našim zanamcem
prepustili v še lepšem sijaju, kot
smo jo podedovali.«
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Lokalni odbor Izola
VOJKO LUDVIK, predsednik LO Izola

Izolski lokalni odbor Oljke vodi načelno in k ljudem usmerjeno
politiko. Na začetku smo vstopili v koalicijo s trenutno občinsko
oblastjo, ker smo verjeli v to, da se vsebina koalicijske pogodbe
uresničila. V tem smislu smo tudi podali glavne točke našega
predvolilnega programa v ospredje delovanja lokalne politike.
S časom smo ugotovili, da so programske točke le mrtva črka
na papirju in iz te koalicije izstopili, ker smo spregledali, da
gre pri njej večinoma za uresničitev ciljev enoznačne politike,
ki je Izolo privedla do današnjega stanja. Žalostni smo nad
tem, da izolska politika nima razumevanja in spoštovanja do
okolja, gospodarstva in družbe. Zaposlenost se ni povečala,
kot je bilo obljubljeno, številne proizvodne družbe in podjetja
pa se selijo iz Izole v druga, za poslovanje ugodna okolja.
Prej naštete so naše glavne programske točke, ki jih bomo
zagovarjali tudi v prihodnjih mesecih, ko bo dokončno pripravljen program, s katerim bomo nastopili na jesenskih
lokalnih volitvah.

V izolskem odboru Oljke smo kritični nad tem, kar se je v
zadnjih štirih letih dogajalo na področju občinske uprave.
Obljube se niso uresničile niti v najmanjši meri, zgodilo pa
se je to, da je občinska oblast do ljudi vedla prevzetno in
arogantno. Namesto obljubljenih delovnih mest, smo dobili
nove brezposelne. Na področju ustvarjanja okolja, ki bi
omogočilo boljše pogoje dela za podjetnike in obrtnike, se
ni storilo veliko. Odnosi med »oblastjo« in gospodarsko –
obrtniškim sektorjem, ki bi moral biti steber razvoja Izole,
so se zaostrili, pogosto zaradi trmastega odnosa župana do
tistih, ki v mestu plačujejo veliko davkov in omogočajo zaposlitev številnim domačinom. Nekateri večji podjetniki, ki so v
Izoli zrasli in ustvarili dobra podjetja, ki zaposlujejo na desetine ljudi, so se zaradi slabih razvojnih pogojev odselili. Med
temi so na primer družba Kern in številne druge. O tem smo
nedavno brali v lokalnih medijih, kjer je tudi predsednik Oljke
Valter Krmac izrazil zaskrbljenost nad tem, da občinska oblast
nima nobenega posluha nad potrebami podjetništva in zato
v podjetju K.M.K. Box, ki zaposluje več deset ljudi in načrtuje
nove zaposlitve, razmišljajo o selitvi iz Izole. Dnevno lahko
spremljamo nove in nove zgodbe o nepotrebnih inšpekcijskih ali podobnih ukrepih do podjetnikov in obrtnikov, ravno

v času, ko so najbolj ranljivi in potrebni večjega posluha
občinske uprave.
Izolski odbor Oljke je glede vprašanja podjetniškega okolja
zelo jasen: to bo ena od naših prioritet pri načrtovanju prihodnosti izolske občine.
Če se občinska oblast ni lotila niti osnovnih stvari, kot so razvoj
podjetništvu in obrtništvu naklonjenega okolja, ki bi lahko za
sabo vlekli razvoj cele občine, je toliko manj storila na drugih
področjih. Spomnimo na glavo obrnjen poskus „urejanja“
črnih gradenj na podeželju, ki se je začel z ovaduštvom nekateri vaških odborov, stotin poštenih občanov, kmetovalcev,
vinogradnikov ali oljarjev. Ti so po več desetletij trajajočem
razvoju vrhunskih izdelkov, na dom prejeli odločbe o rušitvi
objektov, kjer imajo spravljena orodja in mehanizacijo ali
celo o rušitvi vinogradov in oljčnikov. Nedomišljen, zaletav
in neusklajen, skratka solističen eksperiment, ki so si ga
v občinski upravi dovolili na koži tistih, ki so z lastnimi žulji
prispevali k ureditvi podeželja in si sami zagotovili eksistenco
ali prehransko oskrbo s trdim delom, je znak popolne odtujenosti župana in njegovih pomočnikov, od kraja in ljudi. V
obdobju visoke brezposelnosti in socialne ogroženosti, je
tako početje neracionalno in nečloveško. Ne samo, da so
naši občani dobili znaten zalogaj težav z upravnimi in drugimi
organi, poskrbelo se je tudi za izčrpanje občinske blagajne v
korist odvetniških družb, ki so celo služile na težavah, ki so jih
ustvarili posamezniki na občini, s svojimi pomočniki v zaledju.
Da izolska občinska oblast nima pravega kompasa, kaže tudi
popolna nezmožnost sprejeti katerikoli trajni razvojni ali
prostorski načrt, ki bi šel v izvedbo. Po štirih letih se namreč
na tem področju ne moremo pohvaliti, obratno, se lahko
samo zjočemo. Še vedno smo na ravni sestankov, usklajevanj
ali javnih obravnav, na primer OPN, PUP Šared, PUP podeželje, Svetilnik. Razen znatnega kadrovanja večinoma strokovno neusposobljenih, neprimernih in ponekod nekompetentnih oseb (predvsem pa »naših«) v občinskih uradih in
zavodih, kjer ima občina moč odločanja, manjših popravkov
v zelenicah in izgradnji nekaj krožišč in igrišč, težko sploh
ugotovimo, kaj se je v Izoli naredilo v zadnjih štirih letih na
področju razvoja.

www.oljka.org

Boris Hrvatin:
»Namesto obljubljenih
delovnih mest, smo dobili
nove brezposelne.«

Razvojno gledano sta področji razvoja gospodarstva obrtništva oz. podjetništva na vrhu prioritet, s katerimi bi
se morala spopasti lokalna uprava in bodo jedro aktivnosti
izolskega odbora Oljke v prihodnje. Samo z razvojem podjetništva, gospodarstva in obrti bomo lahko ublažili veliko brezposelnost in socialno stisko v Izoli ter ohranili delovna mesta.
V Oljki se zavežemo k temu, da bomo prispevali k ustvarjanju
dobrih pogojev za razvoj gospodarstva in obrtništva, ki bosta
lahko omogočila tudi nova delovna mesta. Druga prioriteta, s
katero se bomo mogli spopasti po dolgoletnem »mirovanju«
oz. neaktivnosti občinske uprave, je ureditev okolja in prostora v katerem živimo, s poudarkom na razvojnih programih,
ki so s tem povezani. O njih bomo podrobneje spregovorili pri
pripravi programa, s katerim ciljamo na zmago na jesenskih
lokalnih volitvah.
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Vojko Ludvik:
»Izolski odbor Oljke je glede
vprašanja podjetniškega okolja
zelo jasen: to bo ena od naših
prioritet pri načrtovanju
prihodnosti izolske občine.«

Lokalni odbor Piran
DEJAN DOBRAVC, sekretar LO Piran

Oljka – stranka Slovenske Istre je v juniju ustanovila svoj
četrti lokalni odbor, in sicer Lokalni odbor Piran. S tem je
po nedavni ustanovitvi odbora v Občini Ankaran v konstituiranju zaokrožena celovita regijska zastopanost na območju
slovenske Istre.
Predsednica piranskega Lokalnega odbora Oljke je Irena
Dolinšek. Cilji piranskega odbora Oljke so zelo ambiciozni,
vendar usmerjeni izključno v ljudi in razvoj kraja. »Zelo zadovoljni smo nad tem, da je že v začetni fazi v stranko vstopilo
veliko število ljudi, ki verjame v to, da lahko posamezniki
izven tradicionalne strankarske politike, ki ima kot glavno
skrb razvoj lastnih kadrov ali druge finančne cilje, ustvarijo
nekaj za svoj kraj. V piranski Oljki smo tudi zelo odločni glede
načrtov o združevanju vseh občin v Istri na upravni, kulturni,
družbeni, gospodarski, izobraževalni in drugih ravneh. Naša
prihodnost namreč temelji na združevanju in ustvarjanju
skupnih programov, s katerimi lahko nastopimo kot močna
regija, ki ne bo razdrobljena na vsakih nekaj kilometrov,«
ocenjuje Irena Dolinšek.

Dejan Dobravc:
»Oljka bo na jesenskih volitvah
nastopila z lastnim kandidatom
za župana v Občini Piran.
Prepričani smo, da imamo
dovolj izkušenj, kredibilnosti
in jasen program, s katerimi
ciljamo k dvigu zavesti o
naših krajih in o pomembnosti
razvoja v sožitju z naravnimi,
družbenimi in kulturnimi
danostmi«.

V piranskem odboru Oljke želimo povrniti nasmeh na obraze
naših občanov. In se bomo aktivno zavzeli za razvoj najbolj
turističnega mesta v Sloveniji.
Menimo, da se nihče od tistih, ki so na oblasti, ne zaveda
pravih možnosti, ki nam jih posredno in neposredno ponuja
lokalno okolje. Krizni čas terja še veliko več poudarka pri ukvarjanju z dejanskimi in pravimi vprašanji ter težavami, ki pestijo
naše kraje in ljudi, ne pa izgubljanje časa z votlimi vprašanji,
s katerimi se ukvarja etabilirana politika, ki namesto rešitev
ponuja samo nove in nove težave.
V piranskem odboru Oljke se bomo zavzemali za trajnostni
in sonaraven razvoj, ki bo stičišče med bogato kulturno in
naravno dediščino in turistično ponudbo kraja. Želimo združiti različna mnenja o razvoju in pričakovanja prebivalstva.
Napredek naj vodi v kakovostno življenje, ne da bi uničeval
okolje našim zanamcem. Istra je geografsko in zgodovinsko
vedno bila enotna, zato je sodelovanje z Mestno občino
Koper, Občino Izola, Občino Ankaran v konstituiranju in občin
onstran meje, podlaga za uspešen razvoj. „Naša Oljka bo
dajala sadove, tako kot je to značilno za drevo, tudi bodočim
rodovom,“ je zaveza, ki jo občanom že v začetku daje predsednica piranskega lokalnega odbora Oljke Irena Dolinšek.

Stranka Slovenske Istre

Politika piranskega Lokalnega odbora Oljke bo konkretna,
usmerjena k reševanju pravih lokalnih težav in ne namišljenih
ali ideoloških vprašanj. »Od konkretnih odprtih vprašanj navajamo zgolj nekatera: prodaja upravljavca Sečoveljskih solin
in ne ravno najboljšega upravljanja s Krajinskim parkom. V
negotovosti so gostinci, od katerih piranska občina praktično
živi, ki imajo še vedno neurejene razmere, s katerimi delujejo
oz. obratujejo. Lokalna turistična infrastruktura se razdaja
kot na razprodaji, ne da bi se vprašali o dolgoročnih posledicah za kraj. Odprta so številna vprašanja italijanske narodne
skupnosti, z dolino Dragonje ali Sečoveljskim letališčem pa
se konkretno nihče več ne ukvarja, čeprav gre za strateške
elemente, od katerih je odvisna prihodnost ne samo Občine
Piran, temveč celotne slovenske Istre.

Aleksij Tomljanovič:
»Lokalna turistična
infrastruktura se razdaja
kot na razprodaji, ne da bi
se vprašali o dolgoročnih
posledicah za kraj.«

Spomnimo še na vprašanje zatona za lokalno skupnost
(nekdaj) pomembnih podjetij, kot so Marina Portorož, Casino
Portorož in druga,« so konkretna odprta vprašanja, na katera
Aleksij Tomljanovič, član Lokalnega Oljka Piran, napoveduje
konkretne odgovore, predvsem pa rešitve, ki jih s strani
trenutne občinske oblasti ni in ni.
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Irena Dolinšek:
»Prizadevali si bomo na vse
moči, da piransko mestno jedro
in Piranske soline vključimo
na Unescov seznam svetovne
dediščine. Samo mesto Piran
in naše soline predstavljajo
neprecenljivo kulturno in
naravno dediščino in smo
prepričani, da jima ni dana
zadostna veljava.
Irena Dolinšek pri delovanju piranskega odbora Oljke
napoveduje dodaja eno izmed prvih aktivnosti: „Prizadevali
si bomo na vse moči, da piransko mestno jedro in Piranske
soline vključimo na Unescov seznam svetovne dediščine.
Samo mesto Piran in naše soline predstavljajo neprecenljivo
kulturno in naravno dediščino in smo prepričani, da jima
ni dana zadostna veljava. Gre za elemente, ki pričajo o
naši zgodovini ter identiteti in bi jih želeli prepustiti našim
zanamcem v dobrem stanju. Uvrstitev na seznam svetovne
dediščine bo temeljil na zavezi naše lokalne skupnosti, da
bo bo ta prostor razvila na strpen, sonaraven način, brez
nepotrebnega vplivanja na območja, ki so izjemno občutljiva.
Hkrati pa bo to še boljše izhodišče za predstavljanje Pirana in
Piranskih solin v svetu in za pridobivanje sredstev za njuno
ohranjanje ,“ napoveduje Dolinškova.

Lokalni odbor Ankaran

NELA VOVK, sekretarka LO Ankaran
Lokalni odbor Ankaran Oljke je bil ustanovljen nedavno in se
že aktivno pripravlja na letošnje lokalne volitve, ko se bodo
prvič konstituirali organi Občine Ankaran. Predsednik ankaranskega odbora je Bruno Korasa, 53 letni strojnik z uspešno
20 – letno podjetniško zgodbo, sekretarka odbora pa je
upokojenka Nela Vovk.

Nela Vovk:
»Ankaranski odbor temelji
na načelu spoštovanja
referendumske volje, ki je bila
izražena na referendumu dne
8. novembra 2009.«

Lokalni odbor šteje že več članov in se bo v naslednjih tednih
še okrepil. Že začenjamo s pripravo resnega in konkretnega
programa za novonastalo ankaransko občino za naslednje
štiriletno obdobje. Hkrati sestavljamo listo kandidatov za
občinski svet, ki bodo ta program tudi zastopali.

www.oljka.org

Ankaranski odbor temelji na načelu spoštovanja referendumske volje, ki je bila izražena na referendumu dne 8.
novembra 2009, s 65 odstotno volilno udeležbo, kjer se je
večina volivcev v Ankaranu opredelila za ustanovitev Občine
Ankaran. To jemljemo kot dejstvo in obvezo politike, da se iz
te zgodbe kaj nauči. Občina je namreč nastala šele s sklepom
Ustavnega sodišča, in sicer kot posledica ignoriranja demokratično izražene volje, pred tem pa kot zadnji branik pred
velikimi posegi v kraju, s katerimi se krajani niso strinjali.
Lokalni odbor Oljke v Ankaranu se bo usmeril k temu, da skozi
svoje delovanje uresniči želje in pričakovanja prebivalstva po
sonaravnem razvoju kraja, spoštovanju različnih mnenj, sodelovanju s sosednjo italijansko občino Milje, Mestno občino

Koper ter Krajevno skupnostjo Hrvatini, z namenom, da se
uredi enotna skupnost na celotnem ankaranskem polotoku.
Ankaranski lokalni odbor Oljke bo zagovarjal korektno
sodelovanje z vsemi gospodarskimi družbami in drugimi
neprofitnimi organizacijami ali javnimi ustanovami na
območju Ankarana in tudi z Luko Koper, ki svojo dejavnost
opravlja v velikem delu tudi na ankaranskem območju,
predvidena širitev pristanišča pa bo ta razmerja še povečala.
Oljka ugotavlja, da ima Ankaran še veliko neizkoriščenih
potencialov v zdravstvenem, družinskem in rehabilitacijskem
turizmu, zato bo njeno delovanje usmerjeno zlasti k razvoju
teh dejavnosti.

Bruno Korasa:
»Lokalni odbor Oljke v Ankaranu se bo usmeril k temu, da
skozi svoje delovanje uresniči želje in pričakovanja prebivalstva
po sonaravnem razvoju kraja, spoštovanju različnih mnenj,
sodelovanju s sosednjo italijansko občino Milje, Mestno občino
Koper ter Krajevno skupnostjo Hrvatini, z namenom, da se uredi
enotna skupnost na celotnem ankaranskem polotoku.«
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Lokalni odbor Koper
KOLJA ŠTEMBERGER, član LO Koper

Koprski odbor Oljke deluje že več let in je konsolidiran ter
uveljavljen s konkretno politiko, ki je usmerjena k razvoju
kraja. Predsednica odbora je Koprčanka Vida Gračnar, že
dvakrat zapored izvoljena občinska svetnica, nekdanja predsednica in danes članica Krajevne skupnosti Koper – center.
Oljka je v koprskem mestnem svetu najmočnejša opozicijska
stranka in druga stranka z največ prejetimi glasovi na zadnjih
lokalnih volitvah leta 2011. Vlogo najmočnejše opozicijske
stranke jemljemo resno in odgovorno, saj nismo stranka, ki
brezciljno kritizira vse, kar ji ni po godu, temveč se na tekoče
zadeve odzivamo redno, racionalno in konkretno. Takšno je
tudi naše delo v koprskem mestnem svetu, preko katerega
smo letos uresničili kar nekaj načrtov, ki smo jih promovirali
skozi vsa leta našega delovanja.
Konkretno navajamo načrte, ki smo jih dolgo leta promovirali in predlagali njihovo uvedbo, in so bili v zadnjem obdobju
uresničeni: začetek ureditve garažnih hiš v Prisojah in na
Markovcu, posaditev avtohtonih rastlin po nekaterih koprskih
ulicah, kjer je pozeba uničila neavtohtone palme, povečanje
varnosti na semedelski promenadi s prepovedjo prometa s
kolesi in motornimi kolesi in še bi lahko naštevali. Napovedana je tudi priprava gradnje novega vrtca v Dekanih, izgradnja vodovodnega omrežja do Abitantov in še številni drugi
projekti, za katere se aktivno zavzemamo na vseh možnih
ravneh.

V minulih letih smo se naučili, da je vztrajanje pri konkretnih
načrtih, ki prispevajo k dobrobiti kraja in krajanov, najbolj
učinkovito za našo skupnost. Čeprav je ta postopek včasih
dolgotrajen, pogosto tudi naporen in zahteven, se v koprskem
odboru Oljke strinjamo, da na koncu štejejo rezultati, ki jih
uspemo doseči.
V koprskem odboru Oljke vidimo še veliko možnosti razvoja
Mestne občine Koper in s temi predlogi se bomo podali v
naslednji mandat, na katerega se že intenzivno pripravljamo.
Na jesenskih lokalnih volitvah bomo nastopili z lastnim kandidatom za župana in dobrim programom.

Stranka Slovenske Istre

Vida Gračnar:
»V minulih letih smo se naučili, da je vztrajanje pri
konkretnih načrtih, ki prispevajo k dobrobiti kraja
in krajanov, najbolj učinkovito za našo skupnost.
Čeprav je ta postopek včasih dolgotrajen, pogosto
tudi naporen in zahteven, se v koprskem odboru
Oljke strinjamo, da na koncu štejejo rezultati, ki jih
uspemo doseči.«
V ospredje programa bomo postavili ljudi in enoten razvoj
vseh naših krajev, ki bo v sožitju z naravo, z našo kulturno
dediščino ter identiteto, s potrebami prebivalcev Istre, s
krepitvijo medobčinskega in čezmejnega sodelovanja, z
uveljavitvijo novih in inovativnih programov, ki bodo povečali
socialno skrb za najbolj ranljive skupine, med katere sodijo
starejši, socialno ogroženi, brezposelni in drugi.

Postavili bomo temelje za razvoj in nov zagon gospodarstva,
ki se v Kopru, kljub sorazmerno dobrim osnovnim pogojem,
nikakor ne uveljavlja. Poseben pomen bomo dali sodelovanju
med občino in Univerzo na Primorskem, ki bi morala postati
glavni regijski inkubator novih idej, inovacij, znanosti, izobraževanja ali kulturnega ustvarjanja, ki so nasploh osnova za
razvoj celotne družbe na vseh njenih ravneh.

Kolja Štemberger:
»V ospredje programa bomo postavili ljudi in enoten razvoj vseh
naših krajev, ki bo v sožitju z naravo, z našo kulturno dediščino ter
identiteto, s potrebami prebivalcev Istre, s krepitvijo medobčinskega
in čezmejnega sodelovanja, z uveljavitvijo novih in inovativnih
programov, ki bodo povečali socialno skrb za najbolj ranljive skupine,
med katere sodijo starejši, socialno ogroženi, brezposelni in drugi.«
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Zadnje aktivnosti Oljke pred padcem vlade RS
PATRIK PEROŠA, generalni sekretar

Oljka je vsestransko prisotna stranka, ki se poleg rednega
delovanja v lokalnih odborih zavzema tudi za uveljavitev
politike, ki bi naši regiji, Istri, dala bistveno večjo veljavo in
pomembnost v nacionalni politiki.
V zadnjih mesecih smo bili aktivni na številnih področjih, kjer
smo želeli s konkretnimi pobudami in predlogi, poiskati odgovore na nekatera večja vprašanja, ki niso odvisna samo od
lokalnega političnega okolja, temveč tudi od državnega. Pri
tem smo – z ne prevelikim presenečenjem – ugotovili, da se
politika »velikih strank« morda vodi tudi pri projektih regijskega ali lokalnega pomena, kjer je pomembna predvsem
pripadnost in ne samo jedro problema.
V Oljki ohranjamo vero v boljšo prihodnost, ki bo temeljila na
sodelovanju vseh nas, ki v regiji delimo iste težave, radosti in
imamo pred sabo enako usodo in prihodnost. Čeprav morda
še ni napočil čas, da »veliki« geslo sodelovanja razumejo, v
Oljki ohranjamo tako držo, ki je usmerjena k našim ljudem in
krajem in ne političnim igricam in smo prepričani, da se nam
bodo tudi ostali, slej kot prej, pridružili.

Zato štejemo kot začasni spodrsljaj gesto Občinskega sveta
Občine Izola in Občinskega sveta Občine Piran, ki sta zavrnila
uvrstitev na dnevni red seje dobro pripravljene in argumentirane pobude o sprejemu medobčinsko usklajenega akta,
s katerim bi kot regija in država izrazili zaskrbljenost nad
delovanjem železarne v Trstu, z zahtevo oz. predlogom o
zaprtju delov tovarne, ki imajo negativen vpliv na zdravje.
Verjamemo, da si bosta župana oz. občinska sveta Občin
Izola in Piran premislili in v prihodnjih tednih razpravljali o tej
pereči problematiki. Pri tem bi pohvalili Občinski svet Mestne
občine Koper, ki pa je to točko uvrstil na svoj dnevni red in
tudi sprejel izjavo. S tem se je dokazalo, da je okoljska zavest v
Mestni občini Koper zelo pomembna in je lokalna politika pri
teh vprašanjih zelo dovzetna do stališč, od katerih je odvisna
prihodnost in življenje vseh nas. Pobudo smo posredovali
tudi na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, s strani katerega še nismo prejeli odziva.

www.oljka.org

Pred časom smo na Ministrstvo za promet posredovali dve
pobudi, s konkretnimi predlogi glede nadaljnjih aktivnosti pri vprašanju vinjet oz. gradnji predora Markovec.
Iz različnih razlogov, ki so zgodovinsko, družbeno, regijsko,
kulturno in tudi drugače pogojeni, smo pristojnemu ministru
posredovali pobudo o preimenovanju predora Markovec, z
imenom, ki je bolj primerno. V Oljki sicer predlagamo preimenovanje v predor Istra, kar smo v pobudi tudi argumentirali. V vsakem primeru pa smo mnenja, da je treba preimenovanje prepustiti lokalni javnosti oz. prebivalstvu, naj bo to
strokovno ali laično, preko javnega natečaja o izbiri novega
imena. Pobudo smo preko naših predstavnikov predložili
tudi občinskim svetom oz. županom Mestne občine Koper,
Občine Piran in Izola in je trenutno v različnih fazah sprejemanja. Ministrstvo za promet nam glede tega še ni posredovalo odgovora.

V Oljki smo ministru za notranje zadeve podali kar nekaj
predlogov glede spremembe predpisov, ki urejajo lokalno
samoupravo. Predlogi so del širšega konteksta delovanja
Oljke in pogleda na politiko, ki mora biti le predstavniško
orodje občanov in družbe. S tem v zvezi bi izpostavili, da so
naši predlogi usmerjeni izključno v povečanje transparentnosti delovanja župana in občinske uprave, v zagotavljanje
enakomernejšega razvoja in zastopanosti posameznih občinskih območij in učinkovitejšem nadzoru nad delom župana.
Obširno obrazložene predloge, ki so bili podani v okviru osvežitve področne zakonodaje, si lahko preberete v nadaljevanju. Naj pripomnimo, da nanje, podana so bila marca, še
nismo prejeli odziva.
Celotno vsebino pobud, predlogov in ostalih gradiv ter odgovorov, ki smo jih uradno prejeli, si lahko preberete na naslednjih straneh.

Prometnem ministrstvu smo podali tudi pobudo o ukinitvi
vinjetnega cestninjenja na območju Istre, saj bo zlasti
po odprtju predora Markovec, velik del prometa vozil brez
vinjete preusmerjen v najbolj obljudena območja Kopra,
in sicer čez Markovec. Vinjetni sistem cestninjenja se je na
našem območju nasploh izkazal kot slab, že od same uvedbe.
Obširno argumentirane pripombe smo posredovali tudi
pristojnemu ministru in Družbi za avtoceste Republike Slovenije (DARS), vendar nismo naleteli na pozitiven odziv. Z aktivnostmi, ki so vezane na ukinitev obveznosti uporabe vinjete
v Istri bomo nadaljevali tudi v prihodnje, kljub temu, da
državna politika očitno noče slišati za to. V to, da je usmeritev
pravilna, nam vliva upanje tudi skoraj identičen odziv, ki sta
ga več tednov po naši pobudi (ki jo v Oljki sicer javno zagovarjamo že kar nekaj let) v lastnem imenu podala župana Občine
Izola in Piran. Pobudo in odgovor ministrstva si lahko preberete v nadaljevanju.

PISMA IN ODGOVORI, KI SMO JIH POSREDOVALI MINISTROM
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SPREMEMBE PREDPISOV, KI UREJAJO LOKALNO SAMOUPRAVO

18. marec 2014
Spoštovani dr. Gregor Virant, minister za notranje zadeve,
Z ozirom na to, da v Oljki – stranki Slovenske Istre že vrsto let spremljamo razvoj politike, ki ureja lokalno samoupravo in se
vanjo aktivno vključujemo s številnimi predlogi, bi se odzvali na pravkar predlagane spremembe Zakona o lokalni samoupravi,
ki ste jih javnosti predstavili v prejšnjem tednu.
V Oljki podpiramo aktivnosti, ki so usmerjene k pripravi sodobne zakonodaje, ki ureja volitve in delovanje županov ter lokalnih
skupnosti. Moramo se namreč zavedati dejstva, da je politika v izključni službi ljudi, občanov, ki morajo imeti tudi ustrezna
zagotovila, da se bodo njihovi interesi tudi dejansko uveljavljali. Zato ocenjujemo kot koristne instrumente, ki povečujejo
nadzor nad delom županov in predvidevajo tudi možnost njihove razrešitve.
Glede na to, da smo kot regijska stranka, ki je aktivno vpeta v delovanje lokalnih skupnosti, z leti ugotovili praktične implikacije delovanja obstoječe zakonodaje in z njimi tudi odprte možnosti za izboljšave, bi se želeli vključiti v pripravo nove zakonodaje s konkretnimi predlogi, ki izhajajo iz dejanskih potreb lokalnih skupnosti. Kot stranka, ki je trenutno v opoziciji, povsem
razumemo potrebe družbe po javnem, transparentnem in zakonitem delovanju lokalnih skupnosti. Ravno zaradi zagovarjanja
takih stališč glasno zagovarjamo spremembe zakonodaje, ki ureja to področje, saj je stanje razmeroma slabo. Ni nam namreč
v ponos, da se vedno več županov zagovarja na sodiščih zaradi sumov raznovrstnih zlorab v občinskih upravah, ki jih vodijo.

Stranka Slovenske Istre

Na področju izvolitve in odpoklica župana predlagamo štiri sklope dopolnitev, kot sledi v nadaljevanju:

A

A)

Izvolitev in razrešitev župana s strani občinskih svetnikov

B)

Razrešitev župana po pravnomočni obsodbi

C)

Omejitev županskega mandata na dva mandata

D)

Občinski svet kot zastopniški organ vseh Krajevnih skupnosti

Izvolitev in razrešitev župana s strani občinskih svetnikov

Predlagamo, da se župana ne izvoli več neposredno na volitvah, temveč, da ga občinski svetniki izvolijo izmed sebe. S tem
predlogom želimo izpostaviti več pomembnih dejavnikov, ki bi se na tak način dosegli. Županske volitve bi se osredotočile na
programe strank oz. list, ki bi medsebojno konkurirale z vsebinskimi predlogi in ne več z javno prepoznavnostjo kandidata za
župana. To bi hkrati zmanjšalo porabo sredstev volilnih kampanj, ki so trenutno dvojni: za občinski svet in za župana. Posredna
izvolitev župana s strani občinskega sveta bi predpostavila širše soglasje znotraj različnih skupin občinskih svetnikov in posledično izbiro župana, ki bi poosebljal večjo teritorialno ali družbeno zastopanost. Občinski svet bi v skladu s predlogom imel
tudi možnost predčasnega odpoklica župana, v kolikor se izkaže, da so izpolnjeni pogoji za to, ali da se delo župana oceni kot
slabo. Župan bi se razrešil z enako večino kot je bila potrebna za njegovo izvolitev. To bi izenačilo organsko vlogo župana in
občinskega sveta in bi zmanjšalo morebitne konflikte znotraj občinskega sveta, ki nastajajo zaradi različnih razvojnih ali drugih
pogledov. Uravnoteženje teh razmerij bi delovalo preventivno pred morebitno absolutno prevlado ali v nekaterih primerih
celo zlorabo županove moči. Znan je primer razrešitve župana v Beogradu, ki so ga na podlagi predlaganih pristojnosti razrešili
mestni svetniki zaradi preobsežnega zadolževanja mesta. Posredna izvolitev je v Sloveniji uspešno uveljavljena pri imenovanju
predsednika vlade, kjer ga lahko državni zbor oz. poslanci imenujejo in razrešijo na podlagi konsenza znotraj več parlamentarnih strank.
B

Razrešitev župana po pravnomočni obsodbi

Predlagamo vpeljavo kogentnih zakonskih norm, na podlagi katerih bo župan po avtomatizmu razrešen s položaja v primeru
pravnomočne obsodbe. Trenutna ureditev, ki predvideva razrešitev župana v primeru pravnomočne obsodbe na zaporno kazen
6 mesecev ali več, je neprimerna in ne odgovarja standardom, ki jih mora politika izkazovati pred javnostjo in družbo. Komisija
za preprečevanje korupcije (KPK) je že pred dvema letoma ugotovila, da je področje samoupravljanja lokalnih skupnosti eno
izmed korupcijsko najbolj izpostavljenih, zlasti zaradi pomanjkanja učinkovitega političnega nadzora nad delovanjem organov
tega področja. To v praksi pomeni, da so nekatere lokalne oblasti „država v državi“ in pogosto ne odgovarjajo nikomur. V Oljki
menimo, da bi bilo treba veljavno ureditev preprosto ukiniti in vpeljati razrešitev v primeru katere koli pravnomočne obsodbe
župana. Ne smemo namreč pozabiti na dejstvo, da je župan zgolj prvi med enakimi in mora biti vsem za zgled. Zgled pa mora
v javnem življenju predstavljati spoštovanje najvišjih moralnih norm. Trenutni relativizem, ko ne obstajajo več jasna pravila o
tem, kaj je prav in kaj ne, saj si pravičnost, etičnost in moralnost vsak razlaga po svoje, po sebi lastnih kriterijih, je nesprejemljiv.
Menimo, da je naloga politike, da v stanju šibkosti moralnih vrednot, postavi jasna pravila igre, kjer bodo morali prav nosilci
javnih funkcij biti tisti, ki bodo ta pravila najbolj spoštovali.
C

Omejitev županskega mandata na dva mandata

Predlagamo omejitev županskega mandata na največ dva mandata. Omejitev županovih mandatov poznajo številne evropske
države, na primer tudi sosednja Italija. Omejitev poznamo tudi v Sloveniji, in sicer pri funkciji predsednika države. Strinjamo se
s tem, da je štiri leta trajajoč mandat prekratek, da bi župan oz. politika, ki ga podpira, dosegli zastavljene programske točke,
vendar pa je osem let ravno pravo obdobje, da se te uresničijo. Omejitev županovanja na dva mandata bi pomenilo, da so
župani oz. skupine, ki jih podpirajo, zgolj uresničevalci širše zastavljenih družbenih ciljev na volitvah. Omejenost mandatov bi
preprečila morebitni nastanek premočnih omrežij, ki že danes marsikje povzročajo stanje vodenja javnih zadev „iz ozadja“.
Omejila bi se tudi korupcijska tveganja in položaj, ko postane lokalna samouprava izključno sredstvo posameznikov, strank ali
drugih interesnih skupin. Predolgo obdobje na tako izpostavljeni javni funkciji lahko predstavlja tudi način načrtnega in sistematičnega promoviranja župana in izgradnjo t. i. „kulta osebnosti“, preko katerega lahko z lahkoto prevlada na vsaki volitvah
že samo s svojo pojavnostjo.
D

Občinski svet kot zastopniški organ vseh krajevnih območij

Predlagamo novo ovrednotenje območij v posameznih občinah, kjer deluje večje število krajevnih skupnosti na širšem
območju, s tem, da se jim dodelijo določena nova pooblastila oz. pristojnosti. To je eden ključnih korakov za dosego enakomernega razvoja celotnih občin, predvsem območij zaledja in predmestja, ki so v večjih občinah pogosto talec centralistične
politične strategije. Večja avtonomnost krajevnih skupnosti je lahko ključ za uspešen razvoj celotnih občinskih ozemelj in hkrati
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razbremenitev za župana in občinski svet, ki bi se na tak način osredotočili na večje, skupne projekte, kot so zagotavljanje infrastrukturnih pogojev in druga. Predlagamo, da se občinski svet vedno sestavi s svetniki, ki so neposredno izvoljeni na območjih
vseh krajevnih skupnosti, proporcionalno na podlagi števila prebivalcev. 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 do tri. To je edini način, s katerim bomo
lahko dosegli sestavo mestnega sveta, ki bo dejansko predstavniško telo celotne občine. Hkrati bi preprečili, da bi v občinskem svetu prevladala večina prebivalcev enega ali le nekaj območij občin. Tako rešitev nekatere občine sicer že poznajo, zato
menimo, da bi zakonska ureditev predstavila univerzalno rešitev za vse občine.
Za vse nadaljnje informacije ali vprašanja smo Vam na voljo na elektronskem naslovu info@oljka.org ali na telefonski številki
031/665-390 (Patrik Peroša, generalni sekretar Oljke). Obenem smo Vam pripravljeni tudi osebno predstaviti naše zamisli in
smo na voljo za aktivno sodelovanje pri pripravi sprememb zakonodaje na področju lokalne samouprave.
Z željo, da boste prisluhnili našim predlogom, Vas lepo pozdravljamo!
Opomba: Minister se ni odzval na našo pobudo!
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PREDLOG ZA UKINITEV OBVEZNOSTI UPORABE VINJETE NA OBMOČJU SLOVENSKE ISTRE

Spoštovani g. minister Samo Omerzel,
Uvedba vinjetnega cestninskega sistema je že ob njegovi vzpostavitvi požela kar nekaj kritik in nejasnosti. Čeprav je vinjetni
sistem v številnih pogledih dober, se je skozi leta izoblikovalo tudi precej konkretnih kritik ali predlogov za njegovo izboljšanje.
V Oljki kot regijski stranki uvedbo vinjetnega cestninskega sistema spremljamo zelo pozorno in je treba razumeti, da gre za
konkretne in argumentirane pomisleke, ki kažejo na to, da bo moral zakonodajalec spremeniti pogled na obstoječo ureditev, ki
je diskriminatorna, škodljiva in nevarna za številne lokalne skupnosti.
Slovenska Istra kot regija je še posebej izpostavljena, saj promet na tem območju urejajo tudi nekateri posebni normativni
sistemi, ki priznavajo širši regiji, na maloobmejni ravni, določene ugodnosti, ki so usmerjene izključno k olajšanju prometa in
življenja na tem območju. Selitev iz hitrih cest na lokalne ceste v slovenski Istri predstavlja zelo veliko težavo. Naj vas samo
seznanimo s tem, da obstajajo tako doma kot v tujini številne spletne strani, ki natančno določajo prevozne poti, ki so namenjene izogibanju nakupu vinjete.
Nekaj pomislekov, s katerimi utemeljujemo ukinitev vinjetnega cestninskega sistema v slovenski Istri, podajamo v nadaljevanju:
A

Obremenitev lokalnih cest

V vinjetni cestninski sistem, kjer je predviden obvezen nakup vinjete, je bila že od samega začetka vključena tudi hitra cesta
Škofije – Koper, ki je najbolj reprezentativen primer neprimernosti vinjetnega zaračunavanja na območju slovenske Istre. To je
povzročilo selitev večine maloobmejnega in tranzitnega prometa iz hitre ceste na lokalne ceste, ki so na tak način preobremenjene, predvsem pa niso bile načrtovane za tako obliko prometa. Občani, ki prebivajo na območjih prometnih arterij, ki služijo
izogibanju nakupa vinjete, so se v nekaj letih morali sprijazniti s sobivanjem s tako intenzivnim prometnim fenomenom, to pa
še ne pomeni, da tako stanje sprejemajo. Opozarjamo namreč na dejstvo, da je visoko intenziven promet zlasti tujih voznikov,
ki cest ne poznajo dobro in pogosto iščejo pravo pot v hišnih dvoriščih, zelo nevaren.
B

Varnostni in okoljski vidik

Povečan promet v zaselkih in zaledju, ki služi izogibanju vinjetnemu sistemu zaračunavanja, predstavlja resno grožnjo za varnost
voznikov in drugih udeležencev v prometu. Eden izmed konkretnih primerov je zaselek Bertoki, kjer je središče vasi dokaj
strnjeno in povezano s cesto, kjer je ob vikendih in ob turističnih špicah promet tako velik, da je nevarnost za ljudi znatno povečana. Opazno je povečanje števila manjših ali večjih prometnih nezgod na bertoških in tudi drugih cestah, kamor se množično
preusmerja tranzitni promet iz hitre ceste na lokalne ceste. Zaselka kot sta Škofije ali Bertoki imata v neposredni bližini lokalnih
cest tudi vrtce in šole, kar pomeni bistveno večjo ogroženost varnosti najmlajših.
Te ceste niso bile načrtovane za tako gostoto prometa in so pogosto prenasičene. Opazno je tudi povečanje onesnaževanja, ki
ga povzroča povečan promet v urbaniziranih zalednih okoljih, zlasti ob prometnih konicah, ko so kolone čakajočih vozil izredno
dolge zaradi slabe prometne prepustnosti lokalnih cest. Izpušni plini, hrup in druge nevšečnosti, ki jih vnaša povečan promet
v zaledju pomeni za mnoge družini znatno zmanjšano kakovost življenja, zaradi katere so nekateri izbrali prav bivanje izven
mesta. Povečano onesnaževanje okolja ima tudi negativne vplive na kmetijstvo, ki je zelo razvito prav v zaledju.
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C

Prenos bremen vzdrževanja iz državne na lokalno raven

Poleg zgoraj navedenih težav, se lokalne ceste v Istri, kjer se masovno preusmerja tranzitni promet, od uvedbe vinjetnega
cestninskega sistema dalje hitreje uničujejo in so potrebne bolj pogostih vzdrževalnih in investicijskih del. Večino teh del plačujejo lokalne skupnosti, ki so dolžne vzdrževati lokalne ceste znotraj svojih pristojnosti. Gre za nepravično neposredno obremenjevanje lokalnih proračunov, katerim se naprtijo dodatni stroški zaradi izogibanja plačevanju cestnih vinjet. Medtem ko DARS
prejema vse prihodke iz naslova prodanih vinjet, lokalnim skupnostim pripadajo samo stroški in mnoge druge neprijetnosti. S
tem, ko se lokalna proračunska sredstva namenjajo popravilom lokalnih cest zaradi njihove prekomerne in nenačrtovane rabe,
se izgubljajo sredstva, ki bi lahko bila namenjena prepotrebnemu razvoju zaledne prometne infrastrukture.
D

Diskriminatorno obravnavanje avtomobilistov

Opozorili bi na dodatne „luknje“ v vinjetnem cestninskem sistemu v slovenski Istri, ki so po našem mnenju nepravične za prebivalce na tem ozemlju. V prvi vrsti bi izpostavili pasti nekaj sto metrskih pasov pri vključevalnih odsekih iz Kopra. Nadalje pa ne
moremo mimo paradoksalnega in nesprejemljivega dejstva, da so vozniki osebnih avtomobilov dolžni kupiti cestninsko vinjeto
za vožnjo po hitri cesti Škofije – Koper, medtem ko so tovorna vozila in priklopniki povsem oproščeni plačila cestnine, saj po
več letih še vedno ni urejen sistem pobiranja cestnin zanje. Čeprav zagovarjamo stališče, da se vinjetni sistem na območju
slovenske Istre povsem ukine, se nam zdi nelogično in nesprejemljivo, da se ves strošek uporabe hitrih cest in vračila kreditov
DARSa prevali na tiste uporabnike, ki povzročajo najmanj obrabe ali stroškov vzdrževanja cest. Znano je namreč, da je obraba
cest, ki jo povzročajo težja tovorna vozila več deset in nekaterih primerih tudi več sto krat višja od obrabe, ki jo povzročajo
osebna vozila. Moramo se namreč zavedati dejstva, da pretovorne dejavnosti v Luki Koper in blagovni tranzit proti Hrvaški
generirajo izjemno velik kamionski promet na območju slovenske Istre in je uničevanje cest zaradi teže prevažanega tovora
znatno večji od obrabe, ki jo povzročajo vozniki osebnih avtomobilov.
E

Posebnosti maloobmejnega prostora

Posebnost maloobmejnega prostora, v katerem je umeščena Slovenska Istra, je zgodovinsko urejena v številnih mednarodnih
sporazumih. Čeprav je prost pretok blaga in ljudi ena od temeljnih svoboščin znotraj Evropske unije, sta ti svoboščini na našem
ozemlju dodatno okrepljeni. Dolgo let pred samo mislijo, da bi Slovenija vstopila v Evropsko unijo, je naš maloobmejni prostor
bil urejen v takem duhu že z povojnimi mednarodnimi sporazumi, med katerimi bi navedli zlasti Osimski sporazum. Gre za
logiko prostega gibanja ljudi na tem območju, ki se je rodila v '50 letih prejšnjega stoletja in je sledila duhu recipročnosti, miru
in sobivanja narodov. Naj opozorimo na to, da se je doslej prav v tem duhu tudi sosednja Italija poskusila izogniti zaračunavanju
cestnine na državni cesti med Trstom in Tržičem. Politika v sosednji Italiji je v zadnjih letih že poskusila uvesti cestne dajatve za
Slovence, ki uporabljajo tržaško hitro cesto. Prav Osimski sporazum je odvrnil vodstvo italijanske avtocestne družbe ANAS, da
leta 2010 uvede obračunavanje cestnine na tržaški hitri cesti.
F

Pomanjkanje alternativ tudi z vidika zaključka gradnje predora Markovec

Težave, ki smo jih opisali zgoraj in že danes pestijo okolje in prebivalce slovenske Istre, se bodo že v kratkem samo še pomnožile,
če ne bo sprejet naš predlog o ukinitvi vinjetnega cestninskega sistema na tem območju. Zaključek gradnje predora Markovec
je napovedan za letos, vožnja skozi njega pa predvideva tudi uporabo cestne vinjete. Takoj po odprtju predora Markovec,
naj bi se pričela faza zaprtja zdajšnje ceste na relaciji Žusterna – Izola za motorni promet. Čeprav bo ta rešitev dobrodošla za
razvoj turističnih in drugih dejavnosti na tem območju in za dvig kakovosti življenja prebivalcev, se po drugi strani ni pomislilo
na težave, ki se bodo zagotovo zgodile v s preusmeritvijo tranzitnega prometa čez Markovec. Velik del voznikov se namreč še
vedno ne bo odločilo kupiti cestne vinjete samo zato, da bi prevozili predor Markovec in se bo ves ta promet preusmeril k edini
drugi alternativi, in sicer skozi naselje Markovec. Gre za strnjeno stanovanjsko naselje, ki je že danes zelo obremenjeno s samim
lokalnim prometom. Kaj se bo zgodilo, ko se bo skozenj preusmeril intenziven tranzitni promet, si ne upamo niti pomisliti. Na
tem območju je namreč zelo veliko število cestnih prehodov, vrtcev, šol, trgovin, pešcev, prebivalcev in drugih dejavnikov, ki
predstavljajo veliko tveganje za varnost v cestnem prometu.
G

Vplivi na turizem in gospodarstvo

Obstoječi sistem vinjetnega cestninjenja se v slovenski Istri ni obnesel tudi na turističnem in gospodarskem področju, ki se
že leta srečuje z njegovimi ovirami. Obvezen nakup vinjete namreč odvrača množico dnevnih turistov iz Italije, da bi obiskali
Slovenijo. Gre za konkretno težavo, ki je bila v preteklosti pogosto obravnavana s strani lokalnih trgovcev in tudi medijev
sosednje Italije, ki so vsi opozarjali na negativne učinke visokih kazni in zaračunavanja vinjete na maloobmejnem prostoru. Te
pomisleke velja upoštevati zlasti danes, ko se slovenski trgovci in turistični delavci borijo za vsakega novega kupca. Moramo
namreč opozoriti tudi na to, da so številni lokalni proizvodi in mnogi slovenski proizvodi nasploh zelo cenjeni med italijanskimi
kupci, saj slovijo po odličnih cenah v razmerju med ceno in kakovostjo. Mnogi taki kupci po nepotrebnem dodatno obremenjujejo lokalne ceste, saj je potrebna celovita rešitev, ki bo spodbudila prav obratno, in sicer uporabo hitrih cest in ne lokalnih cest.
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Če sledimo rdeči niti zgoraj navedenih konkretnih težav, ki jih je povzročila uvedba vinjetnega sistema na območju slovenske
Istre, lahko ugotovimo, da je bil sistem na našem področju škodljiv. Čeprav so se desetine in stotine milijonov evrov vložile v
posodobitev cestne infrastrukture, je stanje na terenu danes takšno, da so majhne lokalne ceste med Škofijami do Hrvaške
prekomerno obremenjene, medtem ko so hitre ceste, kjer je predvidena uporaba vinjet, razbremenjene. Naj ob tem izpostavimo predvsem težave lokalnega prebivalstva, kateremu se je po eni strani poslabšala raven kakovosti življenja v zaledju, kamor
se je preusmeril močen prometni tok, po drugi strani pa so se poslabšali pogoji za lastno prometno varnost in udobnost. Velik
del lokalnega prebivalstva, ki je dolga leta čakal na ureditev hitrih cest, ki so bile na našem območju narejene šele nekaj let
nazaj, je primoran bodisi k nakupu vinjet, bodisi k nadaljevanju vožnje preko lokalnih cest, kar je absurdno. Zelo velik del prebivalcev naše regije, ki ne potuje veliko po notranjosti države, namreč kupi vinjeto izključno zaradi osnovnih prevoznih potreb
kot so pot v službo ali druge osnovne družinske potrebe. S tem lahko ugotovimo, da je vinjetni sistem v slovenski Istri zgrešil
samo bistvo svojega obstoja. Že z laičnim pogledom na prometne tokove je namreč možno na zelo lahek način ugotoviti, da
je vinjetni izplen na našem teritoriju bistveno premajhen, da bi odtehtal izgube, ki jih isti sistem ustvarja zaradi preusmeritve
prometa na lokalne ceste in tudi pri odvračanju dnevnih obiskov iz sosednjih držav, ki so vedno povezani z gospodarsko aktivnostjo, ki bi lahko spodbudila poslovanje številnih podjetij v regiji. Nasploh se v vsaki turistični sezoni ugotavlja, da vinjetni
sistem v slovenski Istri tranzitne potnike odvrača, da bi se v Sloveniji sploh kdaj ustavili ali se vanjo vrnili.
Predlogi
V Oljki – stranki Slovenske Istre predlagamo, da se ukine obveznost uporabe cestne vinjete na območju od italijanske meje
do Žusterne po sedanji ureditvi. Po odprtju predora Markovec, ki bo povezal Koper in Izolo pa predlagamo, da se na tej poti
vinjetni sistem sploh ne vzpostavi in da se prost pretok prometa dovoli vse do konca izolske obvoznice. Kar zadeva smer proti
Ljubljani predlagamo, da se obveznost uporabe vinjete ukine v celotnem prvem delu hitre ceste, in sicer do izhoda Kastelec,
pred istoimenskim predorom. Samo na tak način se bomo lahko izognili vsem težavam, ki jih je uvedba vinjetnega sistema
povzročila v naši regiji. Predlagane spremembe naj se uveljavijo še pred pričetkom turistične sezone, in sicer najkasneje s 1.
junijem 2014.
Zaradi že zgoraj opisane nepravičnosti obračunavanja uporabe hitrih cest voznikom osebnih avtomobilov, medtem ko tovorna
vozila ceste na našem območju uporabljajo brezplačno, predlagamo takojšnjo uvedbo satelitskega cestninjenja za tovorna
vozila v prostem prometnem toku, ki se postopoma uveljavlja v številnih evropskih državah.
Za vse nadaljnje informacije ali vprašanja smo Vam na voljo na elektronskem naslovu info@oljka.org ali na telefonski številki
031/665-390 (Patrik Peroša, generalni sekretar Oljke). Obenem smo Vam pripravljeni tudi osebno predstaviti naše zamisli
in smo na voljo za aktivno sodelovanje pri pripravi sprememb zakonodaje na področju vinjetnega cestninskega sistema v
slovenski Istri.
Z željo, da boste prisluhnili našim predlogom, Vas lepo pozdravljamo!
Opomba: prejeti odgovor z nenaklonjenostjo pobudi objavljen na spletni strani www.oljka.org
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POBUDA ZA SPREJEM PROTESTNE NOTE S PREDLOGOM ZA ZAPRTJE TRŽAŠKE ŽELEZARNE

V Oljki – stranki Slovenske Istre poudarjamo skrb za okolje in varnost prebivalcev v naši regiji, ki je vse bolj obremenjeno z
negativnimi vplivi, ki jih ima na zdravje ljudi železarna v Trstu. S tem namenom predlagamo sprejetje protestne note, s katero
bi tri občine v slovenski Istri in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje od tržaških pristojnih organov zahtevale zaprtje vseh delov
železarne, ki škodijo okolju in zdravju ljudi.
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Čeprav je negativen vpliv na zdravje tržaške železarne že dolgo let dobro znan v čezmejnem prostoru, nas je nedavno objavljen
prispevek na to temo, objavljen v televizijski oddaji »Le Iene Show« 1 na italijanskem televizijskem kanalu »Italia 1«, ki ima več
milijonski doseg, dobesedno pretresel. Objavljeni podatki o uničujočih učinkih, ki jih ima delovanje železarne na zdravje ljudi,
predvsem na številna alergijska, kronična in rakava obolenja, so skrb vzbujajoči.
Dejavnost železarne v Trstu, imenovane „druga Ilva“, je po mnenju številnih še bolj nevarna in oporečna od slednje, ki je v desetletjih malomarnega delovanja povzročila na stotine t. i. „belih smrti“.
V zadnjih letih so različne italijanske oblasti, od lokalnih do vladnih oz. državnih, predstavile številne sanacijske ali naložbene
projekte, ki naj bi sanirala celotno območje in zdravju oporečno industrijo, vendar se doslej, kljub številnim dobrim zamislim,
stanje v praksi ni izboljšalo. Območje ostaja onesnaženo, načrti pa se z leti ne izvedejo.
Kljub temu, da se predvsem regijske oblasti trudijo dokazati obratno, so številne neodvisne študije v zadnjih letih pokazale, da
je stopnja obolevnosti delavcev železarne in prebivalcev v neposredni bližini znatno višja od povprečja. Po eni strani beremo
najbolj sveže podatke iz študije o onesnaženju okolja škedenjske železarne, ki jo je opravil Observatorij za okolje in zdravje
pokrajine Furlanije-Julijske krajine 2 iz januarja 2014, kjer se ugotavlja, da so učinki, ki jih ima delovanje železarne v Trstu na
zdravje, predvsem na dihalna in rakava obolenja, neznatni.

Podatki „z druge strani“, kažejo nasprotno sliko. Že leta spremljamo množične ozaveščevalne akcije lokalnih okoljskih organizacij, okoliških prebivalcev, nekdanjih zaposlenih v železarni in izpovedi ljudi, ki so zboleli za rakom ali druge bolezni, ki jih je
možno povezati z dejavnostjo železarne in so naravnost pretresljive. Med številne že objavljene študije ali podatke bi tukaj
omenili v teh dnevih v medijih predstavljeno študijo EpiAir2, iz katere izhaja, da so izpusti dušikovega dioksida precej višji od
povprečja v Italiji in naj bi povzročili znatni del 10 % naravnih smrti v Trstu, ki jih povzročijo bolezni dihal. Izpuste dušikovega
dioksida je možno pripisati prav škedenjski železarni. Druga študija S.E.N.T.I.E.R.I., financirana s strani italijanskega Ministrstva
za zdravje, analizira umrljivost na območjih, ki so označena kot območja, ki jih je treba sanirati in ugotavlja, da je v Trstu med
letoma 1995 in 2002 (obdobje, ko je bilo okoljsko stanje železarne bistveno boljše!) bilo dvakrat več smrti, povzročenih s strani
železarske industrije, kot v zloglasnem Tarantu, ki je lani postal neslavni simbol negativnih vplivov te industrije na zdravje ljudi.
Študije so prav tako pokazale, da se negativen vpliv, ki ga ima industrija na tem območju, širi tudi na območje Slovenije, predvsem z izpusti v zrak in morje na širšem območju obalnega pasu. Kakovost zraka na območjih Hrvatinov, Ankarana, Škofij in
drugih sosednjih območjih v slovenski Istri je po nekaterih ugotovitvah znatno slabša zaradi čezmejnih vplivov tržaške težke
industrije. Že s prostim očesom je možno hitro ugotoviti gosto meglico na območju železarne, ki vsebuje številne strupene
snovi in je domala trajno prisotna že desetletja.
Zaradi tega v Oljki podajamo pobudo županom Mestne občine Koper, Občine Piran in Občine Izola ter Ministrstvu za kmetijstvo
in okolje, naj sprejmejo skupno protestno noto, s katero bi lokalne skupnosti, ki delujejo na vplivnih območjih in država pokazali, da nam je mar za pravico državljanov do čistega okolja in zraka, ki sta v tem primeru nedvomno ogroženi.
Dodatno predlagamo, naj se čim prej, v sodelovanju z okoljskimi organizacijami iz Slovenije in Italije, ustanovi delovna skupina,
ki bo pripravila izhodišča za neodvisno in ciljno študijo, ki bo ugotovila dejansko stanje na področju čezmejnih vplivov tržaške
železarske industrije. Hkrati naj protestna nota deluje kot pobuda sosednji občini Trst, naj se zavzema za hitrejše rešitve, ki
naj bodo realne in bodo zagotovile nadaljevanje dejavnosti, prijaznih do okolja. Treba je namreč opozoriti na to, da je nujen
pogoj sanacije obstoječega stanja tudi nudenje zaposlitev za več sto zaposlenih v njej, kar je po našem prepričanju zelo realno.

1 http://www.iene.mediaset.it/puntate/2014/03/05/toffa-trieste-l%E2%80%99altra-ilva_8377.shtml
2 http://redazioneinternet.regione.fvg.it/redazione/reposit/allegati/20140214135452011_anticipoDiStudioEpidemiologicoFerrieraServola14feb14.pdf
www.oljka.org

Železarna namreč opravlja svojo dejavnost znotraj tržaškega pristanišča, neposredno na obalnem delu, ki bi se lahko namenil
drugim logističnim dejavnostim, ki so čiste, sodobne, konkurenčne in kot take realno uresničljive. V vmesnem času do vzpostavitve novih dejavnosti naj tržaška občina pomaga delavcem, ki bi ostali brez zaposlitve, da pridejo do drugih služb preko javnih
ali drugih del in naj pripravi poseben fond, kjer bi se nabrala sredstva, s katerimi bi se tem ljudem tudi konkretno pomagalo
in tako maksimalno znižalo učinke nove brezposelnosti, ki pa bi se že v srednjem roku izničili z umestitvijo novih dejavnosti na
tem območju.
Ocenjujemo, da je pobuda realna in se je v preteklosti že dokazalo, da je na tak način možno doseči pomembne premike, ki
prispevajo k zvišanju kakovosti okolja, v katerem živimo. Mestna občina Koper je dosegla zaprtje kemijske tovarne na Bivju, ki
je svoja vrata zaprla leta 2011. Koprski mestni svet je na seji 5. aprila 2012 sprejel sklep, s katerim je od Luke Koper zahteval
pripravo strategije za postopno opustitev dejavnosti razsutih tovorov in s tem dosegel pozitivne korake pri dvigu ravni storitev
na terminalu razsutih tovorov, predvsem z okoljskega vidika, ki je tudi najpomembnejše za zdravje vseh naših občanov.
Moramo se tudi zavedati dejstva, da se je čas določeni industriji iztekel. Nekoč donosna železarska dejavnost v Trstu je danes
zastarela, nevarna in visoko neprijazna do okolja in zdravja ljudi. Gledanje na tako dejavnost samo skozi vidika zaslužka se prav
danes kaže kot zmotno, saj se je desetletja zanemarilo ljudi v korist kapitala, ki je za sabo pustil tako velike količine nevarnih
snovi v okolju, da jih bo treba odstraniti z resnim državnim posegom, ki bo lahko stalo stotine milijone evrov javnih sredstev.
Če to prištejemo k sprotni škodi, ki jo je železarna povzročila lokalnemu okolju in številnim prezgodnjim smrtim zaradi zdravju
oporečne dejavnosti, hitro pridemo do zaključka, da je bilo od železarne veliko več škode od koristi.
Poleg razvoja čistih pristaniških in logističnih dejavnosti je eden od glavnih potencialov celotne regije, ki gre od Hrvaške do
Italije, preko Slovenije, v turizmu. Tukaj bi morale občine nastopiti skupaj in gledati na prostor kot celoto, ki je skupna vsem
nam in kjer je najbolj pomembno zagotoviti ljudem čim višje standarde za življenje in delo. Snovanje skupnih razvojnih strategij, kjer 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.
V Oljki bomo na razpolago pri pripravi izhodišč za protestno noto in tudi pri neodvisni študiji čezmejnih vplivov, ki bi morala
biti izdelana čim prej.
Opomba: Minister za kmetijstvo in okolje RS g. Dejan Židan se na pobudo ni odzval, župan občine Piran Peter Bossman
predloga ni uvrstil na dnevni red občinskega sveta; V izolskem občinskem svetu so svetniki stranke SD in nekateri podporniki župana Izole Igorja Kolenca zavrnili predlog razširitve dnevnega reda s predlagano tematiko. Pohvale vredno je dejanje
občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je podprl dokument:
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IZJAVA ZA UKINITEV ZDRAVJU ŠKODLJIVIH DEJAVNOSTI NA OBMOČJU TRŽAŠKE ŽELEZARNE
1

Podpisniki te izjave (v nadaljevanju: Podpisniki) so seznanjeni s številnimi ugotovitvami italijanskih medijev in neodvisnih študij
ter pričevanj prebivalcev, ki izpostavljajo negativne vplive, ki jih ima delovanje železarne v Trstu na zdravje ljudi in okolje.
2

Podpisniki ugotavljajo, da se negativni okoljski vplivi železarne v Trstu širijo tudi na območje Slovenske Istre, zlasti ankaranskega
polotoka in Mestne občine Koper.
3

Podpisniki se strinjajo, da je pravica do zdravega okolja temeljna človekova pravica, ki je v primeru tržaške železarne kratena
prebivalcem slovenske Istre, zlasti pa številnim tržaškim občanom.
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4

Podpisniki zagovarjajo stališče, da občine Trst, Milje, Dolina, Koper, Izola in Piran tvorijo geografsko celoto, ki je zgodovinsko in
narodnostno povezana, ne glede na njene formalne meje.
5

Podpisniki ugotavljajo, da se aktivnosti za dokončno prenehanje obratovanja tržaške železarne odvijajo prepočasi, zato predlagajo in pozivajo župana občine Trst in druge italijanske pristojne organe, da naj v skladu s svojimi pristojnostmi in v najkrajšem
možnem času ukrenejo vse potrebno, kar je v njihovi moči, da omejijo delovanje tržaške železarne v vseh delih, ki so povezani
z onesnaževanjem okolja in ogrožanjem zdravja vseh prebivalcev v regiji.
6

Podpisniki te izjave se zavedajo vseh problemov, še zlasti gospodarskih, socialnih in finančnih, povezanih z omejevanjem poslovanja gospodarskega subjekta in njegovo dokončno ukinitvijo, zato izražajo pripravljenost po aktivnem in tvornem sodelovanju
s sosednjimi italijanskimi občinami Trst, Milje in Dolina, vse s ciljem izboljšanja okolja ob hkratni rešitvi problema delavcev,
zaposlenih v tržaški železarni.
7

Podpisniki se zavedajo resnosti in velikosti obsega problema brezposelnih delavcev, ki v prvi vrsti najbolj občutijo posledice
škodljiv vplivov železarne že vrsto let in se strinjajo, da se ti delavci ne smejo znajti v socialni stiski in edini nositi negativnih
posledic ukinjanja dejavnosti železarne.
8

Podpisniki te izjave predlagajo sosednjim italijanskim občinam, da sodelujejo pri iskanju rešitve ter da zaprosijo ustrezne institucije Evropske skupnosti za finančno pomoč pri reševanju tako obsežnega okoljskega problema, kar vključuje tako okoljsko
sanacijo območja kot tudi prezaposlitev delavcev.
Prav tako podpisniki te izjave predlagajo, da se pobuda o prioritetnem reševanju problema tržaške železarne posreduje vsem
slovenskim in italijanskim novoizvoljenim poslancem Evropske skupnosti.
9

Podpisniki se bodo povezali z občino Trst, pa tudi z občinama Milje in Dolina, za pripravo skupne strategije razvoja celotnega
čezmejnega območja in našega skupnega prostora.
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POBUDA ZA PREIMENOVANJE PREDORA MARKOVEC V PREDOR ISTRA

V Oljki – stranki Slovenske Istre podajamo pobudo za preimenovanje predora Markovec v predor Istra.
Predor in hitra cesta med Koprom in Izolo naj bi po številnih zapletih vendar bila zaključena letos. V Oljki menimo, da poimenovanje predora Markovec ni najbolj primerno, saj ne izraža ne kraja, kjer se nahaja oz. poteka, niti ne zgodovinskih, kulturnih,
simboličnih ali drugih pomembnih značilnosti.
Čeprav predor deloma poteka tudi čez naselje Markovec oz. pod Markovim hribom, se ta iz koprske strani začenja že na
območju Semedele in nadaljuje preko Žusterne, zaključi pa se v občini Izola. Markovec je novejše bivalno naselje in kljub njegovi
pomembnosti v sami strukturi Mestne občine Koper, ne izpolnjuje zadostnih meril tradicije ali zgodovinske pomembnosti.
Glede na to, da bosta hitra cesta na relaciji Koper – Izola in predor potekala preko območij več krajevnih skupnosti in dveh
občin, smo v Oljki prišli do zamisli, da bi lahko nov predor poimenovali „Istra“. Gre za pobudo, ki gre v smer izpolnjevanja
zgodovinskih in geografskih danosti, predvsem bi tako poimenovanje prispelo k temu, da se okrepi oznaka kraja Istra in z njo
identiteta kraja in ne Obala, kot se napačno uveljavlja v javnosti. Ne nazadnje je tudi trenutna cesta med Koprom in Izolo ob
morju poimenovana Istrska cesta, kar dodatno okrepi pobudo za poimenovanje predora Istra.
S tem, ko bi brez potrebnega premisleka prejeli suhoparno tehnično odločitev in predor poimenovali z imenom Markovec,
bi izgubili izjemno priložnost, da preko velikih investicij, kamor lahko uvrščamo bodočo hitro cesto Koper – Izola, promoviramo tudi druge vrednote. Imamo enkratno možnost sprejeti vidno, pomembno in mednarodno atraktivno poimenovanje,
ki bi v sebi nosilo veliko zemeljsko simboliko. Na preprost in poceni način bi priskrbeli Istri, območju, kjer živimo, zelo veliko
promocijo.

www.oljka.org

Predor Istra bi s takim poimenovanjem dejansko odražal njegovo osrednjo vlogo, ki je v enotnosti, povezovanju več mest v Istri
in v pretočnosti čezmejnega prometa od Italije vse do Hrvaške.
Prepričani smo, da je Istra eno od najbolj primernih poimenovanj skoraj zaključenega predora, v vsakem primeru pa dopuščamo in pričakujemo možnost javne razprave na to temo. Želeli bi, da imajo javnost, strokovnjaki, naši prebivalci in drugi tudi
možnost podati svoja stališča in predloge. Lokalno prebivalstvo mora po našem mnenju imeti pravico do soodločanja v svojem
kraju, zlasti pri tako pomembni zadevi, kot je poimenovanje objektov, ki bodo obstajali še stoletja. Zato je zelo pomembno,
da se dokončna odločitev o poimenovanju sprejme v našem lokalnem okolju in ne v uradih in pisarnah v središču države, kjer
pogosto ni posluha za realne in dobre predloge. Lokalno okolje je namreč kraj, kjer se na najboljši način oblikujejo dejanske
potrebe regije, teritorija ali skupnosti nasploh.
V zvezi s podanimi predlogi smo na voljo za aktivno sodelovanje pri pripravi javne razprave glede poimenovanja predora med
Koprom in Izolo. Dosegljivi smo preko naslova elektronske pošte info@oljka.org.
Z željo, da boste prisluhnili našim predlogom, Vas lepo pozdravljamo!
Opomba: Minister za infrastrukturo in promet g. Omerzel se ni odzval na dopis; Občina Izola ga je potrdila na občinskem
svetu, Mestna občina Koper bo odločala na eni izmed naslednjih redni sej občinskega sveta.
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V nesreči smo še vedno vsi solidarni
ZIJAD SVRAKA, član LO Koper

Zijad Svraka:
»Vsem tistim, ki so nesebično in
znatno prispevali pri pomoči,
ki smo jo ponudili v prvi fazi
naravne katastrofe, ko je bila
pomoč tudi najbolj nujna, se
iskreno zahvaljujemo.«

Katastrofalne poplave so nedavno uničile celotna območja in
mesta in ogrozile življenja ljudi v Bosni in Hercegovini, Srbiji in
delno na Hrvaškem. Največjo tragedijo predstavlja več deset
smrtnih žrtev, katerim družinam izrekamo iskreno sožalje.

na območju nekdanje države Jugoslavije. Ljudje vemo podreti
meje, zlasti v nesreči in združiti narode, ki jih je vojna ali
kakšna druga politična odločitev razdelila. To pomeni, da smo
skupaj še vedno močni, enotni in solidarni. To smo pokazali
tudi ob letošnjih zimskih ujmah in žledolomu, ko smo ravno
prebivalci Istre in številne gasilske in druge ustanove in posamezniki med prvimi pomagali odpraviti posledice naravne
katastrofe.
Vodstvo Oljke se je pridružilo velikim solidarnostnim akcijam
in priskočilo na pomoč in finančno ter materialno prispevalo
po svojih zmožnostih, kar bomo počenjali še v prihodnje, saj
se bo potreba po pomoči še dolgo nadaljevala. Zato vse še
enkrat vabim k temu, da razumete stisko ljudi in se pridružite
k akciji zbiranja pomoči potrebnim, v meri, ki je za vas možna.
Vsaka oblika pomoči bo dragocena, koristna in zelo cenjena.

Ujma, ki je potolkla območja nekdanje skupne države je
neposredno prizadela več kot milijon ljudi; mnogi izmed teh
imajo še danes težave z osnovnim preživetjem, dostopom do
vode, hrane ali bivanja, saj je voda uničila vse: hiše, stanovanja, kmetije in drugo.
Ponovno smo dokazali, da smo ljudje v slabih trenutkih
med sabo še vedno zelo solidarni. Zgleda, da je ta značaj v
vsesplošni krizi celo okrepljen, kar nas navdaja z upanjem v
boljšo prihodnost. Dokazali, smo, da smo v krizi drugemu še
vedno kot bratje, ne glede na razdaljo, veroizpoved, narodnost ali kakšno drugačno svetovno nazorsko prepričanje.To
pomeni, da kot posamezniki predstavljamo veliko skupnost,
z visoko stopnjo odgovornosti in solidarnosti. Morda nam je
to velika moralna šola, od katere se lahko veliko naučimo pri
vsakdanjem življenju v t. i. „blaginji“, ki je v resnici varljiva in se
lahko v trenutku spremeni. V tem trenutku pa nastopi človečnost, solidarnost, pripravljenost pomagati. Tragičen dogodek
je pokazal, koliko smo med sabo solidarni ljudje, ki prebivamo

Vsem tistim, ki so nesebično in znatno prispevali pri pomoči,
ki smo jo ponudili v prvi fazi naravne katastrofe, ko je bila
pomoč tudi najbolj nujna, se iskreno zahvaljujemo. Zahvaljujemo se tudi tistim, ki bodo prepotrebno pomoč ponudili tudi
v prihodnjih mesecih, ko se bodo žrtve narave morale vrniti h
kolikor toliko normalnemu življenju.

Stranka Slovenske Istre

9

Salvaguardiamo il patrimonio culturale
UROŠ ŠORGO, LO Ankaran

Nelle scorse settimane abbiamo potuto leggere riguardo
alla ristrutturazione o meglio l’adattamento delle antiche
mura alle necessità nuove. Pareva rassicurante perché il
progetto aveva ottenuto l’approvazione dell’Ente per la tutela
dei beni culturali della Slovenia ed è finanziato con i fondi
europei. Il permesso edilizio è stato rilasciato dal comune
già l’anno scorso perché tutta la documentazione richiesta è
stata consegnata e si sono rispettati tutti i crismi e direttive
necessarie. Tutto in regola, dunque. Salvo il fatto che si stia
parlando di beni architettonici di grandissimo valore storico
– culturale.

La carenza di strategie mirate e di finanziamenti stabili stanno
alla base delle difficoltà ad instaurare una politica che valorizzi i nostri beni culturali.
Un concetto di ampia valorizzazione del settore storico – artistico e culturale è secondo noi attuabile solamente attraverso
una nuova concezione politica, dove dovremmo mirare al
decentramento di tutte le funzioni amministrative, tecniche
e finanziarie verso il sistema delle autonomie locali, nel caso
dell'Istria Slovena – regionali.
Un altro problema dovuto alla mancanza di strategie chiare,
si può riscontrare nel mancato equilibrio tra la promozione
del turismo e del territorio (investimenti in infrastrutture ed
urbanismo) e la tutela del patrimonio storico-artistico. Le
prospettive in questi due campi sono spesso diverse ed è di
vitale importanza trovare il loro giusto equilibrio.
In passato abbiamo trascurato ed in molti casi irrimediabilmente perso parti di patrimonio culturale di inestimabile
valore materiale, storico ed artistico. Molte volte a causa
della scarsa attenzione e ignoranza nei confronti del nostro
patrimonio storico, spesso per via di leggi permissive che
non tutelano il nostro territorio. l'Istria Slovena, che è senza
dubbio la perla storica – culturale di tutta la Slovenia, richiede
programmi e mezzi che valorizzino il suo patrimonio artistico
e non di procedure burocratiche, spesso insensate e volte ad
altre necessità.

In linea generale dobbiamo dire che non è possibile tollerare il fatto che dei processi burocratici possano motivare
la distruzione di qualcosa di tanto vecchio da essere ammirato come eccellenza dell’architettura. Questi sono processi
troppo frequenti nell'Istria Slovena, che è in gran parte degradata da una noncurante o, ancor peggio, assente politica di
salvaguardia dei beni storico – culturali.

Bisogna prendere in considerazione in modo critico il divario
tra passato e futuro e trovare il giusto mezzo aristotelico tra
conservazione e preservazione.

Ville, chiese, parchi, palazzi, monumenti, piazze, mura e
molti altri elementi architettonici o storico – culturali sono
giunti fino a noi dopo centinaia d'anni e si stanno sgretolando davanti ai nostri occhi, senza che ci rendiamo conto
del loro valore intrinseco. Come e dove identificare i motivi
per la scarsa consapevolezza sul nostro patrimonio storico?
Secondo noi questo è dovuto alla mancanza di politiche di
manutenzione programmate, impostate in modo strategico
su ambito regionale. Come in altri campi, anche la salvaguardia del patrimonio culturale è in gran parte nelle mani di
una politica centralizzata che non è in grado di capire le peculiarità del nostro territorio e del nostro passato o presente.
Questi problemi si riflettono in strumenti legislativi obsoleti
che necessitano di forti modifiche ed ovviamente in sistemi
di gestione dei beni culturali inadatti e senza le adeguate
coperture finanziarie.

www.oljka.org

Uroš Šorgo:
“Un concetto di ampia
valorizzazione del settore
storico – artistico e culturale
è secondo noi attuabile
solamente attraverso una
nuova concezione politica,
dove dovremmo mirare al
decentramento di tutte le
funzioni amministrative,
tecniche e finanziarie verso il
sistema delle autonomie locali,
nel caso dell'Istria Slovena –
regionali.”

10

Delovali bomo lokalno in regijsko zato ne bomo podprli državne politike
VALTER KRMAC, predsednik

Razmere v Sloveniji so take, da terjajo odločno ukrepanje. V
strankah, ki so nastopile na predčasnih državnozborskih volitvah, nismo primernega kandidata, ki bi bil tega zmožen ali
sposoben. Velike stranke, ki so si razdelile državo, so prikrojile domala vso zakonodajo na način, da je tudi tistim redkim
sposobnim, ki si upajo vstopiti na politični parket, skoraj
onemogočeno vsako delovanje v smeri razvoja naše družbe.
Obljube posameznikov in strank, ki že več kot 20 let sodelujejo pri politiki, ki je pripeljala državo in državljane do tega, da
se plazijo po kolenih, so milo rečeno norčevanje iz vseh nas.

Valter Krmac:
»Obljube posameznikov in strank, ki že več kot
20 let sodelujejo v politiki in so pripeljali državo
in državljane do tega, da se plazijo po kolenih, so
milo rečeno norčevanje iz državljanov.«

Iz tega sledi, da Oljka na predčasnih državnozborskih volitvah ni podprla nobenega poslanskega kandidata ali stranke.
Delovali bomo še naprej lokalno in regijsko, kjer bomo s
konkretno politiko pokazati, da je politika odgovornost, tako
za politike kot volivce. Ljudem je treba vrniti vero in zaupanje
v to, da je politika nekaj dobrega in koristnega za družbo, saj
v širšem pomenu predstavlja usmerjanje katerekoli človekove
dejavnsoti k doseganju oziroma uresničevanju določenih
ciljev. Cilj pa mora biti samo eden, in sicer skupno blagostanje v svobodni družbi, ki je danes organizirana v Evropski
Uniji in v prihodnje vedno bolj na idejni podlagi regionalizma.
Država ali narodi pomenita preteklost. Oljka je stopila na pot
tiste politike, ki bo delovala za to, da uresniči realne potrebe
naše družbe, ki so v ravnotežju med zahtevami gospodarstva, sociale, kulture, čezmejnosti, izobraževanja, znanosti in
drugimi.
Verjamem da bo pot težka, vendar je tudi v veri pot do nebes
je trnava. Nimamo osebnih interesov, zaradi katerih bi morali
to doseči že danes, na hitro in nepremišljeno. Imamo pa
vizijo, ki je podlaga za naše delo in je mnogi ali večina nimajo.
To so razlogi, zaradi katerih nismo podprli „stare“ politike in
politikov, ki so prebivalcem Istre in vsem državljanom Slovenije, več ali manj povzročili samo gorje.

Izdajatelj: Oljka
Burlinova ulica 1 / 6000 Koper
Odgovorni urednik: Valter Krmac
Uredniški odbor: Valter Krmac, Vida Gračnar, Patrik Peroša,
Irena Dolinšek, Bruno Korasa, Vojko Ludvik
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 2/14; julij 2014

Stranka Slovenske Istre

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
7a.
7b.
7c.
7d.
7e.
08.
09.
10.

V prejšnji števili Oljke…
Vsak dan več ljudi ugotavlja, da nas trenutna politika ne pelje nikamor
Lokalni odbor Izola
Lokalni odbor Piran
Lokalni odbor Ankaran
Lokalni odbor Koper
Zadnje aktivnosti Oljke pred padcem vlade RS
Spremembe predpisov, ki urejajo lokalno samoupravo
Predlog za ukinitev obveznosti uporabe vinjete na območju slovenske Istre
Pobuda za sprejem protestne note s predlogom za zaprtje tržaške železarne
Izjava za ukinitev Zdravju škodljivih dejavnosti na območju tržaške železarne
Pobuda za preimenovanje predora Markovec v predor Istra
V nesreči smo še vedno vsi solidarni
Salvaguardiamo il patrimonio culturale
Delovali bomo lokalno in regijsko zato ne bomo podprli državne politike
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