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STRANKA SLOVENSKE ISTRE

REGIJA SLOVENSKA ISTRA – ZAKAJ PA NE?
»Nekoč smo govorili o meji na Črnem kalu. Nismo za postavitev mej, prej obratno, meje bi ukinili. Vendar dotaknimo se vsebinskega smisla
dobro znane krilatice, ki jo v slovenski Istri uporabljamo že desetletja. Ta ima še toliko večji pomen danes, ko je stanje opustošenja, ki ga je
v slovenski Istri povzročila državna politika, dramatično. Centralizacija, birokracija, politično kadrovanje, plenjenje, uničenje uspehov naše
regije in naših krajev, so posledica politike, ki naša življenja kroji iz režijske sobe, medtem ko skrbi pretežno za lastno blaginjo. Zagovarjamo
ustanovitev istrske regije, neodvisne od državne politike in finančno avtonomne. Kaj bi to pomenilo za razvoj naših krajev, našega gospodarstva, zaledja, okolja, razvoja znanosti in univerze, za zaposlenost, za razvoj družbe nasploh? Prepričani smo, da bi z avtonomijo odločanja o
naših usodah lahko postali nov „Monte Carlo“, saj ima Istra vse danosti za njegov nastanek. Tako bi postali zgled ostalim območjem v Sloveniji,
ki bodo lahko obstali le, če bodo o svoji usodi odločali sami. Državna politika in centralizacija se je v več kot 20 letih izkazala za pogubno,
zakaj bi pri njej vztrajali?«
Valter Krmac
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V PREJŠNJI ŠTEVILKI OLJKE...
PATRIK PEROŠA, generalni sekretar

Predsednik Oljke Valter Krmac je v svojem uvodnem komentarju ponazoril delovanje stranke, ki ni v tem, da ustvarja
umetne boje ali konflikte, temveč v jasnem sledenju začrtanih
ciljev in programov, ki v ospredje postavljajo ljudi, družbo,
naravo, kulturno dediščino in obče vrednote, na katerih temelji
naša družba. Valter Krmac, ki je tudi uspešen gospodarstvenik,
je ocenil, da se premalo ali nič ne dela pri razvoju gospodarstva in znižanju brezposelnosti, ki se iz leta v leto veča. Kot je
opazil, se vedno več posameznikov začenja obračati k Oljki, ker
so razočarani nad zdajšnjo politiko, kot jo vodi večina strank,
ki so na oblasti na lokalni ali državni ravni izpela in ne ponujajo rešitev za skupnost, temveč samo za nekaj interesnih mrež.
Krmac je prepričan, da tisti, ki so povzročili današnje stanje, ga
ne bodo mogli rešiti, zato naj volivci v prihodnje dobro premislijo, komu oddajo glas. Ob tem je predsednik Oljke izrazil zadovoljstvo nad tem, da so številne ideje, programska izhodišča
in v minulih letih večkrat javno objavljena stališča stranke, na
neki način romala v parlament, s programi nekaterih novoizvoljenih poslancev, ki so v veliki meri identični temeljnim političnim stališčem Oljke. Valter Krmac je na zadnje povabil vse k
sodelovanju pri delu za našo boljšo skupno prihodnost, saj je
Oljka stranka, ki ni obremenjena z nobenimi političnimi predpostavkami, narodnostnimi ali drugimi predsodki, ki bi omejila
njeno odprtost. Oljka je namreč prej civilno gibanje, kot prava
stranka in njena politika temelji ravno na konceptu „od spodaj
navzgor“.

V prejšnji številki Oljke, ki je izšla v začetku avgusta, smo na
kratko predstavili vse štiri Lokalne odbore Oljke v slovenski
Istri. V Izoli so ugotavljali, da se težave slabega gospodarstva in
neprimernega odnosa do načrtovanja okolja in infrastrukture
ne rešujejo, temveč se z leti večajo. To sta tudi osrednji točki,
pri katerih bo izolski Lokalni odbor Oljke začrtal novo politiko, ki
ustvarila pogoje za razvoj mesta na vseh področij, predvsem pa
za to, da bo občanom dane vse možnosti, ki jih prinaša dobro
razvito gospodarstvo ali obrtništvo. Piranski Lokalni odbor je
zadnji, ki se je pridružil Oljki, vendar je kljub temu odbor, ki ga
sestavljajo izkušeni posamezniki, ki zelo dobro poznajo lokalno
okolje in njegove težave. Piranski odbor Oljke je predstavil
svoj koncept videnja politike, ki je v združevanju in preseganju
tradicionalnega pogleda na politiko, ki ljudi deli med sabo, na
podlagi ene ali druge predpostavke.

V piranski Oljki so izpostavili neprimerno izkoriščene potenciale
lokalnega okolja in turizma, zlasti pa lokalnega gospodarstva, ki
je nekoč gonilo velik del regije, danes pa je v zatonu. Dotaknili
so se tudi odprtih vprašanj portoroškega Letališča. Sečoveljskih
solin, Marine Portorož, Casinoja Portorož in številnih drugih.
Ankaranski Lokalni odbor Oljke je svoje delovanje utemeljil
na jasnem spoštovanju pravne države in s tem referendumske
volje, ki je bila izražena v Ankaranu. Ob tem so v ankaranskem
odboru Oljke izpostavili, da so na tem območju številne primerjalne prednosti in že utečene dejavnosti, ki niso izkoriščene v
zadostni meri. Pri tem so izpostavili potrebo po dobrem sodelovanju z vsemi okoljskimi krajevnimi skupnostmi, Mestno
občino Koper in sosednjo občino Milje. Okrepiti in izboljšati
bo po njihovem mnenju potrebno tudi odnose z Luko Koper,
hkrati pa izboljšati pogoje za razvoj specifičnih zdravstveno –
turističnih dejavnosti na področju mladine, rehabilitacije in
starejših oseb. Lokalni odbor Oljke v Kopru je v prejšnji številki
časopisa poudaril svojo večletno delovanje, ki temelji na
tem, da se vloga, ki jo trenutno imajo kot opozicijska stranka,
primerno uporabi za dosego konkretnih ciljev, ki niso politični,
temveč takšni, od katerih ima korist celotna skupnost. Koprska
občinska uprava je namreč na takšen ali drugačen način prisluhnila številnim pobudam in predlogom koprske Oljke, kjer
so jih našteli le nekaj: začetek urejanja težav parkiranja na
Markovcu in Prisojah, povečanje varnosti pešcev s prepovedjo
vožnje po promenadi, posaditev avtohtonih rastlin, namesto
palm in številne druge, zlasti v zaledju. Poudarili so še potrebo
po dobrem sodelovanju z Univerzo na Primorskem in vzpostavitvi trdnih temeljev za razvoj koprskega gospodarstva, ki se še
vedno nahaja v močni krizi.
V zadnjem izvodu Oljke ste lahko prebrali o pobudah za razrešitev večjih težav v naši regiji, ki so odvisne od državne intervencije. Te smo v zadnjem letu posredovali neposredno Vladi
RS ali posameznim ministrstvom in so se več ali manj zaključile
neuspešno ali z molkom pristojnih, kar kaže na to, da državna
politika ne jemlje resno perečih težav našega okolja, zato bo
Oljka s takšnimi aktivnostmi nadaljevala, vse dokler ne bodo
ponujene ustrezne rešitve. Oljka je še pravočasno podala
pobude za spremembo predpisov, ki urejajo lokalno samo-
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čamo strokovni in laični javnosti iz lokalnega okolja, ki bi ime
izbrali na podlagi javnega natečaja.
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Oljka je sodelovala pri solidarnostnih akcijah zbiranja pomoči
ob nedavnih naravnih katastrofah, ki so uničile celotna mesta
v Bosni in Hercegovini, Srbiji in na Hrvaškem ter povzročile
več deset smrtnim žrtev. Zijad Svraka je v svojem komentarju
izpostavil, da smo ljudje v nesreči še vedno solidarni, kar smo
dokazali tudi pri letošnjih zimskih ujmah in žledolomu, kjer so
prav prebivalci Istre in naše gasilske ter druge organizacije, med
prvimi pomagali pri odpravljanju posledic naravne katastrofe.
Uroš Šorgo je v komentarju v italijanskem jeziku izpostavil negativen odnos institucij do ohranjanja kulturne dediščine. Ta je
prepuščena prepletenim zakonodajnim rešitvam, ki povzročajo
metanje žogice iz ene, k drugi instituciji, pogosto z nelogičnimi
rešitvami, medtem ko se velik del našega izjemnega bogastva
v obliki arhitekturne dediščine, dobesedno drobi pred našimi
očmi. Šorgo meni, da je to posledica pomanjkanja jasne in strateško naravnane politike ter pomanjkanja primernih finančnih
virov. Rešitev vidi v decentralizaciji političnega in finančnega nadzora nad lokalno kulturno dediščino in prepuščanju
lokalnim skupnostim, ki težave in potrebe boljše poznajo.

Dostopno na: http://www.oljka.org/web/images/stories/casopis_2014/
Casopis_Oljka_st2.pdf

upravo in temeljijo na ustvarjanju učinkovite lokalne skupnosti, kjer se da veljava vsem krajevnim enotam posamezne
občine. Podali smo predlog o omejitvi županskega mandata
in o možnosti njegovega odpoklica v primeru hujših kršitev
ali pravnomočnih obsodb. Na ministrstvo pristojno za promet
smo podali predlog za ukinitev obveznosti uporabe vinjet na
območju slovenske Istre. To je akcija, ki jo Oljka vodi že vrsto
let in bo pri njej tudi vztrajala, saj obstoječa ureditev povzroča
veliko težav zalednim skupnostim, zlasti na območju Škofij in
Bertokov. Pripravili smo tudi pobudo za sprejem protestne note
s predlogom za zaprtje zdravju in varnosti ljudi škodljivih delov
tržaške industrije, ki ima dokazano tudi čezmejne negativne
učinke. Kot ste lahko brali v prejšnji številki Oljke, smo pobudo
posredovali v obravnavo tudi trem lokalnim skupnostim na
območju slovenske Istre, kjer je še v fazi obravnave. Trem
občinam v slovenski Istri in prometnem ministrstvu smo
podali tudi pobudo o preimenovanju predora Markovec z bolj
primernim imenom. Predlog Oljke je sicer, da bi se predor preimenoval v „Predor Istra“, vendar dokončno odločitev prepuš-

Valter Krmac je v zaključnem komentarju poudaril, da bo Oljka
še naprej delovala regijsko in lokalno in okrepila njeno vlogo
v tej smeri. Poudaril je, da se je Oljka odločila, da na zadnjih
državnozborskih volitvah ne bo podprla nobenega kandidata
ali stranke, kljub številnim tovrstnim prošnjam, saj je v večini
prisoten duh 20 – letnega razkroja države in podreditve posameznim strankam in njihovim interesom. Namesto vztrajanja
pri politiki, ki sama sebi lovi rep, Krmac poudarja pomen
osredotočenja na regijske in lokalne teme, kjer lahko usodo
vzamemo v svoje roke in postanemo pravi „zmagovalci“. Oljka
je po prepričanju Krmaca prava stranka za uresničitev teh ciljev,
saj ni interesna stranka, kot velika večina obstoječih, temveč
stranka z jasno vizijo postavitve močne regije, ki bi delovala ne
samo lokalno, temveč tudi čezmejno.

Patrik Peroša:
»V zadnjem izvodu Oljke ste lahko prebrali o pobudah za razrešitev večjih težav v naši regiji, ki
so odvisne od državne intervencije. Te smo v zadnjem letu posredovali neposredno Vladi RS ali
posameznim ministrstvom in so se več ali manj zaključile neuspešno ali z molkom pristojnih,
kar kaže na to, da državna politika ne jemlje resno perečih težav našega okolja, zato bo Oljka s
takšnimi aktivnostmi nadaljevala, vse dokler ne bodo ponujene ustrezne rešitve...«

Stranka Slovenske Istre
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RACIONALNA RABA JAVNIH SREDSTEV IN POGOJI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA SO KLJUC DO
DRUŽBENE BLAGINJE
VALTER KRMAC, predsednik

Prepotoval sem veliko sveta, kjer sem spoznal vse skrajnosti
naše družbe. Od najrevnejših, do najbogatejših predelov
planeta, kjer ne veljajo pravila družbene solidarnosti ali sociale,
kot smo jih do neke mere (bili) navajeni v Evropi. Človeka
žalostni prizori pogosto ganejo. Revščina je ponekod tako izrazita, da se vsaka poštena oseba vpraša, kje smo se zmotili, kaj
smo storili narobe, da smo kot civilizacija dopustili tako stanje
neenakosti. Zgrešili smo pri tem, da nismo izvozili modelov
družbene blaginje, temveč smo se slepili z izgovorom, da kar je
daleč od nas, to ni več naš problem.
Razkroj vrednot je v zadnjih letih toliko napredoval, da smo
postali slepi opazovalci in podporniki sistemov t. i. „delokalizacije“ v revnejša območja, ki so takšna območja še bolj degradirali. Če ne ekonomsko, vsaj okoljsko in človeško in to v zelo veliki
meri. Hkrati smo standardizirali revščino, zlorabo delavcev,
ljudi, družbe in okolja, kar je postalo univerzalno sredstvo, kjer
smo si vsi enotni, ne glede na kraj, kjer bivamo in delujemo.
Če smo nekoč le v filmih ali v tujih državah opazovali velike
prizore revščine v vsakdanu mestnih središč, danes to lahko
gledamo v živo že v naših krajih. Kot podjetnik in posameznik
sem res žalosten nad prizori, ki jih vidimo že v Kopru, Izoli ali
Piranu. Beračenje po ulicah ali nezmožnost družin, da si zagotovijo človeku dostojno življenje; starši, ki svojim otrokom ne
morejo kupiti sladoleda ali ga peljati v kino; vsak dan večja
gneča pred izpostavami Rdečega križa. To je le nekaj žalostnih
podob razkrojenosti družbe in nemoči politike, da ljudem
ponudi odgovore in rešitve, ki jih ti rabijo. Ne morem sprejeti izgovorov, da je tudi v slovenski Istri, ki ima nadpovprečno
dobre pogoje za razvoj družbene blaginje, kot jih je le malo na
svetu, prisotna tako velika mera revščine in družbene razslojenosti.
Politika in vladajoči politiki vseh treh občin so postali slepi nad
dogajanjem v družbi. To dosega razsežnosti neke vrste blaznosti, ko se javna, proračunska sredstva namenjajo megalomanskim projektom ali projektom, ki ne nosijo nobenih koristi
družbi, medtem se oblastniki obrnejo proč, če le vidijo, da je
pred njimi kakšen nevšečen prikaz neprivilegiranih delov skupnosti. Občine med sabo tekmujemo pri tem, katera bo zgradila
več krožišč, katera bo zalila več betona ali priredila več javnih
zabav. Nisem proti razvoju in vlaganju tudi v te dejavnosti,
vendar šele, ko bomo zagotovili dostojno življenje vsem našim
občanom, vsem otrokom, vsem starostnikom, vsem bolnim,
socialno ogroženim ali invalidom in nasploh vsem prebivalcem.

Trdim, da je gradnja družbe blaginje in enakopravnosti uresničljiva. Potrebno je le malo volje, poštenja in učenja od tistih,
ki imajo dobre ideje in so jih tudi že uresničili. Zakaj občinske
oblasti niso bolj previdne pri snovanju načrtov, ki ne bodo nikoli
realizirani ali ne predstavljajo nobenega doprinosa družbi?
Zakaj se gradbeni in infrastrukturni načrti ne realizirajo bolj
skromno, bolj realistično in času, v katerem živimo, primerno?
Zakaj razlik med temi potrebami in potrebami ljudi ne uravnotežimo ali prevesimo v korist slednjih? Vprašati se moramo,
ali ne bi bilo bolj smotrno vložiti del preplačanih investicij v
izgradnjo šol ali vrtcev, v oblikovanje jamstvenih skladov za
nakup stanovanj za mlajše družine ali socialno ogrožene? Zakaj
nobena od lokalnih skupnosti v slovenski Istri ne želi vzpodbuditi delovanje malega in večjega gospodarstva, ki bo imelo
nek jasen cilj in vizijo? Znani so nam konkretni primeri, ko so
lokalne oblasti podjetnike, ki so zagotavljali delo in zaposlitve,
dobesedno odgnali zaradi lastne nadutosti in občutka vsemogočnosti.

Te napake bomo težko odpravili, saj je skoraj nemogoče privabiti nazaj tistega, ki je odšel. Lahko pa naredimo nekaj za to,
da bodo obstoječi gospodarstveniki ostali, da bodo prišli novi
in bodo vsi imeli ustrezno poslovno okolje. Gospodarstvo in
podjetništvo omenjam iz enega samega razloga in ta je v tem,
da podjetja, ki dobro poslujejo, zagotavljajo tudi zaposlitve in
redni priliv v občinske blagajne. Denarja in dobre sociale ne
bomo ustvarjali iz nič ali živeli na račun visokoletečih projektov
na papirju, temveč izključno iz dobro delujočega gospodarstva. To nas učijo prav tiste države, ki največ stavijo na kakovost življenja vseh v družbi, zlasti tistih, ki so v njej nemočni iz
razlogov, na katere ne morejo vplivati.

Valter Krmac:
»Občine med sabo tekmujemo pri tem, katera bo zgradila več krožišč, katera bo zalila več betona
ali priredila več javnih zabav. Nisem proti razvoju in vlaganju tudi v te dejavnosti, vendar šele, ko
bomo zagotovili dostojno življenje vsem našim občanom, vsem otrokom, vsem starostnikom, vsem
bolnim, socialno ogroženim ali invalidom in nasploh vsem prebivalcem.«

www.oljka.org
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KRATEK INTERVJU – BRUNO KORASA, PREDSEDNIK LOKALNEGA ODBORA ANKARAN

1. Kaj pripisujete vaši občini bivanja?
Občina Ankaran v konstituiranju oz. Ankaran, kot ga že desetletja poznamo, je kraj, ki je bil dolga leta med glavnimi
turističnimi destinacijami v Sloveniji. Je kraj, ki je prijeten
za turizem in bivanje, je uveljavljena zdravstvena, otroška
in rehabilitacijska destinacija, je območje, ki ponuja odlične
pogoje za razvoj vinogradništva in oljarstva ter še marsikaj.
Naj omenim, da smo čezmejna občina, saj mejimo z italijansko
občino Milje, s katero delimo razpoznavni polotok. Priložnosti, ki jih Ankaran nudi, so vključene v navedene posebnosti
našega kraja, zato se bomo politično usmerili prav k njihovemu razvoju. Ankaran mora postati občina, ki bo v prihodnje
samozadostna, za kar računamo na dober preživetveni duh
naših krajanov in na pozitivnost, ki zaznamuje naše območje,
kljub temu, da se je v zadnjih letih o nas povedalo marsikaj
napačnega. Opozoril bi na to, da bo občina Ankaran nastala
letos in ne bomo imeli izgovorov pri začrtanju njenih uspehov.
V Oljki smo dobri učenci in že leta spremljamo stanje v regiji
in državi.

Zgradimo lahko občino, ki se bo izognila napakam, ki so jih
pred njo storili že številni drugi. Ankaran lahko zato postane
zgled vsem ostalim občinam v državi, ker lahko že v začetku
uveljavimo politiko družbenega konsenza in sodelovanja. V
ankaranski Oljki že danes ponujamo prav to: sodelovanje z
vsemi, ki jim je mar do kraja in krajanov in nasploh do okolja,
v katerem živimo.

2. Kot predsednik lokalnega odbora, navedite najbolj pomemben ukrep, ki je potreben za razvoj kraja?
Za razliko od ostalih občin v regiji, je Ankaran „nag in bos“.
Konstituiranje občine se začenja z nule, kar pomeni, da so
prioritetni ukrepi bolj tehnične narave, vendar izjemnega
pomena. Od tega, kako bomo začeli samostojno pot novonastale občine, bo odvisna njena dolgoletna prihodnost. Tukaj bi
izpostavil dva pomembna koraka, ki smo ju dolžni prehoditi
že na začetku: ureditev vseh odprtih razmerij z Mestno občino
Koper, kar lahko sklenemo s pripravo in sprejemom pravične
delitvene bilance in ureditev razmerij z gospodarsko družbo
Luka Koper, ki meji na Ankaran in opravlja znaten del svojih
pretovornih dejavnosti prav na tem območju.

To so ključna, strateška in dolgoročno pomembna vprašanja,
ki bi jih morala nova občinska oblast urediti že do konca tega
leta. Vzporedno ciljamo na sprejem neke nove oblike družbene
pogodbe, ki jo bomo kot stranka Oljka sprejeli s polno odgovornostjo. Želimo pripraviti dolgoročno razvojno strategijo,
ki bo vključevala vse elemente našega okolja: gospodarstvo,
kulturo, čezmejni odnosi, javne storitve in druge pomembne
dejavnike družbe. To strategijo bomo sprejeli s strogim
konsenzom lokalnega prebivalstva in ne bomo mi tisti, ki bodo
svoje rešitve vsiljevali drugim.

3. Kakšen se vam zdi odnos države do vaše občine?
Ne želim biti oster ali polemičen, vendar moram kljub temu
jasno povedati, da je Ankaran tista točka, kjer se je državna
politika, predvsem so se politiki posamezniki izkazali za
nezrele. Izhajam iz predpostavke, da je Občina Ankaran
dejstvo in ne bi uhajal v razloge za njen nastanek. Vendar smo
v Oljki v preteklosti že nešteto krat povedali, da je nastala na
podlagi demokratično izražene volje na referendumu. Mnogi
politiki v državi, nekateri se danes celo spet ponujajo kot odrešeniki Ankarana, so padli na izpitu demokracije in so preko
vseh možnih vzvodov poskusili ovirat referendumsko voljo. Z
vidika demokracije in pravne države je to slab znak, vendar
so se zadeve trenutno umirile in pozivamo vse vpletene, da
ta mir ohranijo in dovolijo, da stečejo vsi zakonsko predvideni
postopki.

Trenutno je v oblikovanju vlada, ki se deklarira za legalistično
in z močnimi ustavnopravnimi vrednotami. Zato pričakujemo
tudi takšen odnos do Ankarana in da bo država v prihodnje
delovala v smeri, da spodbudi demokracijo in pravno državo
v Ankaranu. Kritiko državni politiki Ankarančani utemeljeno
podelimo tudi pri uresničevanju infrastrukturnih naložb, ki
zelo zaostajajo in delajo iz Ankaran vedno težje dostopno periferijo. Državna cesta do italijanskih Milj je v klavrnem stanju
in nihče od pristojnih se ne zgane, čeprav vsem domačinom
in tujcem kažemo, da so naše ceste podobne cestam držav
v razvoju. Ni prav, da država opusti politiko enakomernega
regijskega razvoja infrastrukture, saj se na tak način kaže, da
obstajajo državljani različnih kategorij, kar je nesprejemljivo.

Stranka Slovenske Istre

4. Kaj za vas predstavlja politika, zakaj ste se odločili za ta korak, da prevzamete krmilo lokalnega odbora Oljke?
Oljka je stranka, ki izvira iz potreb ljudi in ne obratno, kot je značilno pri številnih strankah
v Sloveniji, ko se volja posameznikov na vrhu uresničuje z neke vrste „zlorabo“ volilnega
telesa. Mi na to ne pristajamo, saj gojimo politično kulturo konsenza in sodelovanja.
Oljka je verjetno edina ali ena od redkih strank, ki ima glede Ankarana povsem jasna
stališča in jih nepretrgoma zagovarja že vsa leta nastanka občine, ne da bi se kdaj pri
tem „premislila“. Osrednje stališče, ki sem ga prej omenil je naslednje: spoštuje naj se
referendumsko izražena volja in vsi pravni in demokratični standardi. V tem duhu sem
tudi sprejel vodenje lokalnega odbora Oljke, saj bomo naše zahteve po demokratičnem
razvoju kraja zagovarjali še v prihodnosti, ko bo to še kako potrebno. Glede na izkušnje s politiko na državni ravni, ne bomo mogli računati na kakšno večjo institucionalno
podporo vlade ali ministrstev, še manj poslancev, zato bomo svoje moči usmerili k osveščanju ljudi, k razvoju strpne družbe, ki bo sama odločala o lastni prihodnosti.

5. Kaj sporočate vašim občankam in občanom?
Ankarančanom sporočam, naj se zavedajo velikih potencialov,
ki so pred njimi, hkrati pa, naj se zavedajo zgodovinskega
položaja, v katerem se nahajamo. Leta 2014 smo v polni informacijski dobi, ko so informacije in drugi pomembni podatki
javni in lahko dostopni. Dobro se zavedajmo svojih pravic in
tega, da je lokalna samouprava samo orodje, s katerim se
uresničujejo javne potrebe. Dolžnost in pravica vsakega Ankarančana je, da postane sestavni del politike, ki bo zaznamovala prihodnje štiriletno obdobje. V ankaranskem odboru
Oljke zato že danes vabimo vse občanke in občane Ankarana,
naj pristopijo do nas, osebno ali preko drugih kanalov in naj
skupaj z nami sestavijo vizijo prihodnje družbe.
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Ta je trenutno v naših rokah, nihče nam je ne bo mogel vzeti, če
bomo ravnali premišljeno in preudarno. Pomembni so začetni
koraki, od katerih bo odvisna vsa pot, ki jo bomo v prihodnje
prehodili, zato vabimo vse tiste, ki imajo dobre zamisli, voljo
do dela in prevzemanja odgovornosti, naj se nam pridružijo
kot člani, simpatizerji ali samo kot navadni občani. Oljka je
namreč odprta stranka, ki ne zagovarja starih načel strankarske hierarhije. Smo sodobna različica civilnega združenja,
zato je za nas zelo pomemben dialog z vsemi tistimi, ki sestavljajo našo družbo, ne glede na starost, spol, veroizpoved ali
politično prepričanje.

KRATEK INTERVJU – VIDA GRACNAR, PREDSEDNICA LOKALNEGA ODBORA KOPER

1. Kaj pripisujete vaši občini bivanja?
Mestna občina Koper je kraj, bogat z zgodovino, kulturo,
močjo lokalne skupnosti in prebivalstva. Smo zelo veliko
območje, kjer je treba uravnotežiti in vlagati v potrebe
mestnega jedra, zaledja, gospodarstva, kulturno identiteto
kraja, razvoju univerze in znanosti ter v to vključiti perspektivo čezmejnega sodelovanja s Hrvaško in Italijo. Tukaj tudi
vidim ključne razvojne možnosti: razumevanje in spoštovanje

naših posebnosti in sorazmerno vlaganje vanje. Kar najbolj
potrebujemo trenutno je prav to, da se osredotočimo na naše
potenciale, da kot družba prenehamo z nepotrebnimi prepiri
in izključevanjem, da od državne politike zahtevamo primerno
obravnavo in stopnjo avtonomije ter pripravimo dolgoročno
razvojno vizijo, ki temelji na potrebah ljudi, ki se je bo držala
sleherna občinska oblast.

2. Kot predsednik/predsednica lokalnega odbora, navedite ukrep, ki je najbolj pomemben in potreben
za razvoj kraja?
Mestna občina Koper je šla skozi nekakšno fazo ureditve
„navzven“, vendar se je pri tem nekoliko zanemarilo osrednjo vlogo, ki jo je imelo mesto v preteklosti in ki je iz naše
regije naredilo eno od gospodarsko najmočnejših in neodvisnih občin. Če na hitro ponazorim najpomembnejši korak, ki
je pred nami, je to vsekakor ustvarjanje novih delovnih mest
in dobro delujočega gospodarstva. Ti edini lahko zagotovijo
vsesplošno blaginjo in močno socialno vlogo lokalne skup-

nosti, ki je dolžna upoštevati in vključevati vse skupine ljudi,
ne glede na starost, veroizpoved, družbenega položaja ali
drugo. Z dobro razvitim gospodarstvom, bomo lahko zadostili potrebam po zagotovitvi novih delovnim mest in predvsem
socialne blaginje, ki bo poskrbela za vse kategorije družbe.
S tem mislim na starejše, na mlajše, ki še iščejo možnosti za
začetek samostojnega življenja, za bolne in gibalno ovirane,
za ljudi vseh verskih pripadnosti, ki so del Kopra kot medkulturnega središča.

www.oljka.org

3. Kakšen se vam zdi odnos države do vaše občine?
Država se do Mestne občine Koper obnaša mačehovsko in s
tem ne želim odpirati političnih vprašanj, ki smo jih že vsi siti,
temveč se dogaja to, da ni nobenega posluha do problemov,
ki tarejo našo občino in so razmeroma lahko rešiljivi. Ni več
nobenega posluha do nas, niti do tistih osnovnih strateških
vprašanj. Želeli smo rešiti težavo z vinjetami, ki v zdajšnji
ureditvi predstavlja veliko varnostno tveganje, saj povzroča
prekomerni promet v zaledju in s tem večjo možnost do nesreč
v naseljih, hkrati pa se povečujejo izpusti izpušnih plinov v
območjih in okoljih, kjer bi morali skrbeti ravno za to, da bi
te škodljive elemente zmanjšali. Vprašanje varnosti za zdravje
ljudi in okolje smo odprli tudi pri delovanju okoljsko sporne
industrije v sosednjem Trstu in spet naleteli na gluha ušesa
pristojnih ministrov in vlade. Ignorira se potreba po zaključku
izgradnje strateških cest, ki so državne, ki povezujejo mesto z
zaledjem (primer Ankaran ali cesta Sveti Anton – Gradin) in
Slovenijo s Hrvaško oz. Italijo. Stanje na nekaterih državnih
cestah je danes sramotno za državo sredi Evrope.

Na splošno lahko povem, da je glede na zdajšnje izkušnje
odnos države do naše lokalne skupnosti ignorantsko in nas ne
obravnava kot občane, ki so med sabo enakovredni. Upam, da
bo nova vlada in nov državni zbor ta odnos spremenil, ker bo v
nasprotnem primeru naše življenje še bolj oteženo.

4. Kaj za vas predstavlja politika, zakaj ste se odločili za ta korak, da prevzamete krmilo lokalnega odbora Oljke?
Politika predstavlja domala edino demokratično sredstvo, s katerim lahko posamezniki dosežemo uresničitev potreb naše ožje ali širše skupnosti. To je bil tudi razlog, zaradi katerega
sem vanjo zelo premišljeno vstopila. Odločila sem se za delovanje v Oljki, ker je to stranka,
ki nima nobenih interesov v ozadju, še manj pa interesnih skupin ali posameznikov, ki se
v Sloveniji pogosto skrivajo za visoko zvenečimi imeni političnih strank. Prej bi rekla, da
smo civilno gibanje, ki se bori za konkretne cilje in imamo jasno vizijo razvoja kraja, ki ni
odvisna od zasedanja položajev, kar zanima velik del tistih, ki vstopajo v neko politiko. Oljka
je stranka ljudi, od njih tudi črpa ideje za njeno delovanje, zato so prav vsi posamezniki ali
skupine pri nas dobrodošli, saj se ne opredeljujemo kot preživele stranke, ki ljudi, s pomočjo
medijev, delijo na „naše“ ali „vaše“. Prepričana sem, da je bila moja odločitev o vstopu v
Oljko pravilna, saj tudi občani naše delo ocenjujejo vedno boljše, kar nam izkazujejo na volitvah, ko iz leta v leto pridobivamo na veljavi v koprskem političnem prostoru. Za našimi odločitvami stojimo, smo stranka, ki se predstavlja z verodostojnim programom in ljudmi, ki so
sestalni del družbenega tkiva.

5. Kaj sporočate vašim občankam in občanom?
Našim občankam in občanom sporočam, da smo v koprskem
lokalnem odboru Oljke odprti za vse pobude in predloge in
z veseljem prisluhnemo slehernemu, ki je pomoči potreben.
Predvsem bi želela ljudem svetovati, naj ne pristanejo na
logiko oddaljitve od politike, ki da ne rešuje, temveč ustvarja
probleme. To je v neki meri sicer res, vendar predvsem kot
posledica napačnih sporočil, ki jih zlasti mediji vsiljujejo
javnosti glede politike, kjer so vsi isti in vsi pokvarjeni. To
preprosto ni res. Ljudje se morajo še bolj zavedati svoje vloge
v družbi in morajo od politike in politikov zahtevati, naj transparentno zastopajo njihove interese in ne interere drugih
skupin v ozadju. Želela bi dati vsem upanje na boljšo prihodnost, ki jo lahko zgradimo skupaj, zato vse vabim k sodelovanju v koprskem odboru Oljke, bodisi z aktivnim delovanjem,
s predlogi ali kako drugače. Naša vrata so odprta za vse.

Stranka Slovenske Istre
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KRATEK INTERVJU – LUDVIK VOJKO, PREDSEDNIK LOKALNEGA ODBORA IZOLA

1. Kaj pripisujete vaši občini bivanja?
Izola je nekoč bila poznana kot močno industrijsko razvita
občina, ki je bila hkrati ena od turistično najbolj zanimivih
občin v Istri in Sloveniji. Svetilnik, dimnik, stare palače v
mestnem središču, plaže, so še danes prepoznavni elementi
občine, ki je še vedno živi spomin neke bogate preteklosti,
med meščanstvom in vsesplošne ljudske note.

Ti družbeni kontrasti, katerim bi dodal pomembno zaledje, so
tisti značaji, ki živijo z Izolo, a smo jih z leti čisto zanemarili.
Prepoznava teh nekaj točk, na katerih temeljimo, bi mogla
biti odskočna deska za dejavnosti naše lokalne politike, ki se
nikakor ne znajde ali osredotoča na težave, ki jih moramo
odpraviti in na razvoj, ki ga moramo ustvariti.

2. Kot predsednik/predsednica lokalnega odbora, navedite najbolj pomembno ukrep potreben za razvoj kraja?
Rabimo nekaj nujnih ukrepov, takojšnjih, kratkoročnih in nekaj
temeljnih razvojnih ukrepov, ki naj bi predstavljali našo dolgoročno razvojno politiko. V Izoli zelo lahko ugotovimo, kateri
je najbolj potreben ukrep, ki ga v zadnjih letih vsak obljublja,
vendar nihče ne izpelje. V Oljki smo skozi študije trendov in
opazovanja stanja ugotovili, da so podlage za razvoj kraja
uredirev malega gospodarstva, podjetništva in industrije, ter
prostorska ureditev mesta kot celote. Agresivna in neprijazna
politika občinske uprave do malih podjetnikov in gospodarstvenikov, je v zadnjih letih povzročila izgubo veliko delovnih
mest in selitev številnih podjetij in obrtnikov iz Izole. Manj
delovnih mest, manj podjetij, pomeni tudi manj prispevkov
v občinsko blagajno in posledično manj sredstev za zagota-

vljanje socialnih standardov. Le sramujemo se lahko nad tem,
da je izolska občina med socialno najbolj ogroženimi v državi,
kjer prebiva veliko ljudi pod pragom revščine in nihče ne
ukrepa temu primerno. Razvoj gospodarstva in novih delovnih
mest bo zaradi tega naša prioriteta v prihodnjem mandatu.
Ob tem naj poudarimo tudi pomen dobrega prostorskega
načrtovanja, ki je v Izoli zanemarjeno že dolgo let. Ko bomo
kot družba ugotovili in se odločili, katere so prostorske strateške možnosti Izole, bomo odprli pot do razvoja gospodarstva, turizma, podjetništva in predvsem zaledja, kjer še
danes ni skorajda nič jasno. To morajo biti dolgoročne zaveze
občinske oblasti do lokalne skupnosti in ne mrtva črka na
papirju, priročna le za volilne kampanje.

3. Kakšen se vam zdi odnos države do vaše občine?
Izola je nekakšen protektorat, ki zavoljo starih povezav
pogosto služi kot politično okno „velikih“ strank, ki v njej veliko
jemljejo, vanjo pa nič ne prispevajo. Zaradi tega je nekako
logično, da je odnos države do Izole v tem kontekstu dvoličen.
Ustvarja se videz velike podpore državne politike, saj ciklično
spremljamo ministre, predsednike vlad, celo predsednike
države, ki imajo skorj stalno promocijsko in protokolarno okno
v Izoli in njenem mandraču. Ko načenjamo vprašanja političnega vlaganja, postanejo v Ljubljani vsi gluhi.

Krivdo lahko delno pripišemo tudi lokalni oblasti, ki se
„centrali“ klanja, ne da bi imela kaj v zameno. Ko govorim o
menjalnem razmerju, govorim predvsem o konkretnih koristi,
ki bi jih morala imeti lokalna skupnost in njeni prebivalci, ne
pa korist v obliki političnih točk posameznikov, kar je zdajšnja
praksa. Država oz. politiki, ki jo predstavljajo, niso nič ukrenili, da bi se preprečil potop izolske industrije in degradacija
večjega dela priobalnega pasu, ki je danes namesto ljudem
in dejavnostim, namenjen ruševinam in propadlim projektom.
Do nekega posluha ali razumevanja nismo naleteli niti pri
reševanju t. i. črnih gradenj v zaledju, ki so se končale klavrno
za stotine uporabnike zemljišč. Zmes slabe oz. škodljive politike na ravni občine ter čisto odtujene politike na državi ravni,
je privedla do tega, da se je našim krajanom, občanom,
ogrozil obstoj kmetijske, oljkarske, vinogradniške ali poljedelske dejavnosti. V kolikor je lokalni oblasti kaj mar za svoje
občane, bo v prihodnje morala nastopiti na drugačen način v
razmerjih z državno politiko. Ne več kot njen sluga, temveč kot
polnopravni nosilec lokalne razvojne politike. V Oljki to vemo
narediti in bomo v primeru prevzema občine postavili povsem
drugačna pravila igre, kjer naši ljudje ne bodo več podrejeni
strankarskim kupčkanjem med Izolo in Ljubljano.

www.oljka.org

4. Kaj za vas predstavlja politika, zakaj ste se odločili za ta korak, da prevzamete krmilo lokalnega odbora Oljke?
Opazil sem, da je v Izoli marsikaj narobe in to po krivdi ustaljene politike, ki je lastne interese
postavila pred interese naše skupnosti, naše družbe in ljudi. Oljka je vsem nam, ki smo vanjo
vstopili ali z njo sodelovali, ponudila možnost do političnega udejstvovanja na drugačen način.
Na način, ki izvira iz baze, torej iz realnih potreb ljudi. Mi nimamo strankarskih navodil ali
stricev z ozadja. Sami lahko ugotovimo in se potrudimo pri razrešitvi težav v mestu. To je v
trenutni konstelaciji težko, saj občinski svet sestavlja koalicija strank, ki delujej kot bojni tank,
ki ruši vse pod in pred sabo. Včasih se sprejemajo tudi škodljive rešitve, ki jih pa kot majhna
stranka v občinskem svetu ne moremo preprečiti, kljub temu, da nanje opozarjamo. Oljka
postaja stranka navadnih, preprostih ljudi, ki se vedno bolj zavedajo, kaj so povzročile danes
že preživele stranke, ki pa imajo še vedno preveliko politično moč. Tako bomo delovali tudi
vnaprej in smo prepričani, da bodo že naslednje lokalne volitve, ki bodo oktobra letos, prinesle
marsikatero presenečenje.

5. Kaj sporočate vašim občankam in občanom?
Izolanke in Izolane vabim, da se pridružijo Oljki in njenem
delovanju. Ni potrebe, da postanejo naši člani, saj nismo nikoli
sprejeli trdnega strankarskega koncepta, ki bolj spominja na
vojaško organizacijo, kot na družbeno celico, ki je namenjena
ljudem. Mnogi nam pišejo, me ustavljajo po cesti in sprašujejo o dogajanju v občini, saj so občani premalo in preslabo
informirani s pravim dogajanjem. Spodbujali bomo tovrstno
interakcijo z občani, redno sprejemamo pobude in predloge,
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pogosto razpravljamo z ljudmi, ki svojih težav včasih ne upajo
izpostaviti, bodisi zaradi strahu, bodisi zaradi sramu nad
stanjem, v katerem smo se znašli. To je nekaj, kar me zelo
žalosti in bi rad, da se vsak opogumi in pove, kaj se mu zdi
narobe in kako bi to sam rešil. Stiska, ki jo je povzročila kriza in
slaba lokalna politika, je stiska, ki tare večino nas in to usodo
trenutno deli večina naše skupnosti. Zato predlagam vsem, da
stopimo skupaj za našo boljšo prihodnost.

KRATEK INTERVJU – IRENA DOLINŠEK, PREDSEDNICA LOKALNEGA ODBORA PIRAN

1. Kaj pripisujete vaši občini bivanja?
Občina Piran je nekaj res posebnega v Sloveniji in svetu.
Nekaj svetovno edinstvenih znamenitosti imamo pri obeh
„mejnih točkah“ občine. Piran je na eni strani, s svojo Punto
in čudovitim starim mestnim jedrom, trgi, uličicami, mestnim
obzidjem in pridihom zgodovinskega bogastva, pravi sredozemski biser. Na drugi skrajni točki najdemo Sečoveljske
soline, ki so med redkimi na svetu, kjer se še danes prideluje
sol na tradicionalen način, pa edinstveno Forma vivo s kamnitimi kipi na prostem in Krajinskim parkom Strunjan. V piranski
Oljki podpiramo in aktivno delamo v smeri, da se celotna
Občina Piran uvrsti na seznam svetovnih kulturnih in naravnih
znamenitosti Unesca. Piran je hkrati slovenska turistična
prestolnica oz. najbolj turistična občina v državi. Naštela sem
nekaj ključnih točk, ki jih premalo izpostavljamo, spoštujemo
in razvijamo, saj so zagotovo ključ do uspeha in blaginje naše
skupnosti, občine in naših ljudi. Kot oseba, ki sem velik del
svojega življenja preživela v t. i. realnem delu turizma, lahko
trdim, da je na tem področju še veliko razvojnih potencialov,
predvsem takih, ki se lahko izvedejo na ravni občinske uprave,
bodisi v infrastrukturnem ali organizacijskem smislu.

Turizem kot tak je namreč samo izhodišče za dobro delovanje
številnih drugih dejavnosti, ki so lahko motor občine in širše
regije. Naj spomnim na igralništvo, letalstvo, na marino in še
bi lahko naštevali. Nekoč paradni konji naše občine so danes
shirani in njim bi vrnili veljavo.
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2. Kot predsednica lokalnega odbora, navedite najbolj pomemben ukrep, ki je potreben za razvoj kraja?
Odgovor bi navezala na prej povedana izhodišča. Družbena blaginja, ki je prioriteta piranskega odbora Oljke, lahko deluje le, če bo gospodarstvo dovolj močno
in razvito, da bo v stanju ustvarjati nova delovna mesta, ki bodo ustvarjala večjo
dodano vrednost in večji davčni priliv. Slednji se bo vrnil v razvoj skupnosti. Opažam,
da se v zadnjih letih zelo malo ljudi, ki so za to pristojni, zaveda, da piranska občina
sploh nima jasne vizije, kam želi pristati in na kakšen način. Mislim, da moramo
začrtati jasno usmeritev, v kateri se bomo odločili, v katere panoge bomo vlagali.
Ne smemo pozabiti na naše klimatske prednosti, ki so očarale turiste že v času
Avstroogrske monarhije. Izkoristimo 365 dni, bodimo drzni, ter ponudimo več prireditev prav v zimskem času. Posebej podprimo organizatorje prireditev v »mrtvi
sezoni« in s tem ponudimo dodaten razlog za obisk naše občine.

3. Kakšen se vam zdi odnos države do vaše občine?
Kar opažam v piranski občini, je nekaj kar na žalost zaznavam
tudi v drugih krajih slovenske Istre in v mnogih delih države. Na
žalost je vedno več ljudi razočaranih nad tem, kako se država
oz. politiki na državni ravni vedejo do lokalnih skupnosti.
Mislim, da je kriza še bolj obelodanila ta odnos, ki je pogosto
enostranski. Država vzame svoje, politiki izkoriščajo vsako
priložnost za lastno promocijo, v naše kraje pa se nazaj vrne le
malo od tega, kar se je iz njih odneslo. Če ne bi piranska občina
imela še vedno sorazmerno dobro razvit turizem, mislim, da bi
bili danes v še globlji krizi. Spomnite se na dolgoletno siromašenje Casinoja Portorož, ki je bil simbol političnega plenjenja.
Končalo se je žalostno z njegovo popolno razprodajo.

Casino, ki so nam ga zavidali povsod po Evropi in ki je s svojo
dejavnostjo podpiral razvoj slovenske Istre in ne samo piranske
občine, je zaradi ignorance državne politike in njenih apetitov,
končal na nekakšni dražbi po načelu„kdo plača manj“. Nerazumno je tudi zavlačevanje s sprejetjem državnega lokacijskega načrta za letališko stezo Aerodroma Portorož, nasploh
neprimeren pa je pavšalen odnos državnih uradov do najbolj
turistične občine v državi. Oljka bo tukaj postavila jasna
pravila igre. V kolikor nam uspe prevzeti krmilo občinske
uprave, bomo državni politiki dali nedvoumno vedeti, da so
dolžni zagotoviti kakovosten servis pri razvoju naše prihodnosti in ne bomo več sprejemali podrejene vloge, saj si je naši
občani ne zaslužijo.

4. Kaj za vas predstavlja politika, zakaj ste se odločili za ta korak, da prevzamete krmilo lokalnega odbora Oljke?
Predsedstvo lokalnega odbora Oljke v Piranu sem prevzela po
tehtnem premisleku in po spoznanju velike skupine ljudi, ki
se mi je pri tem pridružila. Prekiniti želimo apatijo, odtujitev
od „javnih zadev“ in obtoževanja, ne da bi predstavili svoje
rešitve, nesprejemljivo. Oljka je stranka, kjer je odnos do politike, ki temelji na potrebah preprostih ljudi in ne elit ali gospodarskih lobijev, resen in verodostojen. Ljudje so naveličani
praznih obljub, ki se po volitvah pozabijo in nastopi obdobje,
ko „oblast“ prične ravnati po svojih pravilih in za svoje ljudi.

V Oljko smo se združili številni domačini in tisti, ki so v kraj
prišli, da tu sobivajo in ustvarjajo. Vsi pa imamo skupne vrednote in poglede na to, kako naj bo urejena naša lokalna skupnost. Želimo napredek, kjer bo prostora za vse ljudi, brez izjem
ali namišljenih delitev. Želimo napredek in razvoj, ki bo temeljil na spoštovanju ravnotežij med kulturno in naravno dediščino in socialnim položajem občanov. Oljka je stranka, kjer
nam je dopuščena avtonomija pri realizaciji takih načrtov, saj
so to temeljna izhodišča stranke, ki se skozi leta tudi aktivno
uresničujejo, brez dvoličnega ali zahrbtnega delovanja.

5. Kaj sporočate vašim občankam in občanom?
Občanke in občane Pirana prisrčno vabim k sodelovanju pri
delu našega odbora. Zavedam se tega, da smo v zelo težkih
časih in sem prepričana, da moramo vajeti lastne usode prevzeti sami v roke, saj nam več nihče ne more zagotoviti, da se
bo res držal danih obljub. Sama sem svoje delovanje v Oljki
utemeljila z naslednjim geslom: „Vrnimo občanom nasmeh na
obraze“. Tega načela se bom tudi držala in bi me zelo veselilo,
če bi se nam pri njegovem uresničevanju pridružilo čim večje

število prebivalcev, od katerih potrebujemo prava sporočila,
prave ideje, da nam povedo, kateri so tisti pravi problemi, ki
jih moramo kot lokalni politiki rešiti. Prepričana sem, da lahko
skupaj prebrodimo splošno stanje nezadovoljstva in vrnemo
občanom smeh na obraze. Predvsem pa, da vsakemu ponudimo možnost, da postane aktivni del lokalne skupnosti, ne da
bi bilo potrebno čakati na to, kaj se bodo odločili tisti, ki sedijo
v pisarnah na Tartinijevem trgu.

www.oljka.org
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REGIONALIZACIJA, AVTONOMIJA, SAMOSTOJNOST? PRIMER STO, IDS IN NAŠE RAZMIŠLJANJE
Mag. MEDVED ANDREJ, Koper

Težnje k povečanju avtonomnosti posameznih regij so v
zadnjem letu v Evropi še posebej poudarjene. Zmotno je
poenostavljeno razmišljanje o tem, da gre za secesijske ali
razdruževalne ideje. Če izpustimo razprave „velike politike“,
ki regionalizacijo s pomočjo medijev omalovažuje, predvsem
z namenom ohranjanja obstoječega stanja, hitro pridemo do
sklepov, ki so izredno zanimivi, razvojno naravnani in predvsem, povezovalni.
Osnovno vodilo številnih, ki se nagibamo k regionalizaciji in
ureditvi enotnega prostora – takih nas je iz dneva v dan več
– je predvsem povečanje učinkovitosti, strateško teritorialno
usmerjanje in sonaraven razvoj kraja.
Kakšno je stanje danes? Vzemimo primere Mestne občine
Koper, Občin Piran ter Izola in Občine Ankaran v konstituiranju.
V razdalji nekaj deset kilometrov se razprostira Istra, območje,
kjer živimo, naš skupni kraj, v katerem delimo domala identične kulturne, geografske, družbene, gospodarske in druge
značilnosti ter potrebe. Čeprav smo med seboj vsi povezani in
praviloma gojimo prijateljske odnose, smo razdeljeni med štiri
formalne lokalne skupnosti, ki vodijo pogosto povsem različne
razvojne politike. Le redko uspemo načrtovati in uresničiti
skupen medobčinski projekt. Ti pa so poleg pogoste lokalne
razpršenosti oteženi še na ravni države, ki nima veliko posluha
za slovensko Istro in preko nacionalne zakonodaje, ki je na
številnih področij prava mora za naše okolje, otežuje že tako
težko izvedbo številnih projektov.

Regionalizacija bi po našem predlogu predstavljala ustanovitev regijskih enot, ki bi preko svojih institucij združevale
območja s podobnimi značilnostmi. Regionalna samouprava bi
imela veliko več pristojnosti kot jih imajo posamezne občine
danes. Vsak dan bolj namreč opažamo, da so različni deli Slovenije drugače razviti in ima centralna oblast do njih povsem
drugačne razvojne kriterije. Dejstvo je, da so številna slovenska
območja, med njimi tudi slovenska Istra, v neenakopravnem
položaju zaradi izrazite centralizacije države.

Z ustanovitvijo nekakšne oblike „Istrske Regije“ bi lahko dosegli
več ciljev: združili bi geografsko, zgodovinsko, družbeno,
okoljsko in kulturno povsem povezana območja in na tak način
dosegli sonaraven razvoj kraja, ki bi temeljil na enotni politiki.
Regija bi prevzela vrsto oblastnih funkcij države in jih reševala na pokrajinski ravni. Reševanje številnih zadev na regijski
„oblastni“ ravni bi pomenilo predvsem to, da se problemi ljudi
rešujejo na način, ki je zanje najbolj primeren, in sicer znotraj
entitete, ki deluje neposredno na ravni, ki je s prebivalstvom
najbolj povezana. Regija na tak način predstavlja osrednjo
obliko „oblasti“, ki se nahaja ravno med današnjo državno in
lokalno oblastjo.
Kje vidimo prednosti regionalizacije slovenske Istre? Prednosti
je ogromno, na primer bi lahko končno samostojno načrtovali enotne prostorske akte, ki bi obveljali desetletja in bi bili
utemeljeni na dolgoročni razvojni viziji naših krajev. Razpršenost politik na tem področju se kaže danes kot povsem zgrešena in trajno škodljiva za naše kraje. Kot problematično vidimo
tudi današnjo prometno, kmetijsko, turistično ali gospodarsko
ureditev, ki so prej kot ne prepuščene naključjem. Na regijski
ravni bi lahko načrtovali in sprejeli take ukrepe, ki bi ta področja,
ki so ključnega pomena za naš razvoj in za zagotovitev novih
delovnih mest, povsem optimizirali in uredili do ravni, da bi
postala globalno konkurenčna in privlačna. Nov zagon bi dobila
tudi področja izobraževanja in visokega šolstva, sociale, športa,
zdravja ter kulture ali delovanja nevladnih organizacij. Vsa ta
področja bi bila naravnana k razvoju na širši, regionalni ravni in
ne več na posamezni občinski ali lokalni ravni.

Medved Andrej:
»Z ustanovitvijo nekakšne oblike „Istrske Regije“ bi lahko
dosegli več ciljev: Združili bi geografsko, zgodovinsko,
družbeno, okoljsko in kulturno povsem povezana območja
in na tak način dosegli sonaraven razvoj kraja, ki bi
temeljil na enotni politiki.«

Stranka Slovenske Istre

To se danes kaže kot neambiciozno in premalo učinkovito, saj so naše občine enostavno
premajhne, da bi jih samostojno upravljale, po drugi strani pa je državna oblast prevelika
in premalo osredotočena na težave, ki se pojavljajo v regiji, saj se rada ukvarja s povsem
nepotrebnimi in pogosto namišljenimi težavami politične in ne praktične narave.
Jedro našega razmišljanja je v tem, da vidimo Istro kot enoto, ki je razdeljena kot posledica dolgoročno zgrešenih politik teritorialnega razvoja. To je povzročilo naše nazadovanje, kljub temu, da živimo na območju, ki je domala edinstveno v svetu in ima številne
strateške in druge prednosti, ki jih tudi veliko bolj razvite države ali območja na svetu,
lahko samo sanjajo.

Medved Andrej:
»Omenjena gibanja oz. stranke niso edini pokazatelj naveličanja ljudi nad
centralnimi politikami, ki očitno predstavljajo težavo v naših sosednjih
državah. Vedno več posameznikov in skupin, tudi iz drugih regij ali držav,
ugotavlja, da bo potrebno zavihati rokave, da se bomo mogli združiti tisti,
ki nam je res do krajev, v katerih živimo in čutimo odgovornost do naših
zanamcev.«

NEKATERI PRIMERI ZDRUŽEVANJA
Istrski demokratski zbor – DDI
Istro kot posebno entiteto, ki je geografsko, kulturno ali družbeno povezana, že vrsto let vidijo tudi številni posamezniki, ki
so združeni v stranko Istrski demokratski zbor – Dieta democratica Istriana (IDZ – DDI). Ta, podobno kot Oljka, zagovarja
stališče, da je potrebno okrepiti odnos do vseh posebnosti in
bogastev Istre in združiti ljudi na tem območju, ki gre preko
Slovenije, Hrvaške in Italije.
IDS – DDI je stranka, ki deluje na celotnem območju Istre in na
nek način zavrača obstoječe meje med tremi sosednjimi državami. Soočajo se s podobnim stališčem, ki ga zagovarjamo tudi

sami, in sicer, da je Istra kot taka tako povezana regija, da je
vsaka njena delitev v škodo ljudi, ki na njej živijo in delajo.
Stranka zavrača državni centralizem in se zavzema za decentralizacijo, saj nacionalni sistemi niso v stanju, da bi uspešno
reševali lokalna ali regionalna vprašanja. Sklepajo namreč, da
bi regija kot samostojna ustanova boljše razumela potrebe
kraja in prispevala k razvoju gospodarstva, h krepitvi odnosa do
pravne države, odnosu do okolja oz. ekologije, k razvoju zdravstva, izobraževanja, športa, o oblikovanju posebnega odnosa
do naše zgodovine, večjezičnosti, medkulturnosti in imigracijski politiki.

Svobodno tržaško ozemlje – STO (Territorio Libero di Trieste – TLT)
Svobodno tržaško ozemlje (STO) je zgodovinsko utemeljeno
ozemlje, ki je med letoma 1947 in 1977 obstajalo kot nevtralna
država ob severovzhodni obali Jadranskega morja. STO je nastal
po drugi svetovni vojni, na podlagi Pariške mirovne pogodbe,
njegovo ozemlje pa se je razprostiralo po zelo širokem območju
Italije, Slovenije in Hrvaške. Poleg Trsta, kjer je bil sedež
nevtralne države, je STO obsegalo še obalni pas med kraško
planoto in morjem, prek katerega je mejilo z Italijo, slovensko
Istro ter delom hrvaške Istre od reke Mirne. Gre za območja, ki
so v sodobni zgodovini bolj poznana kot Cona A in Cona B, ki
sta bili razdeljeni med Slovenijo in Italijo na podlagi Osimskega
sporazuma.
Zamisel o STO je torej zgodovinsko pogojena in ima dejansko
podlago. Ima veliko zagovornikov, ki so se v Italiji združili zlasti
v Gibanju za STO (Movimento per il TLT), ki je v preteklih letih
na ulice pritegnil več tisoč somišljenikov, ki se strinjajo s tem,
da so meje, ki delijo tri narode, ki živimo na enakem območju,
nepotrebne in zaviralne.

Stališča Gibanja STO so povsem sprejemljiva in tudi logična za
vse tiste, ki razmišljamo o povezovanju in združevanju. Gibanje
zagovarja stališča, da je območje STO že po svoji naravi večkulturno in večjezično in je potrebno spodbuditi internacionalizacijo na tem delu osrednje Evrope.
Gibanje je prepričano, da bi lahko bil motor ozemlja STO
Svobodno tržaško pristanišče, kjer bi vzpostavili nov režim
delovanja. Trst je namreč zelo izrazita žrtev italijanske centralistične politike, ki je dovolila ali celo povzročila hiranje tržaškega pristanišča in celotnega Trsta, kateremu ne namenja
domala nič pozornosti. Poseben režim avtonomne uprave STO,
bi pokrival vsa območja iz Pariške mirovne pogodbe. V Gibanju
STO so prepričani, da bi z doseženo ponovno združitvijo treh
narodov in območij dosegli ter hkratno „odcepitev“ od centralistične politike, dosegli preporod celotne regije, ki bi lahko
postala med svetovno najbolj uveljavljenimi.

www.oljka.org

Omenjena gibanja oz. stranke niso edini pokazatelj naveličanja
ljudi nad centralnimi politikami, ki očitno predstavljajo težavo
v naših sosednjih državah. Vedno več posameznikov in skupin,
tudi iz drugih regij ali držav, ugotavlja, da bo potrebno zavihati
rokave, da se bomo mogli združiti tisti, ki nam je res do krajev, v
katerih živimo in čutimo odgovornost do naših zanamcev. Izkazuje se iz dneva v dan bolj, da je prav regija tista oblika političnega ali družbenega povezovanja, ki lahko na institucionalni
ravni ponudi največ ljudem.
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Oljka je stranka, ki se te odgovornosti zadeva in je pripravljena prevzeti pobudo za oblikovanje Istre regije v čezmejnem
prostoru. Slovenska Istra bi po našem mnenju morala podati
tudi tako formalno pobudo, saj se nahajamo med dvema
državama in smo neposredno vezani nanje na domala vseh
področjih. Lepšo prihodnost za vse nas vidimo predvsem v
povezovanju in čezmejni izvedbi dolgoročno pomembnih
načrtov za celotno regijo.

VSTOP HRVAŠKE V SCHENGENSKO OBMOCJE PRILOŽNOST ZA RAZVOJ CELOTNE REGIJE
BORIS ORAŽEM, Lokalni odbor Koper

Lanski vstop Hrvaške v Evropsko unijo je dogodek, ki se ga
zelo veselimo tudi v Oljki. Formalni padec mej je še posebej
pomemben in simboličen za prebivalce slovenske Istre, saj
je bila meja, ki je dve polni desetletji delila območje, ki ima
podobne ali enake naravne, kulturne, zgodovinske in družbene
značilnosti, nekakšno prisiljeno dejanje.
Vstop Hrvaške v Schengensko območje je po vstopu v Evropsko
unijo samo vprašanje časa. Zgodi se lahko že v nekaj letih.
Popolni dvig zapornic, ki se ne bodo nikoli več spustile, ima
poleg simboličnega tudi velik razvojni pomen za našo regijo.
Če sledimo težnjam in pozitivnim ambicijam po združevanju,
skupnem ustvarjanju in sodelovanju, sobivanju in načrtovanju
prihodnosti, lahko Istrani in tudi vsi prebivalci širše regije iz
tega pozitivnega koraka sklenemo smele in razvojno naravnane
korake.

remu bi pristopile vse lokalne skupnosti na območju Istre, ki bi
sprejete zaveze mogle tudi uresničiti. Področja ali panoge, ki bi
jih lahko na tak način izboljšali oz. razvili in z njimi bili konkurenčni v Evropi ali celo svetu, so zlasti turizem, energetika in
logistika. Gre za panoge, ki jih lahko razvijemo na ozemlju, ki
ima posebne in edinstvene naravne danosti, ki prestavljajo
veliko konkurenčno ali razvojno prednost.
V Oljki smo že pred časom poudarili pomen pravočasne prilagoditve prometne infrastrukture, ki povezuje slovensko in
hrvaško Istro, pri kateri že zamujamo. Naj omenimo najbolj
pomembno prometno točko, ki sodi med državno cestno
infrastrukturo, in sicer cesto na relaciji Sv. Anton – Gradin,
ki je danes v zelo slabem stanju. Prenova te ceste bi v okviru
ukinitve Schengenske meje postala ena od osrednjih prometnic, ki povezujejo Slovenijo in Hrvaško. Promet na podeželju
se bo z dokončnim padcem meje znatno povečal, zato apeliramo na državno politiko, naj pospeši vse načrte, ki so vezani
na prenovo ali izgradnjo cest med Slovenijo in Hrvaško, saj
bomo v primeru zapoznelih naložb povzročili samo škodo, tako
domačemu lokalnemu okolju, ki bo s prometno preobremenjenostjo trpelo na številnih področjih (varnost, ekologija itd.), kot
v čezmejnih odnosih, kjer bomo izgubili številne priložnosti, ki
jih sodobna cestna infrastruktura nudi (turizem, gospodarstvo
itd.).

Boris Oražem:
»V Oljki menimo, da bi dokončno
ukinitev fizične meje lahko
izkoristili na številnih področjih.
Najprej za okrepitev medosebnih
in socialnih odnosov s sosedi,
nato pa tudi za druge razvojno
naravnane projekte.«

Če se bomo v slovenski Istri pravočasno pripravili na padec
vseh fizičnih mej s Hrvaško, bomo lahko bili tudi med prvimi,
ki bomo utemeljili dobro in dolgoročno sodelovanje s sosednjo
državo, ki je v skupini tistih držav srednje – vzhodne Evrope, ki
ima največ razvojnih potencialov.
V Oljki menimo, da bi dokončno ukinitev fizične meje lahko
izkoristili na številnih področjih. Najprej za okrepitev medosebnih in socialnih odnosov s sosedi, nato pa tudi za druge
razvojno naravnane projekte. Mednje bi postavili okrepitev
gospodarskega sodelovanja na ravni enotne regije – Istre. kar bi
uresničili s ciljnim načrtovanjem panožnega razvoja, ki bi obveljal kot strateško in dolgoročno naravnan dokument, h kate-

Poleg tega je popoln padec vseh mej dogodek, ki ga lahko izkoristimo za razvoj skupne politike na področju kulture, sociale,
izobraževanja, športa in družbe nasploh. V Oljki bomo v prihodnosti predstavili kar nekaj programov s teh področij, ki bodo
temeljili na čezmejnem sodelovanju na območju Istre. Podlaga
za to, kot smo v preteklosti že večkrat poudarili, pa je dobra
pripravljenost.

Stranka Slovenske Istre

Ravno zato je pomembno, kako in kdo bo vodil trenutno politiko
in kakšne poglede bo imel pri okrepitvi in razvoju meddržavnega sodelovanja. V Oljki smo pri tem pripravljeni, saj gojimo
politiko, ki temelji na vključevanju, na razumevanju različnosti
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in sodelovanju. Stanje v regiji tudi več let spremljamo in vemo,
kako že danes začeti z delom, da bi lahko bili ob vstopu Hrvaške
v Schengensko območje že dobro pripravljeni.

IZKORISTEK NEUPORABLJENIH POVRŠIN V PRISTANIŠCU POT V DODATNO KMETIJSKO OSKRBO
ROBERT ZELENJAK, Lokalni odbor Ankaran

Oljka želi novemu predsedniku uprave Luke Koper Dragomirju Matiću, da bo svoje vodstveno
poslanstvo izpolnil v duhu pričakovanj lastnikov, zaposlenih in tudi lokalne skupnosti.
V tem okviru bi radi poudarili predvsem pomen odnosov do lokalne skupnosti, pri katerih so se
nekateri predstavniki Luke Koper v preteklosti prenaglili in slabo gojili razmerja z njo. Gradnja in
krepitev teh odnosov bo letos še posebej pomembna, ker se bo na jesenskih lokalnih volitvah
konstituirala Občina Ankaran, ki bo kot nov element lokalne skupnosti na nek način vzpostavila
tudi novo partnerstvo med občani in upravo Luke Koper.
Kljub temu, da bo po novem imela Luka Koper pred sabo dva enakovredna lokalna partnerja,
smo prepričani, da to ne bo predstavljalo nobenih ovir pri razvoju pristaniške dejavnosti in tudi
lokalne skupnosti, ki z njo sobiva na dveh obalah.
Želje in pričakovanja vseh ostajajo po našem mnenju iste. V prvi
vrsti se tudi v Ankaranu, kot na območju koprskega mestnega
jedra, ohranjajo velika pričakovanja nad razvojem okoljske
politike Luke Koper, ki mora stremeti k drastičnem zmanjšanju
negativnih okoljskih vplivov.
Posodobitev delovanja nekaterih terminalov, ki so potencialno
najbolj škodljivi za življenje ljudi in varstvo okolja, je ključnega
pomena. V Ankaranu spremljamo zaveze Luke Koper na tem
področju in pričakujemo učinkovito, vsestransko in strateško
naravnano okoljsko politiko podjetja.

Robert Zelenjak:
»Te bi lahko izkoristili za rastlinjake in tudi za
pridobitev dodatne – sončne energije. Vse te nove
dejavnosti bi lahko umestili na strehah avtomobilskih
garaž in morda tudi drugih skladišč in bi s tem
optimalno uporabili vse površine, ki danes ostajajo
neizkoriščene.«
V Oljki smo že v preteklosti podali kar nekaj konkretnih idej,
ki bi prispevale k razvoju sodobne in do lokalne skupnosti
prijazne pristaniške dejavnosti. Tokrat podajamo pobudo glede
razmisleka o postavitvi rastlinjakov na neizkoriščenih površinah
znotraj koprskega pristanišča. Zamisel ni čisto nova, o njej se
je že konkretno razpravljalo znotraj kmetijske pospeševalne
zbornice, kjer se je prišlo do konkretnih izračunov, na podlagi
katerih bi predelava na približno treh do štirih hektarjev danes
neizkoriščenih površin, zadostovala za na primer samooskrbo
Občine Ankaran.
Eden od problemov pristanišča je, da se trenutno širi pretežno
navzven, torej vodoravno. Sodobna pristanišča v svetu kažejo,
da je možna rast tudi v navpični smeri.

Konkretno bi lahko to rast spodbudili pri skladiščenju in
pretovoru avtomobilov, ki še vedno zasedajo velike površine,
namesto, da bi se zgradilo več večnadstropnih garaž. Te bi
lahko izkoristili za rastlinjake in tudi za pridobitev dodatne –
sončne energije. Vse te nove dejavnosti bi lahko umestili na
strehah avtomobilskih garaž in morda tudi drugih skladišč in bi
s tem optimalno uporabili vse površine, ki danes ostajajo neizkoriščene. Na tak način bi bila dodana vrednost, ki se ustvarja v
pristanišču, veliko večja od današnje, saj bi se pristanišče dejavnosti lahko razširile na kmetijske, energetske in tudi številne
druge. Če računamo še na to, da bi bile nove površine pravilno
umeščene v naš prostor, bi to bil še dodaten doprinos lokalni
skupnosti, s katero bi se odnosi okrepili in izboljšali.
Kot vidimo, je možnosti za rast pristanišča, ne da bi ta negativno
vplivala na okolje in ljudi, še veliko. V Oljki ponujamo in obljubljamo popolno podporo pri iskanju takšnih rešitev, predvsem
pri vzpostavitev dobrega, razvojno naravnanega in trajnega
partnerstva med lokalno skupnostjo in upravo Luke Koper, ki
bo moral temeljiti na spoštovanju vseh posebnosti naših krajev,
naše zgodovine, kulture, ljudi in tudi okolja.

www.oljka.org

DRUŽBENE DEJAVNOSTI SO SESTAVNI DEL ŽIVLJENJA V ISTRI
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TURIZEM IN PRIREDITVE V ISTRI
IRENA DOLINŠEK in KLAVDIJA M. BELINA, Lokalni odbor Piran

Turizem in prireditve v Istri niso le element družbenih dejavnosti na našem območju, ampak veliko več. Na eni strani predstavljajo močno gospodarsko panogo, turizem, ki je ena od
najpomembnejših v slovenski Istri in tudi ena od tistih, ki nudi
največ razvojnih možnostih ali potencialov. Po drugi strani pa
turizem in prireditve, zlasti tiste, ki so usmerjene k tradiciji,
omogočajo okrepitev identitete naših krajev in njene bogate
kulturne dediščine, ki stoji na razpotju različnih kultur, identitet
in izročil.

Irena Dolinšek:
»Resnici na ljubo imamo nekaj izmed najlepših krajev
na svetu, z neskončno prepoznavnimi točkami, a se še
naši občani pogosto ne zavedajo njihovih atraktivnosti.
Stremeti moramo k temu, da piransko mestno jedro, ki
je po vsej verjetnosti največja zgodovinsko – kulturna
znamenitost v Sloveniji z obema krajinskima parkoma
soli, vpišemo na seznam Unesca«
Kako iz te panoge potegniti največ za našo regijo? V Oljki
menimo, da je kar nekaj prireditev, ki so se oblikovale v zadnjih
letih in dosegajo razmeroma dober uspeh. Pogosto pa je težava,
da so razdrobljene in niso sestavni del strateško pripravljenega
koledarja prireditev, ki bi bil usklajen na regijski ravni, med
tremi občinami ali celo čezmejno, z Italijo in Hrvaško. Z dobrim
načrtovanjem bi lahko zastavili tudi ustreznejšo promocijo
dogodkov, preko katere bi enakomerno in časovno primerno
obveščali in vabili goste, hkrati pa bi okrepili sam pomen prireditev in jih s pomočjo uvrstili na seznam svetovnih turističnih
dogodkov.
Čeprav ugotavljamo in priznavamo, da so številne prireditve
in dogodki po sebi zelo dobri, istočasno ugotavljamo veliko
časovno neorganiziranost pri njihovi izpeljavi na ravni regije. Ni
najbolj smiselno trenutno stanje, ko na prvi ravni tri občine,
na drugi ravni pa celo posamezne krajevne skupnosti ali ljubiteljske organizacije, sproti urejajo in prirejajo dogodke velikega
formata.
Naš predlog je, da naj lokalne skupnosti na regijski (in v naslednji
fazi tudi čezmejni) ravni sprejmejo sporazum o izvedbi večjih
prireditev, kjer bi se ohranile vse trenutne posebnosti krajev,
vendar bi se izkoristil skupen nastop vseh pristopnikov k sporazumu, ki bi na tak način racionalizirali samo organizacijo in
hkrati boljše izkoristili vse podporne in tudi promocijske aktivnosti, preko katerih bi okrepili turističen pomen Istre. Če kot
vzorni primer navedemo italijansko regijo Toskano, je morda
lažje razumeti, da ima Istra kar nekaj odličnih prepoznavnih
elementov, ki v svetu še niso dovolj poznani. Ti so predvsem
kultura, tradicija, narava, kulinarika in številna druga.

Seznam osrednjih prireditev, ki bi bile regijsko promovirane in
izvedene, bi vseboval predvidoma po dve večji prireditvi v vsaki
občini. Te bi lahko bile v Mestni občini Koper „Sladka Istra“,
„Dnevi kmetijstva slovenske Istre“, „Primorski poletni festival«
ali drugi; v Izoli „Ribiški praznik“, „Praznik oljk vina in rib“,
„Festival oranžnih vin“ ali podobno ter v Portorožu na primer
„Solinarski praznik“, „Skok princeske z zvonika“, „Portoroška
noč“, krst Pomorske srednje šole ali drugo. Naštete prireditve
oz. festivali ali dogodki so zgolj informativno navedeni, teh je še
veliko več in prav vsi so pomembni in dobro organizirani.
Nekakšen združen nastop in povezovanje pri razvoju družbenih dejavnosti, je zelo smiseln tudi pri razvoju destinacijskega managementa Istre. Resnici na ljubo imamo nekaj izmed
najlepših krajev na svetu, z neskončno prepoznavnimi točkami,
a še naši občani pogosto ne vedo, kje se nahajajo, ali kakšne so
značilnosti Istre.

Tudi tukaj je potreben strateški pristop. Najprej je treba ugotoviti, kako so turistična infrastruktura in naravne znamenitosti
„porazdeljene“ po Istri in nato sprejeti odločitev o tem, kakšne
zgodbe bomo na celotnem območju ustvarjali. Želja po tem,
da je vsaka izmed treh občin sama sebi zadostna ali z vseobsežno ponudbo, se v praksi ne izkaže najboljše. Mislimo, da je
segmentacija turističnega trga ena od dolgoročno najbolj učinkovitih orodij za okrepitev destinacijske blagovne znamke Istra
in hkrati za razvoj gospodarske turistične panoge.
Boljši jutri se začne pri izobraževanju in razvoju mladih ter
vključevanju izkušenj in modrosti starejši prebivalcev. Istra
ima poleg bogatih kulturnih, tudi odlične naravne danosti in
že razvito turistično dejavnost. Vse to je treba oplemenititi s
kadrom, ki je od tu doma, ali pa si želi priti k nam in se aktivno
vključiti v naše okolje. Zaposlovanje mladih je potrebno snovati
tudi ob organizaciji stalnih izobraževanj, povezanih z turizmom,
skrbjo za osebnim zdravjem in morjem. Za vse to je potrebno
skupno delo, dobra volja, znanje, talent in kader, ki je pripravljen delati in sprejeti nove izzive. Možnosti za delo in zaposlovanje so pri nas velike. Postanimo tudi učna destinacija optimizma, zdravja in prijetnih doživetij.

Stranka Slovenske Istre

Ne bodimo sramežljivo skromni in potrudimo se postati
očarljivi, tako sebi, kot našim obiskovalcem. Zaledje s
tradicionalnim, ekološkim načinom pridelave hrane, vin in olja,
je treba vključiti v naš vsakdan in ga predstaviti tudi drugim, saj
predstavlja našo ključno dodano vrednost.

Klavdija M. Belina:
»Ne pozabimo na Formo vivo, ki je neprecenljiva zbirka
kamnitih umetnin in hkrati območje, kjer se nahaja
občinski oljčni nasad. Tako postavljen nasad, v samem
središču ustvarjalnega okolja, med čudoviti kipi na
prostem, razlaga zgodbo o oljki; drevesu, ki se ohranja
skozi stoletja in nam vseskozi daje plodove, ki jih bodo
okusile številne generacije za nami.«

Koper bi se po našem mnenju moral specializirati za dnevni in
športni turizem ter nakupovalni turizem, pri katerih ima kar
nekaj dobre podlage. Sam razvoj oz. širitev športne infrastrukture, obnova mesta, in specializiranost pri razvoju trgovskih
centrov so korak k temu cilju. Pri tem bo treba dati poseben
poudarek na razvoju ozkega mestnega jedra, predvsem tistega,
ki je pomemben z vidika kulturne dediščine, ki je še relativno
zanemarjena.

Ankaran že vrsto let deluje v panogi zdravstvenega in otroškega
turizma, v katera bo treba vložiti še kar nekaj razvojnih zamisli.
Ankaran je že uveljavljena destinacija za t. i. rehabilitacijski
turizem in tudi za okrevanja po ortopedskih operacijah, ki se
izvajajo pri nesporno najboljši zdravstveni ekipi s tega segmenta
v državi, ki je med najboljšimi v Evropi. Naravne danosti Ankarana in specializacija na ortopedske, rehabilitacijske, sprostitvene in tudi počitniške dejavnosti (bungalovi, plaže, avtokampi,
…), so tiste panoge, v katere je treba strateško vlagati in jih
razvijati. Z dobrim pristopom v čezmejnem prostoru, bi lahko
dejavnosti razširili s ponudbo na regijski oz. mednarodni ravni.
Poleg naravnih danosti je prednost Ankarana v tem, da je kot
večji del Istre dvojezično območje.
Izola ima že tradicijo družinskega turizma, turizma starejših
oseb in turizma za invalide. Ureditev tem ciljnim skupinam
prilagojene infrastrukture, je pogoj za skladno rast sektorja v
mestu. S tem mislimo na ureditev zanemarjenih delov obale,
povečanjem površin z igrali in površinami za otroke, izboljšanje
mestne infrastrukture, ki bo primernejša za starejše osebe ali
osebe z zdravstvenimi težavami in podobno. Plaža Doma dveh
topol je primer dobre prakse, ko so se ukinile arhitektonske
ovire in se je uredilo območje ob morju, ki je lahko dostopno za
osebe različnih starostnih ali zdravstvenih kategorij. Vendar je
tudi tukaj težava v tem, da se naložbe delajo sproti, iz takšnih
ali drugačnih pobud (javnih, zasebnih) in nimajo prave rdeče
niti, iz katere bi lahko načrtno razvili svetovno prepoznavno
destinacijo, ki je značilna po svoji osredotočeni ponudbi.
Piranska občina bi se kot najbolj turistična občina v Sloveniji,
morala osredotočiti na turizem „večjih številk“. Tak turizem
potrebuje znatno več celodnevnega dogajanja.

Naj pri tem omenimo pogoste obiske večjih potniških ladij, ki
v Koper in s tem v Istro pripeljejo več deset tisoč turistov na
leto. Kot kaže, se je rastoča panoga križarskega turizma dobro
uveljavila tudi v Kopru, kjer se bo že z letošnjo jesenjo predvidoma pričelo z izvedbo večjih investicij, s katerimi bo Luka
Koper posodobila potniški terminal. Gre za pomembno številko
dodatnih dnevnih gostov, katerim lahko veliko pokažemo in
ponudimo že v sami Istri, ne da bi jih vozili v Postojnsko jamo,
na Bled ali celo Ljubljano. V preteklosti se je pokazalo, da so
tuji turisti povsem navdušeni nad istrskim podeželjem in našo
bogato kulturno dediščino. Zaradi tega se moramo osredotočit
na razvoj podeželja in oblikovanju prepoznavnih turističnih
paketov, hkrati se morajo vse tri lokalne skupnosti v slovenski
Istri potruditi pri ustvarjanju možnosti za razvoj mestnih jeder.
Z ene strani z boljšim vzdrževanjem kulturne dediščine, z druge
pa z dobrim poslovnim okoljem za male podjetnike in obrtnike.

Portorožu bi morali posvetiti veliko več pozornosti. Ta ni samo
nekaj več kot 100 letni lepotec, ki ima stare vile, ki odsevajo
glamur, mondenost, ali številne hotelske hiše z dobro ponudbo,
kjer je noč predolga in dolgočasna. Portorož ima tudi rimske
najdbe in spomine na dobre zabave. Hotelsko ponudbo bi
morali povezati oz. dopolniti z istrskim, ki je eno največjih
turističnih bogastev, ki pa je pogosto slabo predstavljeno turistom. Krajinska parka v naši občini sta idealna tudi za ekološko
usmerjene dejavnosti in sta lahko pravi valilnici kadrov. Razvoj
turizma v sožitju z naravnimi danostmi mora biti usklajen in
strpen, tako s strani nas krajanov, kot pri trženju in uresničevanju trendov te panoge.

www.oljka.org

Če imamo na eni strani mondeni Portorož, imamo na drugi mesto Piran, ki je iz vidika mestnega urbanizma, najbolj ohranjen element bogate kulturne dediščine slovenske Istre. Piran mora ponosno
predstaviti svoje zgodovinske, etnološke in umetniške zaklade in jih načrtno tržiti, ne da bi jih prepustili
naključnim obiskovalcem ali turistom. Piran mora izpostaviti zgodbe iz svoje zgodovine, ki se čutijo ob
vsaki uličici, cerkvi, trgu, lokalu in zlasti na Tartinijevem trgu izpostaviti, ter obiskovalcem organizirano
ponuditi v obliki posebnih doživetij.
Naši dve okni v svet sta Marina Portorož in Letališče Sečovlje, ki morata izboljšati svojo ponudbo in se
vključiti v svetovno odmevne dogodke, preko katerih bi poskrbeli za promocijo kraja.

Klavdija M. Belina
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Ne pozabimo na Formo vivo, ki je neprecenljiva zbirka kamnitih umetnin in hkrati območje, kjer se
nahaja občinski oljčni nasad. Tako postavljen nasad, v samem središču ustvarjalnega okolja, med čudoviti kipi na prostem, razlaga zgodbo o oljki; drevesu, ki se ohranja skozi stoletja in nam vseskozi daje
plodove, ki jih bodo okusile številne generacije za nami.

ŠPORTNI TURIZEM
BORIS REŠCIC, Lokalni odbor Izola

Ob bok klasičnim turističnim panogam bi uvrstili športni turizem
v Istri, ki je tudi izjemen, vendar nerazvit potencial. V tem
segmentu razmišljamo o dnevnih turistih, kolesarjih, plavalcih,
pohodnikih, jadralcih, motoristih in številnih drugih. Hkrati
pa na večje turistične segmente, organizirane v večje posamezne dogodke, kot so mednarodna prvenstva, tečaji, šole.
Tretji steber športnega turizma predstavljajo priprave športnih
ekip in posameznikov. Menimo, da se Istra nahaja na optimalni
geografski legi, z razmeroma dobrimi logističnimi povezavami,
saj smo blizu štirih letališč (Pulj, Reka, Trst – Ronchi dei Legionari in Ljubljana). Naši kraji so v času trajanja potovanj do 5
ur, dostopni iz večjih mest, kot so: Milan, Budimpešta, Dunaj,
Monakova in druga. Naša sredozemska klima predstavlja športnikom ugoden klimatski pogoj za športno dejavnost. Športna
infrastruktura je relativno nova in večinoma ustreza mednarodno zahtevanim standardom.

V Istri imamo razmeroma dobro razvito športno dejavnost in
vrsto uspešnih ekip oz. posameznikov. Za sabo imamo tudi
vrsto uspešno izvedenih prvenstev. Na primer v rokometu,
nogometu, namiznem tenisu, borilnih veščinah in še mnogo
drugih. Gostili smo številne mednarodne prireditve, naj navedemo le nekatere: skupino tekmovanj Evropskega rokometnega prvenstva leta 2004, lanska tekmovanja v evropskem
košarkarskem prvenstvu Eurobasket 2013, evropska prvenstva
v karateju, različna evropska prvenstva v jadranju, tako v Izoli,
kot v Piranu oz. Portorožu in še veliko drugih večjih prireditev iz
raznovrstnih športnih panog bi lahko našteli.

Boris Reščič:
»Naša sredozemska klima
predstavlja za športnike
ugoden klimatski pogoj in je
zelo pomemben dejavnik za
športno dejavnost. Športna
infrastruktura je relativno
nova in večinoma ustreza
mednarodno zahtevanim
standardom.«
Glavna težava je v tem, da nimamo regijsko organiziranih in ciljno
usmerjenih športno – rekreativnih dejavnosti, ki bi odgovarjale
rastočim zahtevam po tovrstnem turizmu. Športno rekreativne
dejavnosti predstavljajo namreč eno izmed največjih tržnih
priložnosti v svetu, saj so tesno povezane z zdravim načinom
življenja, h kateremu se sodobni človek vedno bolj vrača. Šport
in rekreacija sta v širšem smislu sredstvo za izboljšanje zdravstvenega stanja in dobrega počutja posameznikov. Gre za
trend ohranjanja zdravega telesa in duha, ki se s časom razvija
in se tudi za naslednjih več desetletij pričakuje samo njegova
rast. Istra bi lahko bila ena od glavnih evropskih točk za športno
– rekreativni turizem, saj premore izredne naravne danosti
(morje, hribi, pešpoti itd.) in veliko infrastrukturnih potencialov
(igrišča, športne dvorane itd.). Z njimi bi lahko razvili Istro kot
odlično in svetovno razpoznavno turistično – rekreativno destinacijo. Na tak način bi razvili turistično panogo in z njo povezanih partnerjev, kot so lokalne skupnosti, športna društva,
podjetja, ki delujejo na tem področju, ki bi skupaj prispevali k
izboljšanju identitete Istre.
Eden od večjih projektov medobčinskega sodelovanja pri
razvoju rekreacijske infrastrukture, bi bilo boljše povezovanje
treh občin, predvsem za kolesarje. Občine bi morale izboljšati
kolesarsko infrastrukturo znotraj njih samih, ki je danes, kljub
razvoju, dokaj pomanjkljiva, in se tudi ustrezneje povezati.
Korak v to smer je narejen s progo Parenzana, ki pa je samo
osnova oz. dober temelj za nadaljnji razvoj.

Stranka Slovenske Istre
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IZBOLJŠATI KRITERIJE DOSTOPNOSTI ZA VSE
BORUT ŽERJAL, Lokalni odbor Koper

Izboljšanje kriterijev dostopnosti sodi tudi v okvir izboljšanje
turistične infrastrukture in sektorske usmerjenosti določenih
turističnih panog (starejši, invalidi, gibalno ovirani itd.), vendar
bi radi poudarili, da je to v prvi vrsti usmeritev, h kateri morajo
vse lokalne oblasti v Istri stremeti, primarno zaradi izboljšanja
kakovosti življenja naših ljudi, prebivalcev ali oskrbovancev
različnih ustanov. Ko bomo najprej zanje poskrbeli, bomo
videli, da bo taka infrastruktura prispevala tudi k izboljšanju
družbenih in turističnih dejavnosti.
Na območju slovenske Istre imamo še vedno vrsto arhitektonskih ovir, ki onemogočajo nemoteno gibanje gibalno
oviranih oseb. V Oljki se že leta trudimo promovirati in uresničevati zamisli o ureditvi mestne infrastrukture, ki bo prijazna do
vseh njenih uporabnikov. Pred leti smo na koprskem mestnem
svetu podali pobudo o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov«, ki pa ni samo deklarativne narave, temveč terja dejansko
prilagoditev mesta, ki naj bo prijazno do vseh. Podali smo tudi
več konkretnih predlogov, s katerimi bi odpravili arhitektonske
prepreke in se v nekaterih primerih, kot je postavitev dvigala na
Čevljarski ulici, zelo približali. To naj bi bilo v prihodnosti tudi
postavljeno. Težav je v Kopru, Izoli in Piranu še veliko. Opažamo
pomanjkanje občutljivosti do teh problemov in si bomo s
pomočjo vseh orodij, s katerimi razpolagamo, prizadevali, da
dvignemo zavest pri naših županih.

V kolikor bomo dobili možnost upravljanja katere od občin,
v kar smo prepričani, bomo k tem problemu pristopili nemudoma, in sicer s konkretno strategijo, ki bo sprejeta na ravni
celotne regije Istre.
Kje so ključne težave? Teh je veliko. Gibalno ovirane osebe
ali osebe z zdravstvenimi težavami imajo vrsto težav že pri
dostopu do številnih trgovin in ponekod do javnih uradov ali
ustanov. Številne ulice v istrskih mestnih jedrih niso niti najmanj
uporabne za kategorije oseb, ki imajo gibalne ali druge težave.
Velika prepreka, ki posega celo v kategorijo osebnega dostojanstva posameznikov, je pomanjkanje javnih sanitarij za osebe
s posebnimi potrebami. Teh po nam razpoložljivih podatkih, ni
niti v Portorožu, ki je najbolj turistično mesto v državi.

Borut Žerjal:
»Na območju slovenske Istre imamo še vedno vrsto
arhitektonskih ovir, ki onemogočajo nemoteno
gibanje gibalno oviranih oseb. V Oljki se že leta
trudimo promovirati in uresničevati zamisli o ureditvi
mestne infrastrukture, ki bo prijazna do vseh njenih
uporabnikov.«
Tri mesta v slovenski Istri niso niti
primerno medsebojno povezana z
infrastrukturo, ki je prilagojena uporabi
posebnih skuterjev ali drugih osebnih
vozil, ki jih uporabljajo posamezniki. Ker
si mnogi prebivalci našega območja, ali
oskrbovanci institucij, pogosto želijo
sami obiskati vsa tri mesta, podajamo
pobudo, da se od Kopra do Pirana uredi
nekaj »otokov«, ki bi bili namenjeni
počitku in bi bili opremljeni s sanitarijami ter električnimi omrežji, kjer bi
lahko uporabniki električnih vozičkov
napolnili baterije.
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SOCIALA NI BREME, TEMVEC SESTAVNI DEL DRUŽBE
MATJAŽ FUNCIC, Lokalni odbor Koper

Koliko besed o socialni državi, pravični družbi, solidarnosti,
pomoči, enakopravnosti, smo slišali v zadnjem skoraj četrt
stoletju? Sociala, ki jo bere stara državna in tudi lokalna politična struktura, je skozi njena očala na »zavidljivi ravni«.
Oljka je glede teh vprašanj načelna in zagovarjamo politiko
dejanj in ne besed. Osnova za naše delovanje je Ustava Republike Slovenije, ki v 2. členu določa, da je Slovenija pravna in
socialna država. Raven odgovornosti do tega vprašanja, ki je
v samem temelju nastanka naše države, je za vse posame-

znike, zlasti pa za politične stranke, ki delujejo v javnem interesu, izjemno pomembna. Prioriteta delovanja vseh strank in
njihovih programov mora biti skrb za zagotavljanje socialne
varnosti in socialnega miru. Predvsem pri tem vprašanju bi
morali volivci odločati o kredibilnosti tistih, ki naj bi jih zastopali.
Vloga, ki jo imajo pri tem lokalne skupnosti, je velika, vendar
po naši oceni premalo uveljavljena. Občine imajo možnost in
bi lahko pripravile dolgoročne socialne programe, ki bi ciljali k

www.oljka.org

odpravi vseh socialnih stisk. Podobno kot na drugih področjih,
tudi pri teh programih ugotavljamo pomanjkanje enotnosti in
združevanja. S skupnim delovanjem bi lahko prilagodili in ustvarili kakovostnejše socialne programe, kot je na primer regijski
socialni sklad, ki bi deloval kot blažitelj socialnih stisk v regiji.

Matjaž Funčič:
»Osnova za naše delovanje je
Ustava Republike Slovenije, ki v
2. členu določa, da je Slovenija
pravna in socialna država.«

Cilj vseh programov na socialnem področju mora biti odprava
socialnih stisk in ureditev okolja, kjer bodo posamezniki sprejeti in vključeni v okolje, ki jim bo nudilo vso podporo in bodo
lažje razvili dodatne spretnosti ali znanja, s katerimi bodo lažje
prišli do novih delovnih mest. Lokalne skupnosti bi, skupaj s
pristojnimi ustanovami, morale biti nosilke teh programov. Ena
od večjih vlog, ki jih lahko odigrajo občine, je povečanje javnih
del in vključevanje najbolj občutljivih delov družbe v lokalne
delovne programe (starejši, invalidi, mladi s prvo zaposlitvijo
itd.). S tem bi na občinski ravni znatno zmanjšali brezposelnost
in socialno vključenost, hkrati bi občinska javna dela obogatela
življenje lokalne skupnosti.
Več pozornosti in socialno – družbene pomoči bi mogli posvetiti upokojencem, ki v velikem delu nimajo zadostnih sredstev
niti za preživljanje. Tem bi lokalne skupnosti morale odpraviti
oz. pomagati pri plačilu številne stroškov, kot so najemnine,
komunalni stroški in druga, ki so neposredno vezana na delovanje občine. Podobno bi se lahko storilo tudi s programi, ki bi
omogočili brezplačno šolanje in vrtce za vse otroke, ki prihajajo iz manj premožnih družin. Občine imajo tudi možnost in
dolžnost zagotavljanja brezplačnih pogrebov, ki so za številne,
ki so zaradi smrti bližnjih že tako prizadeti, znatno predragi.
Na področju starostnikov vidimo prav tako kar nekaj težav.
Kljub temu, da se domovi za starejše občane prenavljajo in
modernizirajo, zlasti v koprski in piranski občini, so ti za številne
naše občane predragi in nedostopni. Druga večja težava je
premajhna vključenost in integriranje oskrbovancev domov v
lokalno okolje.
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To je točka, kjer bi občinske uprave morale vstopiti s konkretnimi programi za socialno vključenost starejših. Programi
morajo biti konkretni vsebinski, občinska uprava pa je dolžna
skrbeti tudi za to, da se mreži domov za starejše in tudi drugih
ustanov, ki so vezane na socialno varstvo, pomaga pri financiranju in izvedbi novih programov. Srednjeročna vizija Oljke je,
da se mreža teh ustanov postopoma prenese na regijsko raven
Istre, saj se dosedanje rešitve kažejo kot nezadostne. Veliko
ustanov je namreč podfinanciranih in v primerjavi z drugimi v
državi celo diskriminiranih. To izhaja iz pogleda na Istro kot na
periferno in včasih odvečno regijo v državi, kar je nedopustno.
Veliko priložnosti za izboljšanje družbe vidimo pri podpori socialnega podjetništva. Občinska uprava razpolaga s primerno
infrastrukturo, pravno osebnostjo in finančnimi sredstvi, s
katerimi bi lahko znatno izboljšala to področje. Gre za dokaj
nov segment, ki ga domala, razen nekaj svetlih primerov, ne
izkoriščamo v zadostni meri. Lahko pa bi bil temelj nove družbe
in eden od najboljših orodij za ustvarjanje novih delovnih mest
in izboljšanje podjetništva. Socialno podjetništvo temelji na
enakopravnosti, sodelovanju, trajnostnem delu za posameznike in širšo skupnost. Z dobro načrtovanim programom socialnega podjetništva, bi lahko ustvarili številna nova delovna
mesta in tudi nove družbene programe.

Prepričani smo, da imajo vse občine v slovenski Istri veliko
možnosti, da odpravijo socialno stisko in revščino v regiji. Sami
smo pri tem pripravljeni pomagati, s konkretnimi programi in
načrti. Z odpravo brezposelnosti, znatnim zmanjšanjem ljudi,
ki živijo pod pragom revščine, vključenostjo ljudi v socialne
programe, pomočjo starejšim in drugim labilnim kategorijam
v družbi, bi občinske uprave dosegle zavidljive rezultate, na
katere bi lahko bile ponosne. Prav za te cilje se bomo zavzemali
v Oljki!

KULINARIKA ISTRE
IGOR DELAK, lokalni odbor Piran

Če smo prej omenili, da je ukvarjanje s športom in rekreacijo
nasploh, način življenja, s katerim je možno izboljšati ali okrepiti psihofizično stanje in kakovost življenja posameznikov, je
kulinarika Istre tesno povezana s tem načinom življenja. Istra
namreč premore kar nekaj avtohtonih ali tipičnih jedi, sadja ali
zelenjave, ki so izredno prijazni do zdravja, saj so del medite-

ranske diete, ki je prepoznana kot ena najbolj zdravih na svetu
nasploh.
Istrska kuhinja je značilna po tem, da jo sestavljajo zlasti lokalni
sezonski pridelki, začimbe in divje rastline, kot so šparglji ali
tartufi, jedi so pa pogosto kuhane (mineštra z bobiči itd.).

Stranka Slovenske Istre

V osnovi so tradicionalne istrske jedi „revne“, saj jih sestavlja
nekaj povsem osnovnih sestavin, kot so krompir, fižol, blitva,
zelje in druge. Značilni so tudi tipični in zelo cenjeni suhomesni
izdelki, kot so pršut, panceta ali klobase. Tradicionalno pridelana sol s Sečoveljskih solin ali vino, se skoraj vedno uporabljajo kot sestavine dobre istrske kuhinje. Kot vidimo, je istrska
hrana v osnovi zelo preprosta, saj je odvisna od sestavin, ki jih
ponujajo letni časi. Podobna je tipična kulinarika Toskane, ki je
preprosta, sezonsko pogojena in z močnejšimi jedmi, kar izhaja
iz tradicije težjega dela na polju, njivi ali domačiji, ko so ljudje
pri svojem težkem delu rabili bolj kalorične obroke. In ne pozabimo: kulinarika Istre temelji na uporabi lokalnega oljčnega
olja, ki je vrhunske kakovosti in ima neštete zdravstvene lastnosti, ki nam jih zavidajo po celem svetu.

Če je kulinarika Toskane svetovno priznana, ne vidimo razloga,
da ne bi podobno bila tudi istrska. Izpostavili bi nekaj zelo
značilnih pridelkov ali elementov istrske kulinarike, na katerih
bi morali zgraditi še bolj močno in uveljavljeno tradicijo
Istre: fige, istrski pršut, tradicionalno pridelana piranska sol,
vrhunska vina in oljčna olja, šparglji, česen in še bi lahko naštevali. Ti pridelki radodarne istrske zemlje, se že promovirajo v
okviru tematskih prireditev in nanje oz. na nastanek novih,
moramo vlagati in se potruditi za to, da postanejo prepoznavne
in cenjene. Take prireditve so na primer praznik kakijev v
Strunjanu, festival belega tartufa v Gradinu, praznik bledeža
in olja v Padni, praznik vina in česna v Novi vasi in še mnoge
druge, ki so edinstvene, ustvarjajo dobro identiteto Istre in so
zelo dobro obiskane ter sprejete, kar pomeni, da je tovrstni
turizem velik potencial za naprej.
Tradicionalna kulinarika Istre bi po našem mnenju lahko
postala tudi sestavni del izobraževanja in prehrane v vrtcih ter
osnovnih šolah. S tem bi okrepili tradicijo Istre, ki že stoletja,
na nek način obredno veže svoje družabne in splošne dogodke
z določeno hrano. Hkrati pa bi najmlajše izobraževali o zdravem
načinu prehranjevanja, ki ga sestavlja pretežno lokalno
sezonsko pridelana hrana.

Igor Delak:
»Če je kulinarika Toskane svetovno priznana, ne
vidimo razloga, da ne bi podobno bila tudi istrska.«
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ISTRA ŽE OD NEKDAJ SREDIŠCE KULTURE IN UMETNOSTI
ROMANDO FRANK, Lokalni odbor Izola

Ni kraja ali mesta na območju Istre, ki ne bi bil prepojen z zgodovino, s kulturno dediščino, s pridihom bogatih izročil arhitekture
ali umetnosti. Istra je tudi danes, kot nekoč, središče ustvarjanja in intelektualnega udejstvovanja. To ni naključje, temveč
gojenje bogate dediščine, ki jo je na naših tleh pustilo tisočletno
prepletanje različnih narodov, kultur ali izročil. Večkulturnost,
združevanje narodov z njihovimi običaji, so v Istri našli območje
mirnega sobivanja in na njem pustili neizbrisen pečat. V Istri
najdemo arheološke izkope, na primer ostanke rimske vile in
pristanišča v Simonovem zalivu, množico spomenikov sakralnih
objektov (cerkve, freske, samostani, zvoniki itd.), gradove, trge.
Vsi ti in številni drugi oznanitelji bogate umetnostne preteklosti
Istre, so točka, pri kateri se moramo soočiti z vprašanjem, kaj
bomo lahko mi pokazali našim zanamcem.
Nedvomno je Istra tudi danes središče umetnostnega izražanja na najvišji ravni. Premoremo vrhunske slikarje, pesnike,
pisatelje, režiserje, intelektualce, glasbenike, igralce, kiparje
in številne druge, ki skozi svoje udejstvovanje dajejo neizbrisni
pečat Istri. Oljka take dejavnosti podpira in jih spodbuja. Tudi
v prihodnje bomo delovali v smislu ustvarjanja boljših pogojev
za delovanje tistih, ki najdejo v kreativnosti nek smisel obstoja
in so oz. bodo del kulturno - umetnostne dediščine, ki jo bomo
ustvarili za prihodnje generacije.

Sistemska težava, ki se pojavlja domala na vseh področjih v
Istri, je v neurejenosti, razpršenosti, včasih sprotni in naključni
dejavnosti, ki povzroči to, da se vsega bogastva, zgodovinskega
in predvsem človeškega, s katerim razpolagamo danes, ne
zavedamo in ga ne spodbujamo v zadostni meri. Neurejenost
povzroča težke pogoje za razvoj kulture, umetnosti in družbenih
dejavnosti. Pojavljajo se namreč težave pri njihovem sistemskem financiranju, prepoznavanju v medijih in družbi, slabem
medinstitucionalnem sodelovanjem in premajhni pozornosti,
ki jim jih posveča tista politika, ki kot lokalna skupnost upravlja
z našim skupnim imetjem.
Prepričani smo, da se velik del težav začenja pri državni politiki,
ki neposredno posega na področja kulture in umetnosti. Politika želi imeti v svojih vajetih nadzor nad kulturno dediščino,
nad razvojem področne strategije, nad financiranjem dejavnosti itd. To se v praksi kaže z dramatično slabim vzdrževanjem
objektov kulturne dediščine, s strategijo na področju kulture in
umetnosti, ki ne odgovarja na zahteve in posebnosti regije Istre
in izrazito slabimi možnostmi financiranja dejavnosti, ko so
posamezniki ali ustanove večino svojega časa prisiljeni nameniti kreativnosti pri pridobivanju sredstev, namesto ustvarjanju.

www.oljka.org

Zapostavljenost Istre na teh področjih lahko damo ob bok
odnosu države do Univerze na Primorskem, ki je podfinancirana in predvsem neenakopravno obravnavana v primerjavi
z drugimi univerzami. Zakaj to omenjamo? Zato, da bo jasen
značaj državne politike, ki projekte ali ljudi ocenjuje skozi
različne barvne odtenke. Univerza bi morala biti središče
svobodnega ustvarjanja, enakopravnosti, kreativne polemike.
Država pa nanjo gleda skozi stroškovno mesto in še to na način,
da sodi med tiste ustanove izven Ljubljane, ki niso potrebne
razvoja ali podpore.

Romando Frank:
»V Oljki smo prepričani, da
bi mogla biti Istra dojeta kot
najbolj svetla točka kulturno
umetniškega ustvarjanja in
naše kulturne dediščine.«

V Oljki smo prepričani, da bi mogla biti Istra dojeta kot najbolj
svetla točka kulturno umetniškega ustvarjanja in naše kulturne
dediščine. Čisto suvereno lahko trdimo, da v Sloveniji ni kraja,
ki je na teh področjih tako razvit kot Istra. Rešitev vidimo
v popolni delokalizaciji centralistične politike, ki upravlja s
kulturo, in sicer s prenosom na regijsko raven. Ko bomo to
dosegli, bomo lahko izdelali celosten koncept razvoja istrske
kulture in umetnosti in to na meddržavni ravni, saj je Istra po
duši samo ena, ne glede na geografske ali politične meje med
Italijo in Hrvaško.

Samo tako bomo lahko ustvarili pogoje, da bomo dali spoštovanje in veljavo izrazito bogati dediščini, ki so jo ustvarili naši
predniki ter ustvarili pogoje, da bodo današnji ustvarjalci lahko
delovali v okolju, ki jih bo razumelo in podpiralo.
Prioritetna naloga na tem področju, bo zagotoviti vse pogoje,
da se Sečoveljske soline (oz. krajinski in zgodovinski kompleks
Piranskih solin) vpišejo na preizkusni seznam svetovne dediščine (tentative list) Unesca. Sečoveljske soline predstavljajo
eno od večjih naravnih znamenitosti na območju Istre in celotnega Sredozemlja. Kandidatura pomeni vključevanje v najbolj
prestižno mednarodno priznanje, ki je podlaga za zagotovitev
finančnih sredstev, ki so potrebna za vzdrževanje in razvoj tega
območja, omogoča večjo prepoznavnost na svetovni ravni,
povečanje zanimanja za turiste in strokovno javnost ter še
mnogo več. Naloga politike, ki jo bomo v Oljki tudi zagovarjali,
je povečanje vloge lokalne skupnosti pri vrednotenju in prepoznavanju Sečoveljskih solin kot delu širše družbe in zagotoviti
ustrezne prostorske pogoje, ki bodo povsem preprečili „vdore“
v zaščiteno območje in omogočili ureditev in prenovo neurejenih delov solin. V kolikor bi slovenska Istra imela pri tem
večjo finančno avtonomijo in ne bi bila prepuščena sama sebi,
bi lahko že danes zagotovila večino potrebnih sredstev, da se
omogoči vpis Sečoveljskih solin na Unescovo listo. Moramo se
zavedati, da je tak projekt veliko več kot regijski, ali nacionalen,
saj gre za projekt, ki bi Istro povzdignil na svetovni ravni.

Romando Frank:
»Nedvomno je Istra tudi danes središče umetnostnega
izražanja na najvišji ravni. Premoremo vrhunske
slikarje, pesnike, pisatelje, režiserje, intelektualce,
glasbenike, igralce, kiparje in številne druge, ki skozi
svoje udejstvovanje dajejo neizbrisni pečat Istri.«
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PRAZNIK ISTRE
BERT PRIBAC, Castni clan Oljke

Z večjimi ali manjšimi obeležji praznujemo evropske, slovenske,
kulturne, lokalne ali druge praznike, ki imajo za nas velik pomen.
Kljub množici dogodkov, nimamo praznika, kjer bi pokazali na
svojo enotnost, na to, da v Istri, kljub medobčinskim in meddržavnim mejam, ohranjamo izročila iz preteklosti o močni regiji,
ki je vedno bila stičišče različnih narodov in kultur.

pobudo o ustanovitvi »Praznika Istre«, s katerim bi obeležili
bogastvo in moč Istre, ki so zlasti v enotnosti in priznavanju
različnosti. V Oljki predlagamo, da se »Praznik Istre« obeleži
kot spomin na Rižanski zbor iz leta 804. Po našem mnenju gre
za enega izmed najbolj pomembnih dogodkov, ki jih proučuje
sodobno zgodovinopisje Istre.

Močno in bogato zgodovino Istre je treba spoštovati, jo priznati in nadaljevati v njenem duhu. S tem namenom podajamo

T. i. Rižanski zbor je zapis o sodnem zboru iz leta 804. Dokument
o tej skupščini predstavlja pravni postopek reševanja razmer

Stranka Slovenske Istre

med kapitani istrskih mest in kastelov v vlogi zastopnikov istrskega ljudstva na eni ter gradeškim patriarhom, istrskimi škofi
in frankovskim vojvodo Janezom na drugi strani. Po mnenju
številnih zgodovinarjev je zapis iz skupščine Rižanskega zbora
eden najbolj pomembnih dokumentov srednjega veka na
območju Evrope. Listina, ki priča o naselitvi in prisotnosti
Slovanov v zaledju istrskih romanskih mest, je predmet študij
evropskih zgodovinarjev že več kot stoletje, kot zgodovinski
dokument pa se zbira in prepisuje že več stoletij (povzeto po
zapisih zgodovinarjev dr. Salvatorja Žitka in dr. Darje Mihelič).

Sonce dokončno odžene mraz, dnevi se podaljšajo in so še bolj
polni življenja. Menimo, da je tak dan simbolično zelo primeren
za Praznik Istre, vendar dokončno odločitev v vsakem primeru
prepuščamo javni in strokovni razpravi, kjer se bo datum
dokončno oblikoval in sprejel na ravni vseh lokalnih skupnosti
v regiji.
S tem praznikom bomo povrnili in okrepili zavest o močni in
enotni Istri, ki so jo v tisočletjih prehodili in se na njej ustalili
različni narodi in kulture, ki so na pustili neizbrisen in poseben
značaj, ki je razpoznaven še danes.

Bert Pribac:
»V Oljki predlagamo, da se »Praznik Istre« obeleži kot
spomin na Rižanski zbor iz leta 804. Po našem mnenju
gre za enega izmed najbolj pomembnih dogodkov, ki jih
proučuje sodobno zgodovinopisje Istre.«

Glede na pomembnost, ki ga ima Rižanski zbor na zgodovino in
identiteto Istre, predlagamo, da se mu posveti regijski praznik,
ki bi ga slavile vse občine v regiji Istri. Iz dostopnih dokumentov ni možno razbrati natančen datum skupščine, zato v
Oljki predlagamo, da se praznuje na pomladno enakonočje, 20.
marca. Gre za simboličen dan, s katerim označujemo ponovno
rojstvo in obujanje narave po mirnem zimskem spancu. V tem
času začne cvetenje, Istrani pričnejo z veliko opravili doma in
na njivah ali kmetijah.
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NON DOBBIAMO BATTERCI PER I DIRITTI MINORITARI, MA PER L'UGUAGLIANZA SOCIALE
ROSSO GIORGIO, Lokalni odbor Piran

Gli eventi storici che caratterizzano il grande territorio sul quale viviamo, esteso tra l'Italia, la
Slovenia e la Croazia, visti anche attraverso l'ottica europea ed europeista, ci fanno pensare
che con gli anni stiamo perdendo per strada parte della nostra identità storica e culturale e
parte dei diritti „minoritari“ acquisiti. Gli appelli del rieletto deputato della minoranza italiana
Roberto Battelli al candidato premier Miro Cerar, volti alla salvaguardia dei diritti della minoranza italiana, sono ammirabili da un ottica puramente politica. D'altro canto ci chiediamo se il
secco no a compravendite politiche o mercenariato con i diritti minoritari possa bastare e se ci
possiamo accontentare della posizione sociale della minoranza italiana.
Ritornando al discorso dell'identità storico – culturale Istriana e dell'Europa unita, ci chiediamo, infatti, perché siamo costretti a trattare sui nostri diritti? Gli Italiani in Istria sono parte
integrante del tessuto sociale e cittadini europei a pieno titolo. Anni di politiche subordinate
ad un concetto basato sullo schema „maggioranza – minoranza“, hanno fatto sì che noi stessi
ci sentiamo di fatto una vera e propria minoranza.
Credo che non basti trattare discorsi di qualificazione giuridica,
ma dobbiamo batterci per riavere il ruolo sociale che gli Italiani
hanno avuto in passato sul territorio Istriano, oggi simbolo di
un'Europa multiculturale. Non molto diverso il discorso della
„minoranza“ Slovena in Italia, che sta perdendo costantemente
i suoi diritti tra una e l'altra legislatura nazionale o regionale.

Rosso Giorgio:
»Ritornando al discorso dell'identità storico – culturale
Istriana e dell'Europa unita, ci chiediamo, infatti, perché
siamo costretti a trattare sui nostri diritti?“

www.oljka.org

E' nostro dovere intervenire in difesa non tanto dei diritti
„minoritari“, che ormai fanno parte di una politica obsoleta,
ma per garantire agli Italiani in Istria diritti fondati su principi di
uguaglianza. Senza la consapevolezza dell'importanza che ha la
difesa dell'identità sociale, storica e culturale italiana in Istria,
caratterizzata da un’Europa democratica e pluralista, ho paura
che nell'arco di qualche decennio l’italianità in Istria verrà
cancellata da politiche di prevaricazione nazionale.”
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SKRIVNOST ISTRSKE BELICE

Pozno jeseni so v krošnje oljčnih dreves na piranskem podeželju splezali otroci. Ker so bile oljke zrele, jih starši niso poslali
v šolo. Obiranje oljk je bilo za nekaj dni pomembnejše kot
učenje. V torbe, obešene okrog vratu, so trgali zrele plodove.
Dobro so vedeli, da so torbe najhitreje polne na drevesih
istrske belice. »Zakaj tako bogato obrodiš?« so jo radovedno
spraševali. Istrska belica je bila vesela otrok v svojih krošnjah.
Ni pa ji bilo povsem prav, da so zamujali šolo, zato jih je učila in
preizkušala. Navajena nepopustljive narave, močnega sonca in
burje na severu Sredozemlja, je bila neomajna. Da bi spoznali
njeno skrivnost, so ji morali prepevati ljudske pesmi in poznati
vsaj pet imen njenih sester, avtohtonih oljčnih sort.

Vsak dan so spoznali drugo. »Štorta, buga, drobnica, črnica,
mata,« so naštevali, ji prepevali in jo zaman prosili za odgovor.
Šele ko so pobrali zadnjo oljko, jim je zaupala starodavno sredozemsko legendo.
Nekega dne pred dolgimi stoletji so se zbrala vsa drevesa sveta,
da bi izbrala svojo kraljico. Prav hitro so se strinjala, da za
kraljico razglasijo oljko. Sporočila so ji svojo odločitev, vendar
se je oljka globoko zamislila. »Drage kolegice, hvala za čast,
a krone ne morem sprejeti,« je dejala začudenim drevesom.
»Zakaj vendar?« so jo spraševala. »Moje poslanstvo je za
človeštvo preveč pomembno, da bi izgubljala čas s kraljevanjem,« jim je razložila. In res, oljka je raje rasla, se razmnoževala in rojevala obilo plodov.
»Moja sorta še danes spoštuje odločitev naše davne prednice, zato tako bogato rojeva,« je otrokom ponosno pojasnila
istrska belica. »V spomin na odpoved kroni je v našem olju
nekaj prepoznavne pikantne grenkobe. A to sploh ni žalost, je
čisto veselje. Drevesa istrske belice smo srečna, da naši nasadi
bogato obrodijo najbolj daleč na severu Sredozemlja. Ljudem
v visoki Istri zato skupaj z drugimi domačimi sortami dajemo
odlično in zdravju koristno oljčno olje.«
Legenda o oljki povzeta po: Alberto Pucer, Istrske štorije, 2013
(http://www.portoroz.si/si/portoroz-in-piran/nasi-ljudje/
legenda-o-oljki)

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 3/14; avgust 2014
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