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 Mjesečnik udruge Zelena Istra                                                                Ožujak 2007. 

 
ŠTO VAM 

DONOSIMO U OVOM 

BROJU? 

 
Kratak pregled aktivnosti 

Zelene Istre tijekom 

ožujka: 

- Tribina o Rockwoolu 

- Saga o parku  

- Seminar “ Uvod u pravo 

okoliša“ 

- Edukacija malih poduzetnika 

i obrtnika 

- Konferencija o spalionicama 

- Edukacija djece o prirodnim 

vrijednostima 

- Godišnji sastanak Mreže 

Zelenih telefona 

 

 

ZELENI TELEFON 
 
Tijekom ožujka primili smo 22 
prijave na Zeleni telefon i to: 
otpad: 7, zelenilo: 5, razno: 4, 
zračenje: 2, olupine: 2, 
gradnja: 1, životinje: 1. 
 
 
Više o slučajevima pročitajte 
na str. 7. 

 

TRIBINA O ROCKWOOLU 
STIŽE PREKASNO 

 
14. ožujka Nešto što su Istarska županija, Općina Pićan i investitor, danski 
Rockwool trebali napraviti još negdje 2004. i 2005. godine, organizirao je 
post festum GONG s nadom da se suprotstavljene strane mogu ipak 
maknuti s mrtve točke ingoriranja i optužbi. Radi se o okruglom stolu pod 
imenom "Rockwool - jučer, danas, sutra", na kojem su na optužbe građana 
o u početku namjerno prešućenoj informaciji o namjeri da se gradi u 
plodnoj poljoprivrednoj zoni Nasred luga odnosno o posljedicama po okoliš 
proizvodnje kamene vune (zbog čega i nije bilo građana na javnom uvidu i 
raspravi o studiji utjecaja na okoliš), prisutni predstavnici Županije, Općine i 
Rockwoola prali su ruke uobičajenim frazama o poštivanju zakonom 
propisane procedure. Predstavnica Zelene Istre, jedna od sudionica 
okruglog stola, iznijela je stajališta udruge o već poznatim propustima u 
obavještavanju lokalne javnosti o namjeravanom zahvatu. Stoga ćemo 
navedenim predstavnicima Županije i Općine Pićan, koje smatramo 
krivima za sve te propuste, citirati dio Nacionalne strategije zaštite okoliša, 
koju bi svakako morali poznavati i primjenjivati: 
 
NIMBY sindrom 
Fenomen NIMBY (not in my backyard - ne u moje dvorište) vrlo se često 
spominje kad se govori o rizicima i opasnostima za okoliš. Razlog 
odbijanja tehnički racionalno objašnjenih i dokumentiranih potreba da se 
rizični i opasni objekti moraju smjestiti u "nečije dvorište" izaziva 
iznenađenje kod tehničkih stručnjaka, eksperata za energetska postrojenja 
i nuklearna postrojenja, pa za njima i političara i donosilaca odluka. 
Strukturu sindroma NIMBY određuju sljedeća obilježja: nedostatak 
povjerenja u vlast i stručnjake; poremećaj načela pravednosti o 
ravnomjernoj raspodjeli rizika; opažanje utjecaja predloženog projekta na 
zdravlje i način života u zajednici; različiti strahovi i rizici, osobito s obzirom 
na različito opažanje uloge stručnjaka i nestručnjaka i njihovih procjena; 
problemi koji proistječu iz tehničke racionalnosti i odgovornosti te problemi 
koji proistječu iz nedostatka javnog sudjelovanja. 
Jedini mehanizam koji se do sada pokušao primijeniti kojim bi se 
sindrom NIMBY umanjio ili ukinuo, sustav je naknada ili odšteta. Ako, 
dakle, netko treba "trpjeti" distributivnu nepravdu i u "svojem dvorištu" imati 
rizični objekt (odlagalište otpada, energetski objekt, industrijski pogon) tada 
ga je potrebno gospodarski stimulirati i obeštetiti. To se može postići 
smanjivanjem poreza, izgradnjom infrastrukture, mogućnostima 
zapošljavanja, povećanim doprinosima za zdravstvenu zaštitu, 
obrazovanje, brigu o djeci i slično. 
Rastom stupnja razvijenosti civilnog društva sindrom NIMBY gubi na snazi 
i važnosti, no do tada ga treba znati prepoznati i potaknuti njegovo 
rješavanje. 

...nastavak na sljedećoj strani... 
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Što se mora napraviti:  
 
A.    u proces donošenja odluka uključiti lokalnu 
zajednicu, neovisne stručnjake, načiniti 
usporedne 
       analize o stupnju korisnosti/štetnosti 
prijedloga o lociranju rizičnog postrojenja, 
B.    osigurati otvorenu i potpunu proceduru 
donošenja odluka, 
C.    izraditi usporedne prosudbe i procjene uz 
mogućnosti predlaganja alternativnih rješenja. 
 

Ništa od svega toga nije napravljeno za Rockwool. 
Ne samo da  lokalno stanovništvo neće biti 
obeštećeno, nego je investitor kupio jeftino plodno 
poljoprivredno zemljište, oslobođen je plaćanja 
poreza na dobit i komunalne naknade i doprinosa na 
10 godina. HEP će financirati s 50% vlastitih 
sredstava preuređenje trafostanice za potrebe 
pogona proizvodnje kamene vune. Ostaje i 
neodgovoreno pitanje bi li se danski investitor i u 
vlastitoj zemlji mogao ponijeti na takav način prema 
lokalnom stanovništvu. Mi vjerujemo da ne bi. 

Dušica Radojčić 
 

 
 
KRONOLOGIJA DOGAĐAJA U OŽUJKU, O PUP-u "STARI GRAD PULA" 
 
 

SAGA O PARKU 
 

 
7. ožujka. - ZELENA ISTRA PRIJAVLJUJE KONZERVATORSKI ODJEL U PULI NADLEŽNIM TIJELIMA 
MINISTARSTVA KULTURE 

 

Zbog odbijanja izdavanja suglasnosti na konačni 
prijedlog Izmjena i dopuna Provedbenog 
urbanističkog plana "Stari grad Pula", prijavili smo 
Konzervatorski odjel u Puli Hrvatskom vijeću za 
kulturna dobra i Upravi za zaštitu kulturne baštine 
Ministarstva kulture, zatraživši da se preispitaju 
pretpostavke za odbijanje suglasnosti u dijelu koji se 
odnosi na uvjetovanje izdavanja suglasnosti 
nužnom izgradnjom u jednom od parkova 
starogradske jezgre - Parku grada Graza. Prijavu 
temeljimo na uvjerenju da si Konzervatorski 
odjel u Puli uzima za pravo da svoje subjektivne 
stavove prenosi u službene dokumente. Kao 
argument smo naveli činjenicu da nisu provedene 
analize ni postupak koji bi doveli do objektivnog 
stava. Nije osigurano prožimanje "različitih struka i 

znanstvenih disciplina, humanističkih, društvenih, 
tehničkih i prirodnih znanosti u svrhu primjerenoga 
pristupa u rješavanju složenih zadataka u očuvanju 
baštine u prostoru", nisu ravnopravno razmotreni svi 
"društveno-gospodarski, komunalni, infrastrukturni i 
ekološki problemi koji utječu na život i funkcioniranje 
povijesnih građevina i cjelina graditeljske baštine", 
kako stoji u Nacionalnoj strategiji zaštite okoliša, 
poglavlje 4.5.3.3. "Temeljne odrednice zaštite" pod 
"Osnove suvremene doktrine zaštite graditeljske 
baštine". Na 2 stranice dostavili smo svoje 
obrazloženje (na www.zelena-istra.hr možete 
pročitat cijeli tekst prijave), a uz prijavu poslali 27 
priloga. 

Dušica Radojčić 

 

 

19. ožujka - MINISTAR BIŠKUPIĆ: KONZERVATORSKI ODJEL NE MOŽE GRADU NAMETATI SVOJE 
STAVOVE 
 
"Ako građani i Grad Pula ne žele gradnju u Parku 
grada Graza, nema nikakvog razloga da mu 
Konzervatorski odjel to nameće", rekao je 
ministar Biškupić, na sastanku s 
predstavnicama Zelene Istre i Konzervatorskog 
odjela u Puli te predstavnicima Ministarstva 
kulture u Zagrebu. Sastanak je sazvan u 
Ministarstvu kulture zbog prijave Zelene Istre na 
teret Konzervatorskog odjela u Puli zbog njihovog 
odbijanja davanja suglasnosti na Provedbeni 
urbanistički plan "Stari grad Pula"u dijelu koji se 
odnosi na uvjetovanje izdavanja suglasnosti nužnom 
izgradnjom u Parku grada Graza. Vrlo brza reakcija 
nadležnog Ministarstva, te sudjelovanje najviših 

dužnosnika dalo je prijavi Zelene Istre potrebnu 
težinu, ali i uvid najkompetentnijih. Na sastanku su 
sudjelovali: ministar Božo Biškušpić,  Domjan, 
Antolović, Mesić, Šimić, ravnateljica (je li ravnateljica 
ili voditeljica) Konzervatorskog odjela u Puli Narcisa 
Bolšec Ferri i predsejnica Zelene Istre Dušica 
Radojčić. 
 
Nakon očitovanja predsjednice Zelene Istre i 
ravnateljice Konzervatorskog odjela u Puli, ministar 
Biškupić odlučio je telefonski nazvati župana 
Istarske županije Ivana Jakovčića i pulskog 
gradonačelnika Borisa Miletića, koji su mu potvrdili 
da nema nikakve prepreke da se ne izmijeni 
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Prostorni plan Istarske županije u dijelu koji navodi 
obavezu rekonstrukcije dijelova gradova nestalih u 
bombardiranju u II. svjetskom ratu i da će Istarska 
županija to i učiniti, te da je Grad Pula odlučio 
prihvatiti želje građana i u Parku grada Graza 
ostaviti zelenu površinu. Utvrdivši da se volja 
građana ne može zanemariti i da treba poštovati 
odluku gradske uprave,  te da očito ne postoji 
nikakva prepreka da se izmijeni sporni dio 
Prostornog plana Istarske županije, potvrdio je 
da Konzervatorski odjel nema nadležnost da 
takvu volju i odluke ospori.  
Na primjedbu da se u današnjem parku sakupljaju 
narkomani, odgovorio je da postoje brojni primjeri  
gdje se adekvatnom rasvjetom i uređenjem parka 

takve pojave mogu onemogućiti. Odluka ministra 
Biškupića potvrdila je da je Konzervatorski odjel u 
Puli uvjetovanjem davanja suglasnosti na prijedlog 
Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana 
"Stari grad Pula"  nužnom  izgradnjom u Parku 
grada Graza  prekoračio svoju nadležnost. Zelena 
Istra će uputiti Istarskoj županiji zahtjev za izmjenom 
PPIŽ-a u gore navedenom dijelu. Budući da je i 
Grad suglasan, građani i građanke ovoga su puta 
svojom upornošću uspjeli spasiti jedan gradski park. 
Nadamo se razumijevanju Grada i za ostale gradske 
parkove u kojima, također, sada smo se uvjerili, ne 
postoji nikakva obaveza , a ni nužnost gradnje. 

Dušica Radojčić 

 
 
 

 

22. ožujka - ZAHTJEV ZA IZMJENOM PROSTORNOG PLANA ISTARSKE ŽUPANIJE 
 
Nakon izjave župana na sjednici Skupštine Istarske 
županije, objavljene i ponovljene u mnogim 
medijima, o namjeri izmjene Prostornog plana 
Istarske županije u dijelu koji uvjetuje obavezu 
rekonstrukcije dijelova povijesnih jezgri 
bombardiranih u II. svjetskom ratu, jer se pokazalo 
da građani u nekim slučajevima to ne žele, i izjave 
ministra kulture Bože Biškupića sa sastanka u 
Zagrebu od 19. ožujka 2007. da Konzervatorski 
odjel u Puli nema pravo ni nadležnost nametati 
Gradu Puli " nedvojbenu obavezu rekonstrukcije 
uništene urbane matrice", Istarskoj županiji uputili 
smo  zahtjev za izmjenom  članka 118. dijela 
Prostornog plana Istarske županije , kojim je 
utvrđeno da "površine unutar povijesnih nastale 
rušenjem kuća u posljednjih 80 godina, posebno radi 
bombardiranja u II. svjetskom ratu, treba 
rekonstruirati, tj. izgraditi slijedeći princip faksimila ili 
interpolacije." Tražili smo se da IZBRIŠE OBAVEZA 
REKONSTRUKCIJE. Osim toga,  tražili smo i da se 
uvede obaveza procjene intervencija u starogradskoj 
jezgri s okolišnog, vizualnog, društvenog i 
ekonomskog aspekta, odnosno da se ipak omogući  
gospodarski i društveni napredak, napredak u 
očuvanju okoliša i zaštiti zdravlja po principu 
inkluzivnosti svih navedenih elemenata. Urbanistički 
planovi moraju apsorbirati društvene i funkcionalne 
potrebe suvremenog načina života. Javni prostori i 
zelene površine su osnovni preduvjet za 
zadovoljavanje tih potreba. U navedenom 
tekstualnom dijelu PPIŽ  nije osigurano prožimanje 
"različitih struka i znanstvenih disciplina, 
humanističkih, društvenih, tehničkih i prirodnih 
znanosti u svrhu primjerenoga pristupa u rješavanju 
složenih zadataka u očuvanju baštine u prostoru", 
nije navedena nužnost ravnopravnog razmatranja 
svih "društvenih, gospodarskih, komunalnih, 
infrastrukturnih i ekoloških problema koji utječu 
na život i funkcioniranje povijesnih građevina i 

cjelina graditeljske baštine", kako stoji u 
Nacionalnoj strategiji zaštite okoliša, poglavlje 
4.5.3.3. "Temeljne odrednice zaštite" pod "Osnove 
suvremene doktrine zaštite graditeljske baštine". 
Stoga smo zatražili da se, sukladno navedenoj 
Strategiji, ti elementi unesu u PPIŽ. 
 
Priliku smo iskoristili i za zahtjev za izmjenom i 
sljedećeg dijela istog članka PPIŽ u kojem 
stoji:"Režim prometa unutar povijesne jezgre 
potrebno je prilagoditi mjerilu povijesne  jezgre te 
karakteru i obimu poslovnih djelatnosti u jezgri, 
osiguravajući pritom posebne režime prometa u 
mirovanju za stanovnike povijesne jezgre s obvezom 
da se za svaku stambenu jedinicu osigura jedno 
parkirališno mjesto." jer se njegovom interpretacijom 
dolazi do zaključka da veliki obujam poslovnih 
djelatnosti u povijesni jezgri traži i intenzivniji promet 
u njoj. 
 
Takvu preporuku držimo neprimjerenom, a i  praksa 
je pokazala njezine posljedice - povijesna jezgra 
Pule zagušena prometom i parkiranim automobilima, 
umjesto da se , kao u Rovinju i mnogim drugim 
gradovima, ona zatvori za promet. S tim u vezi 
potrebno je : 
- onemogućiti izgradnju  parkirnih kuća u 
povijesnim jezgrama tj. uvesti obavezu izgradnje 
parkirališnih kuća izvan povijesnih jezgri; 
- kao mjeru zaštite povijesnih jezgri preporučiti 
zatvaranje njenih dijelova ili u cijelosti za 
promet; 
- osigurati režim prometa u mirovanju isključivo 
za stanovnike povijesne jezgre, 
 

 

Dušica Radojčić 
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SEMINAR "UVOD U PRAVO OKOLIŠA" 
 
 

16.-17. ožujka U Zagrebu je u prostorijama Zelene 
akcije održan Seminar "Pravo okoliša" u sklopu 
projekta “Dobro upravljanje i vladavina prava u 
hrvatskoj politici zaštite okoliša" (Good Governance 
and the Rule of Law in Croatian Environmental 
Policy, CARDS 2003/04). Koordinatori projekta su 
Sunce (Split), Zelena Istra (Pula) i Zelena akcija 
(Zagreb) kao članice Zelenog foruma. Cilj seminara  
bio je upoznati predstavnike udruga s osnovama 

prava okoliša, trenutnim stanjem u zaštiti okoliša 
RH, procesom usklađivanja hrvatskih propisa s 
legislativom EU na području zaštite okoliša, te 
razmotriti mogućnosti suradnje udruga i hrvatskih 
pravnika. Predstavnica Zelene Istre održala je 
predavanje o postupku procjene utjecaja na okoliš u 
hrvatskom zakonodavstvu i praksi. 

Ivica Petrinić 

 
 

ODRŽANA SKUPŠTINA ZELENOG FORUMA 
 
18. ožujka Udruge za zaštitu okoliša u Hrvatskoj 
okupljene u mreži Zeleni forum održale su 18. 
ožujka godišnju Skupštinu u Zagrebu. Proteklu 
godinu obilježio je niz aktivnosti mreže na jačanju 
sudjelovanja okolišnih udruga u procesu pristupanja 
Europskoj uniji, odnosno njihovog sudjelovanja u 
pripremi i komentiranju novih zakonskih propisa, 

sudjelovanja u radu tijela itd. Udruge su razmotrile 
mogućnosti nove zajedničke kampanje na državnoj 
razini, o čemu se odluka biti donešena naknadno. U 
Zeleni forum su primljene tri nove udruge, pa se broj 
članica sada popeo na 40.  
 

Dušica Radojčić 
 
 
 
 

RADIONICE O PROPISNOM ZBRINJAVANJU OPASNOG OTPADA 
 

EDUKACIJA MALIH PODUZETNIKA I OBRTNIKA 
 
 
20. i 27. ožujka Potaknuti lošom praksom u 
području propisnog zbrinjavanja otpadnih 
kemikalija, motornih ulja, boja i lakova i potrebom 
obrtnika i malih poduzetnika za dodatnim 
informacijama iz tog područja, u suradnji sa HGK – 
Županijskom komorom Pula, Obrtničkom komorom 
Istarske županije i županijskim Odsjekom za zaštitu 
okoliša organizirali smo seriju edukativnih radionica.  
Prvi ciklus radionica namijenjen djelatnicima u 
fotolaboratorijima, tiskarama i kemijskim 
čistionicama održan je 20. i 27. ožujka u velikoj 
dvorani HGK Pula.  
Kroz predavanja, simulaciju ispunjavanja zakonski 
propisane dokumentacije i odgovaranje na 
konkretna pitanja sudionicima su pružene 
informacije o zakonskim obavezama i 
mogućnostima propisnog odvojenog odlaganja 
otpada koji nastaje u njihovoj djelatnosti.  
Teme su bile: 
1. Zakonske obaveze odvojenog zbrinjavanja otpada 
(primjena novih pravilnika i sl.) 
2. Ispunjavanje zakonski propisane dokumentacije 
(očevidnika, pratećih listova, ishodovanje dozvola i 
sl.) 
- praktični dio 
3. Primjena mjera zaštite okoliša u radu (kritične 
točke gdje može doći do zagađenja okoliša i sl.) 

4. Organiziranje u klastere(interesne skupine) radi 
podizanja standarda zaštite okoliša 
Sudionici su izrazili veliki interes za ovakvom 
edukacijom i želju za daljnjim sudjelovanjem stoga 
ćemo do lipnja ponoviti radionice u Pazinu. Također, 
do lipnja ćemo organizirati i radionice za 
automehaničare, autolakirere te za ugostitelje zbog 
velike količine otpadnog jestivog ulja i hrane koju 
proizvode. 
Predavanja drže: 
- Milena Radošević, Zelena Istra 
- Koviljka Aškić, dipl.ing.kem.teh 
- Vesna Petrović, magistar zaštite okoliša 
- Bruno Kostelić, UO za održivi razvoj Istarske 
županije, Odsjek za zaštitu okoliša, voditelj KEO 
registra. 
 
Za sudjelovanje na radionicama ne plaća se 
nikakva naknada. Više informacija možete dobiti na 
www.zelena-istra.hr pod linkom 4R+3E  ili putem 
telefona.  Edukacija poslovnog sektora o pravilnom 
gospodarenju otpadom dio je projekta “Mobilizacija 
pograničnih regija Slovenije i Hrvatske u korištenju 
koncepta 4R+3E u gospodarenju otpadom”. Projekt 
financira EU.  

Milena Radošević 
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KONFERENCIJA O SPALIONICAMA I SUSPALJIVANJU 
OTPADA U TVORNICAMA CEMENTA 

 

 

 

 

 

U okviru projekta “Mobilizacija pograničnih regija 
Slovenije i Hrvatske na korištenje koncepta 4R+3E 
u gospodarenju otpadom” u petak 30. ožujka 2007. 
u velikoj dvorani HGK Pula održana je konferencija 
na temu spalionica i suspaljivanja otpada u 
tvornicama cementa koju smo organizirali u suradnji 
s tri slovenske udruge za zaštitu okoliša, Zvezom 
ekoloških gibanj Slovenije, Pomurskim ekološkim 
centrom i Notranjskim ekološkim centrom. Cilj 
konferencije bio je razmjena informacija i iskustva 
između slovenskih i hrvatskih stručnjaka, 
predstavnika lokalne uprave, udruga i 
gospodarskog sektora, te upoznavanje javnosti s 
planovima i razlozima gradnje spalionica u 
Hrvatskoj, pogonima u kojima se otpad suspaljuje u 
Istarskoj županiji, nadzoru nad njima i načinima 
praćenja kakvoće zraka. 
 
Na samom početku kao primjer opće problematike 
spaljivanja otpada između ostaloga je naveden 
nedavni slučaj prekoračenja dopuštenih graničnih 
razina štetnih dioksina koji su ispuštani iz spalionice 
otpada u Trstu te izvješće britanskog parlamenta o 
čak 250 prekoračenja graničnih razina ispuštenih 
tvari u zrak iz 11 spalionica otpada u Velikoj Britaniji 
tijekom 2001.g. i 105 zabilježenih prekoračenja iz  
 

 
12 spalionica tijekom 2002.g. 
 
Da pruži pregled situacije u Hrvatskoj i predstavi 
planove gradnje spalionica otpada pozvali smo  
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i 
graditeljstva, koje upravo izrađuje iznimno važan 
nacionalni Plan gospodarenja otpadom i Pravilnik o 
načinima i uvjetima termičke obrade otpada. No, 
nisu se odazvali opravdavši to velikom zauzetosti 
poslom. Isto tako, pozvali smo i Agenciju za zaštitu 
okoliša i  Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost, no ni oni poziv nisu prihvatili. 
 
Volje za javnim govorom o ovoj “gorućoj” temi 
u Hrvatskoj nema, dok se istovremeno samo na 
području grada Zagreba planira izgradnja spalionice 
otpada godišnjeg kapaciteta od 385.000 tona i to 
bez postrojenja za predhodnu mehaničko-biološku 
obradu otpada. Upravo taj primjer predstavio je 
Marijan Galović iz Zelene akcije ukazavši na niz 
propusta u proceduri odlučivanja, nepoštivanja 
mišljenja nezavisne struke i prava javnosti na 
sudjelovanje u odlučivanju.  O sasvim drugačijoj 
praksi govorili su slovenski izlagači koji su kao 
primjer iz prakse naveli novu spalionicu otpada u 
Celju, koja će spaljivati samo ostatni otpad koji 
ostane nakon što se iz komunalnog izdvoje sve 
vrijedne sirovine, bilo za slanje na daljnju reciklažu 
ili kompostiranje. 
 
Slovenski predstavnici nemalo su se iznenadili 
izloženim primjerom planiranja zagrebačke 
spalionice dodavši “da uz toliko rupa u poštivanju 
procedure investitor nikada neće dobiti financijska 
sredstva od EBRD-a ni ikoje druge europske 
institucije”.  
 
*Detaljno izvješće o konferenciji i problematici 
spaljivanja otpada u Hrvatskoj bit će objavljeno u 
sljedećem broju ZINFA. 
 

Milena Radošević 
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EDUKACIJA DJECE O LOKALNIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA 
 

DJECA UPOZNALA ČUDESNI SVIJET RTA KAMENJAKA 
 

 
24. ožujka U okviru programa edukacije djece o 
lokalnim prirodnim vrijednostima koji Zelena Istra 
ove godine provodi uz potporu Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa, u subotu 24. ožujka 
u posjet zaštićenom krajobrazu „Donji 
Kamenjak i medulinski arhipelag” poveli smo 
djecu osnovne škole Dr. Mate Demarin iz 
Ližnjana i djecu iz Dječjeg doma u Puli.  
Uz stručno vodstvo biologinje Ingrid Ugussi iz 
Zelene Istre djeca su prošla poučnu stazu prirodnih 
i kulturno-povijesnih vrijednosti Kamenjaka koju je 
2006.g. Zelena Istra izradila u suradnji s JU 
Kamenjak. Osim bujne vegetacije i probuđenog 
suncem životinjskog svijeta pažnju su im plijenile 
edukativne ploče na kojima su djeca mogla vidjeti  
fotografije i opise biljnih i životinjskih zajednica 
zaštićenog područja, ptica, orhideja, zanimljivog 
pauka crne udovice i paleontološkog nalazišta na 
otočiću Fenoliga. 
U veseloj su dvosatnoj šetnji tako naučili da na 

Kamenjaku postoje endemi, biljne vrste koje postoje 
samo ondje i nigdje drugdje na svijetu, da su tu 
nekada živjeli dinosauri koji su za sobom ostavili 
brojne otiske stopala, da na Kamenjaku rastu 
mnoge aromatske, grmolike i bodljikave biljke koje 
čine garig i makiju ovog područja, da se u toj gusto 
isprepletenoj vegetaciji gnijezde mnogobrojne vrste 
ptica, da se na Rtu Kamenjaku razvila najbogatija i 
najraznovrsnija flora orhideja u Istri i da ga zbog 
svega toga trebamo očuvati takvog  čudesnog i 
netaknutog. 
Djeci sada predstoje eko-radionice tijekom kojih će 
svoje doživljaje Kamenjaka izraziti likovno izradom 
razglednica i crteža koje će poslati prijateljima kako 
bi ih upoznali s bogatstvom prirodnih vrijednosti 
najjužnijeg dijela Istre.  Više o poučnoj stazi, 
sadržaju edukativnih ploča i zaštićenom području 
općenito možete saznati web stranicama Zelene 
Istre. 

Milena Radošević 
 

 

 

ODRŽAN GODIŠNJI SASTANAK MREŽE ZELENIH 
TELEFONA 

 

 

28. - 29. ožujka U Čakovcu je 28. i 29. ožujka 
održan godišnji sastanak udruga članica Mreže 
Zelenih telefona Hrvatske. Mrežu čini 10 udruga 
koje građanima pružaju servis Zelenog telefona – 
pomoći u rješavanju problema u okolišu. U 2006. 
građani su na Zelene telefone prijavili čak 2736 
slučajeva, od kojih se još uvijek najviše odnosilo na 
otpad (26%) i na uništavanje zelenila (16%).  
Voditelji/ce Zelenog telefona savjetovali su 
prijavitelje koje su institucije i inspekcije nadležne 
za rješavanje konkretnog slučaja, direktno 

sudjelovali u rješavanju slučajeva na terenu, 
upozoravali i poticali tijela javne vlasti na bolju 
komunikaciju s građanima, poštivanje Zakona o 
pravu na pristup informacijama, omogućavanje 
sudjelovanja javnosti u odlučivanju o okolišu itd. Od 
2007. uvedena je jedna nova kategorija prijava i to 
kategorija „zračenja“ obzirom da je primijećen velik 
broj poziva građana zabrinutih radi prekomjernog 
zračenja odašiljača za mobilne telekomunikacije 
koji bez reda i kontrole niču po krovovima.  

Milena Radošević 
 

 
 
 
 

 

Zelena Istra 
Gajeva 3, 52100 Pula 
tel./fax. +385 52 506 065 
udruga-zelena-istra@pu.t-com.hr 
www.zelena-istra.hr 
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Zeleni telefon 
 

Tijekom ožujka primili smo 22 prijave na Zeleni telefon i to: otpad: 7, zelenilo: 5, razno: 4, zračenje: 2, olupine: 
2, gradnja: 1, životinje: 1. 
 

ILEGALNI BIZNIS S OLUPINAMA  
Unatoč novom Pravilniku o gospodarenju otpadnim 
vozilima (NN 136/06) koji kaže da sakupljati stare 
automobile mogu samo samo poduzeća koja imaju 
sve potrebne dozvole,  gomilanje auto-olupina na 
privatnim poljoprivrednim površinama u Istri se 
nastavlja. 
U selu Dračevac kod poreča naišli smo na čak 
dvjestotinjak olupina vozila. Vlasnik ih drži na 
privatnoj parceli bez ikakve dozvole, s očitom 
namjerom preprodavanja njihovih rabljenih dijelova. 
Automobili predstavljaju opasni otpad jer se u njima 
nalaze različiti toksični dijelovi poput akumulatora, 
motornog ulja, rashladne tekućine i dr. Upravo zbog 
toga pravo skladište otpadnih vozila mora imati 
prikladnu nepropusnu podlogu i propisane tehničke 
uvjete. Slučaj smo prijavili Inspekciji zaštite 
okoliša.

 
 
 
KAŽNJENA EKOLOŠKA HULJA IZ ŠIŠANA! 
U prošlom smo broju govorili o ogromnom ilegalnom 
odlagalištu smeća svega 50-ak m od centra Šišana. 
Tada smo bili na licu mjesta uhvatili čovjeka koji je iz 
vozila istovario veliku količinu smeća. Slučaj smo 
prijavili komunalnom redaru Općine Ližnjan koji je od 
MUP-a doznao ime počinitelja putem registarskih 
oznaka vozila koje smo zabilježili. Komunalni redar 
počinitelju je naplatio kaznu i izdao nalog da 
odloženo smeće pokupi i odveze na Kaštijun!  
No,  nažalost, tri tjedna nakon toga dobili smo 
dojavu o sličnom slučaju na istom mjestu. U općini 
Ližnjan u svakom većem naselju postavljeni su 
veliki kontejneri za krupni otpad u koje građani 
mogu odložiti predmete kojih se žele riješiti. Stoga 
čudi ovakvo tvrdoglavo i bezobzirno ponašanje 
nekih mještana koji nikako da shvate da svojim 
lošim navikama bacanja otpada u prirodu zagađuju 
tlo i podzemne vode te sramote svoj kraj ružnim i 
smrdljiivim prizorima gomile odbačenog smeća. 
 
 

 
 

 
OPASNOST, VISOKI NAPON ! 
Jedna zabrinuta građanka javila nam se zbog 
gradnje visokonaponskog dalekovoda na relaciji 
Vodnjan-Plomin.  
Slučaj smo provjerili na terenu gdje smo zatekli 
gotovo nevjerojatni prizor: svega 10-ak metara od 
obiteljske kuće podignut je divovski visokonaponski 
stup.  
Od Hrvatske elelektroprivrede (HEP) pokušali smo 
saznati više tehničkih podataka o snazi dalekovoda i 
procjeni količine elektromagnetskog polja kojeg će 
stvarati u okolini te u kojem radijusu će biti prisutna  
koja jačina elektromagnetskog polja.  
Nažalost, iako smo se pozvali na Zakon o pravu na 
pristup informacijama, a informacija o eventualnom 
štetnom utjecaju na zdravlje dalekovoda je itekako 
javna, odgovor još  nismo dočekali.  
Ne namjeravamo odustati te ćemo i dalje insistirati 
na tome da investitori, pa bio to i moćni HEP, 
javnosti pružaju informacije o postavljenim 
uređajima s tehničkim karakteristikama i procijeni 
utjecaja na zdravlje ljudi. 

Marina Belas

 


