EBRD i Kaštijun - poticanje
građana na akciju
Tijekom listopada smo u više navrata sudjelovali na
skupovima zainteresiranih građana u općini Medulin
i gradu Puli s ciljem poticanja na sudjelovanje u
javnoj raspravi Europske banke za obnovu i razvoj o
eventualnom kreditiranju projekta Županijskog
centra za gospodarenje otpadom na lokaciji Kaštijun.
Podsjetimo, javno poduzeće Kaštijun d.o.o. (51% u
vlasništvu Grada Pule i 49% u vlasništvu Istarske
županije) zatražilo je kredit od EBRD-a za
financiranje izgradnje postrojenja za obradu otpada
iz cijele Istarske županije na lokaciji Kaštijun, svega
nekoliko kilometara od naselja, morske obale, usred
visoko razvijenog turističkog područja i u čijem
krugu od 5 km živi 80.000 ljudi ili 40% stanovništva
županije. Građane je najviše interesiralo na koji
način mogu i gdje podnijeti primjedbu i izraziti svoje
mišljenje. Izražavali su nezadovoljstvo time što
javno poduzeće Kaštijun d.o.o. nije organiziralo
javnu prezentaciju, diskusiju i pružilo odgovore na

Umjesto dijaloga, Kaštijun d.o.o. još
jednom ponudio samo demagogiju
jednosmjernog komuniciranja s javnošću putem televizijskih emisija i
tiska
brojna pitanja, koje javnost itekako ima pravo znati i
raspravljati o njima. Upravo suprotno, umjesto
dijaloga, Kaštijun d.o.o. je još jednom ponudio samo
demagogiju jednosmjernog komuniciranja s javnošću
putem televizijskih emisija i tiska - očito jedinog
sigurnog načina za plasiranje vlastitog projekta bez
da oni koji će dugoročno biti oštećeni imaju priliku
intervenirati i diskutirati o rizicima, štetnim posljedicama i neslaganju cijele jedne lokalne zajednice.
Milena Radošević

Prvi EkoPartneri
u turizmu
Od srpnja do kraja rujna u deset seoskih turističkih
domaćinstava u Istri proveli smo pilot projekt
implementacije EkoPartner programa koji ima za cilj
održivije upravljanje u turizmu. Program zadaje 33
kriterija podijeljenih u 8 kategorija: otpad, voda,
energija, hrana, transport, buka, lokalne vrijednosti,
edukacija i komunikacija. Nakon testnog razdoblja
16. listopada 2009. u Žminju organizirali smo zajednički sastanak radi evaluacije i ocjene uspješnosti.

Jedinstveni zaključak svih sudionika program im pomogao u uštedi
energije i vode te dobio vrlo pozitivnu
reakciju gostiju

Jedinstveni zaključak svih sudionika bio je da im je
program pomogao u uštedi energije i vode, isticanju
svojih napora u smjeru održivosti i vrlo pozitivnoj
reakciji gostiju koji su u objektima boravili. Svi
sudionici izrazili su interes za daljnjim sudjelovanjem
u programu i razvijanjem u smislu stjecanja novih
znanja, zaštite okoliša, očuvanja lokalnih vrijednosti i
razvijanja suradnje sa ostalim dionicima na lokalnoj
razini. Projekt, koji provodimo s partnerskom
udrugom Sunce iz Splita, financira Europska unija
kroz PHARE 2006 program.
Milena Radošević

Primjedbe i prijedlozi Zelene Istre na ciljane Izmjene
i dopune Prostornog plana Istarske županije
Tražimo utvrđivanje zaštitne ili sigurnosne zone od
500 metara oko građevinskih područja unutar koje
se ne bi smjeli postavljati
samostojeći antenski stupovi

Velikogoričani zainteresirani za pulska iskustva u selekciji otpada
Na upit grada Velike Gorice o sustavu
odvojenog sakupljanja otpada u Puli,
iskustvima, rezultatima i planovima za
budućnost, organizirali smo zajednički
sastanak u Puli. Aktivnosti u Puli i
kampanju edukacije građana "Razmisli, odvoji, štedi!" predstavili smo
zajedno s djelatnicima gradskog odjela za zaštitu okoliša i Pula Herculanee.
Predstavili smo rezultate pilot projekta
selekcije otpada putem vrećica različitih boja po principu "od vrata do
vrata", postavljanje 130 zelenih otoka
i otvaranje reciklažnog dvorišta. Gosti
su prezentirali postavljanje velikih
ukopanih kontejnera za odvojeno sakupljanje otpada u Velikoj Gorici i
svoje aktivnosti u kampanji "Nije za
baciti"(web www.wastenowaste.com).
Razmijenjeni su tiskani i ostali
materijali te su uspostavljeni kontakti
za moguću buduću suradnju.

U sklopu javne rasprave o
prijedlogu Izmjena i dopuna
Prostornog plana Istarske županije, koje se odnose isključivo
na osiguranje prostorno-planskih
uvjeta za postavljanje samostojećih antenskih stupova (mobilni telefoni) i na usklađivanje
sa Zakonom o zaštiti prirode, 30.
listopada smo uputili svoje
primjedbe i prijedloge. Na web
stranicama http://www.zelenaistra.hr/?q=hr/node/483
smo
objavili cjeloviti tekst naših
primjedbi odnosno zahtjeva
kojima, između ostalog, tražimo
utvrđivanje zaštitne ili sigurnosne zone od 500 metara oko građevinskih područja unutar koje
se ne bi smjeli postavljati samostojeći antenski stupovi, dok za
one postavljene na građevinama
tražimo usklađenje s Pravilni-

kom o ograničenjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku
i telekomunikacijsku opremu.
Osim toga, tražimo da se, u
skladu sa Zakonom o potvrđivanju Konvencije o europskim
krajobrazima, identificiraju najvrjedniji istarski krajobrazi na
kojima se takve antene ne bi
smjele postavljati. Predložili
smo i uvrštavanje staništa rječnog raka u područja predviđena
za zaštitu kao dijelova prirode
od državnog i županijskog značaja, te da se pokrene postupak
njihove preventivne zaštite.

Dušica Radojčić

Eko dan u Poreču

Zelena Istra je održala 20.listopada 2009. radionicu za učenike
Turističko - ugostiteljske škole u
Poreču u sklopu njihovog eko
dana na temu "Očuvanje zavičajnih bogatstava". Predstavljen je
rad naše udruge te održano predavanje o selektivnom odvajanju
otpada. Slijedila je projekcija
kratkih dokumentarnih, animiranih i igranih filmova o zaštiti
okoliša koji govore o klimatskim
promjenama, otpadu i problematici pitke vode. Učenici su nakon projekcija kroz debatu iznijeli svoja razmišljanja o filmovima koje su vidjeli. Radionica
Zelene Istre bila je jedna od

brojnih radionica koje su održane taj dan, a nakon radionica slijedio je i svečani završetak eko
dana uz maneštre i eko-slastice
od jabuka koje su učenici sami
napravili.
Irena Burba

Kreativne eko-radionice Zelene Istre
Zelena Istra je 9. listopada 2009.
sudjelovala na radionicama i prezentacijama na temu "Umjetnost i
okoliš" u sklopu europskog programa "Europa za građane" u organizaciji Općine Svetvinčenat. Predstavili smo svoje Kreativne ekoradionice za djecu koje provodimo
već niz godina, skrećući time pažnju i na nužnost edukacije djece o
zaštiti okoliša. Problematiku zaštite
okoliša približavamo djeci kroz
umjetnost; ona se tako kroz kreativni proces kritički odnose prema
glavnim problemima zaštite okoliša. Buđenje emocija i konotivne
(voljne) strane osobnosti djeteta,
jedno je od bitnih čimbenika koji
nas vode u djetetovo proučavanje

svijeta koji ga okružuje. Tematiku
gospodarenja otpadom djeci smo
uspjeli približiti putem dramske
umjetnosti (interaktivna edukativna
predstava), likovne umjetnosti (skulpture od otpada, oslikavanje platnenih vrećica) i glazbene umjetnosti (pjesma,ples). Prezentacijom,
fotografijama i malom izložbom
dječjih radova u Svetvinčentu smo
predstavili samo neke od naših
radionica
kao
što
su
"Priča o robotu Smećku", "Skulpture od otpada" , "Plastično nije
fantastično", "Lina Boršelina" i
"Eko-škatule".
Irena Burba

U mjesecu listopadu primili smo 30 prijava građana
na Zeleni telefon. Od toga: otpad 13, razno 6, zrak 4,
zelenilo 3, životinje 3, vode 1

Sve se može kad se hoće!

Alternative uvijek postoje i moguće su ukoliko postoji imalo
volje od strane nadležnih i
institucija

Na Zeleni telefon obratili su nam
se građani koji su bili zabrinuti da
će se zbog najavljene gradnje
crpne stanice Riviera devastirati i
park kroz koji bi cijevi crpne
stanice trebale proći:
"...šteta rušenjem stogodišnjih
stabala je nepopravljiva, pogotovo što znamo da sadnja nakon
sječe zaostaje ili je nema uopće.
Bez tog parka kao uopće bez
lanaca parkova od željezničke do
Karoline bila bi neugledna
nakupina zgrada loših fasada.
Ovako je čarobni hlad i odmor za
šetače, djecu i svakoga tko cijeni
park, neprocijenjivo blago."
Slijedom tog maila kontaktirali
smo nadležne institucije te stupili
u kontakt s voditeljem projekta
crpne stanice iz Herculanee koji
nas je ugodno iznenadio. Naime,
Herculanea je kao naručitelj radova zahtijevala od izvođača radova
da promijeni trasu određenu projektnom dokumentacijom kako ne
bi oštetili niti jedno stablo. Budu-

ći da su zbog te promjene morali
naručiti i nove šahtove drugačijeg
kuta, zatim izmijeniti projektnu
dokumentaciju zaključujemo da
su se zaista potrudili. Kako bi se i
sami uvjerili izašli smo na teren s
izvođačem radova i s predstavnicima Herculanee te su nam i
pokazali kuda će ići trasa. U
sklopu projekta namjeravaju
obnoviti zelenilo koje će biti
uništeno
prilikom
radova
(travnjak i grmovi). I na kraju
zaključujemo da alternative uvijek postoje i moguće su ukoliko
postoji imalo volje od strane
nadležnih i institucija!
Irena Burba

Suradnjom i konzultacijama do održivijeg načina upravljanja
vodotocima
I u posljednjem broju pisali smo o
zaštiti Pazinčice i o svim koracima
koje smo poduzeli kako bi zaštitili
stanište rječnog raka. Tijekom
listopada i dalje smo radili na tom
slučaju te smo sudjelovali
na
sastanku u Općini Cerovlje na
kojem su sudjelovali predstavnici
Zelene Istre, JU Nature Histrice,
Hrvatskih voda i Inspekcije zaštite
prirode. Na ovom sastanku svi
sudionici iznijeli su svoja stajališta
te se složili s činjenicom da
nedostaje koordinacije između
ustanova za zaštitu prirode i
ustanove za upravljanje vodama na
razini države. Rezultat sastanka je
postignuti dogovor o neformalnoj
suradnji s ciljem zadovoljavanja i
potreba zaštite prirode i zaštite od
poplava: ubuduće će se pri
planiranju godišnjih radova djelatnici buzetske vodnogospodarske
ispostave Hrvatskih voda konzultirati s Javnom ustanovom Natura
Histrica i udrugom Zelena Istra. Na
taj način će se izvođači na vrijeme

moći upozoriti o zaštićenim vrstama i radovima na područjima koji
pripadaju Nacionalnoj ekološkoj
mreži ili o drugim okolnostima o
kojima bi trebalo voditi računa.
Jedino pravovremenim uključivanjem svih zainteresiranih može
se spriječiti devastacija zaštićenih
prirodnih staništa. Tijekom listopada sudjelovali smo i u javnoj
raspravi o prijedlogu Izmjena i
dopuna Prostornog plana Istarske
županije, koje su se odnosile i na
usklađivanje sa Zakonom o zaštiti
prirode. Pismenim putem uputili
smo i svoje primjedbe i prijedloge
da se stanište slatkovodnog rječnog
raka na području Pazinčice i Rakovog potoka uvrsti u područja koja
su u PPIŽ predviđena za zaštitu kao
dijelovi prirode od državnog i
županijskog značaja te predložili
da se pokrene postupak preventivne
zaštite tog područja.

Ubuduće će se djelatnici
Hrvatskih voda pri planiranju
godišnjih radova konzultirati
s Naturom Histricom i Zelenom Istrom

Irena Burba

Foto kutak

Kontakt:
Udruga Zelena Istra
Gajeva 3, 52100 Pula
tel/fax: 052/ 506-065
e-mail:
udruga-zelena-istra@pu.t-com.hr

