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LEGAMBIENTE - Zeleni škuner okoljevarstvene organizacije je obiskal Tržaški zaliv

Trst in Sesljan v redu, Milje ne
Čiščenje odplak je v deželi FJK neučinkovito v 52% primerov - Onesnažen tudi izliv Tilmenta - Globa EU 66 milijonov evrov
Morje od Milj do Nabrežine in Sesljana ter Gradeža in Lignana je čisto,
medtem ko je hud problem v Miljah. Točneje, vprašanje čiščenja odplak s čistilnimi napravami je na navedenih območji
učinkovito, z odtočnim kanalom pri
miljski Ul. Battisti pa je nekaj hudo narobe. Voda je namreč hudo onesnažena,
odplake pa ravno tako onesnažujejo izliv Tilmenta blizu Lignana.
To so povedali predstavniki Zelenega škunerja okoljevarstvene organizacije Legambiente, ki se je v okviru svoje kampanje proti naftnim vrtinam v Jadranskem morju in sploh za spoštovanje morja ustavil v Trstu. Letošnja kampanja se je začela v hrvaškem Rovinju,
kjer je bilo plovilo zasidrano od 20. do
22. junija, po Trstu pa bo Zeleni škuner
odplul v Caorle in nato v Benetke. Pot
se bo poleti nadaljevala do južne Italije
in Sicilije in se bo zaključila 19. avgusta
na otoku Elba.
Zeleni škuner oziroma strokovnjaki organizacije Legambiente med potjo
analizirajo morsko vodo in v bistvu
ugotavljajo, ali so naprave za čiščenje odpadnih voda na posameznih območjih

Zeleni škuner je bil včeraj privezan pri Velikem trgu

učinkovite, sta povedala včeraj na tiskovni konferenci glasnica Zelenega škunerja
Serena Carpentieri in član deželnega vodstva Legambiente Andrea Wehrenfennig.
Legambiente se pri svojih analizah
navadno osredotoči na območja, kjer ni
možno kopanje in ki jih javne uprave ne
nadzorujejo. Problem čiščenja odplak v
deželi Furlaniji-Julijski krajini ni še rešen
in so na vidiku nove globe Evropske uni-
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je, sta poudarila Carpentieri in Wehrenfennig. Legambiente je na 111 kilometrih obale FJK vzel v pretres osem
točk, od teh pa ste dve prejeli črno piko. V glavnem so poleg kemičnih značilnosti vode merili koncentracijo črevesnih enterokokov oziroma bakterij
Escherichia coli. Najhujše je bilo v Miljah, kjer je bila morska voda »hudo
onesnažena«, saj je bila koncentracija

bakterij en krat večja glede na zakonsko
predvideno mejo. Ob izlivu Tilmenta je
bilo stanje rahlo boljše in so morsko vodo označili kot »onesnaženo«. Izlivi rek
so vsekakor po deﬁniciji onesnaženi in
je torej vselej prepovedano kopanje, je
dodala Carpentieri, a to še ne pomeni,
da ne sme deželna vlada ukrepati. V FJK
52,1 odstotek odplak ni ustrezno ravnan,
je dodala, to pa bi lahko prihodnje leto
stalo deželo FJK globo EU 66 milijonov
evrov, tj. 53,6 evra vsakega prebivalca.
Sicer so s hudim pojavom v Miljah
že več krat seznanili miljsko občinsko
upravo oz. pristojne oblasti, je dodal Wehrenfennig, problem pa se stalno ponavlja. Predstavnik Legambiente je ne nazadnje opozoril tudi na vprašanje gradnje plinskega terminala v Žavljah in še posebej plinovoda (ta še ni prejel okoljskega dovoljenja), ki bi med drugim hudo
prizadel morski ekosistem. Če so dejansko deželna in vse lokalne uprave že izrazile nasprotovanje uplinjevalniku, to še
ne velja za plinovod, je poudaril Wehrenfennig in pozval deželno vlado, da
čim prej izreče negativno mnenje.
A.G.

Jutri na Opčinah
o reformi javnih uprav

Reforma javnih uprav v Furlaniji-Julijski krajini in njeni učinki na
slovensko narodno skupnost so še
vedno v ospredju zanimanja. Zato
stranka Slovenske skupnosti prireja
jutri ob 20.uri v mali dvorani Prosvetnega doma na Opčinah okroglo
mizo, ki jo bo vodil odgovorni urednik Primorskega dnevnika Dušan
Udovič. Na njej bodo sodelovali deželna svetnika Igor Gabrovec (SSk)
in Stefano Ukmar (DS), rajonski
svetnik in tajnik krajevnega krožka
Demokratske stranke na Vzhodnem
Krasu Matej Iskra ter deželni tajnik
KSI Stojan Spetič.
Razprava o omenjeni temi sodi
v nov niz javnih srečanj o najbolj aktualnih družbeno-političnih tematikah, ki jih stranka Slovenska skupnost priredila tudi v sodelovanju z
drugimi strankami, društvi in ustanovami. »Deželna reforma krajevnih
uprav je vprašanje, ki gotovo pobliže zadeva tako politično-upravno organizacijo javnih uprav in še zlasti
občin, kot neposredno tudi temeljne interese slovenske narodne skupnosti, ki je na območju Furlanije Julijske krajine priznana in zaščitena s
posebnimi državnimi zakoni in mednarodnimi dogovori,« piše v vabilu
za jutrišnjo pobudo v openskem
Prosvetnem domu.

VARSTVO OKOLJA - Obisk Gibanja 5 zvezd POLITIKA - Slovenska komponenta

Devin »okoljska«
razgledna točka

Ukmar koordinator DS
Deželni svetnik je nasledil Massima Veroneseja - Podpora Robertu Cosoliniju
Deželni svetnik Stefano Ukmar je
novi pokrajinski koordinator slovenske
komponente Demokratske stranke.
Na tem mestu je nasledil nabrežinskega podžupana Massima Veroneseja, ki je sicer že pred časom odstopil.
Ukmar je bil na skupščini slovenske
komponente izvoljen soglasno (en
član se je vzdržal).
Med prioritete svojega dela je
Ukmar navedel priprave na občinske
volitve v Trstu in v Miljah ter izvajanje deželne reforme lokalnih uprav. V
zvezi s tržaškimi občinskimi volitvami spomladi prihodnje leto, je pokrajinski koordinator izrekel popolno
podporo ponovni županski kandida-

Devinski grad je zemljepisno gledano odlična razgledna točka na Tržaški zaliv in območje ob izlivu Timave,
kjer - kot znano - načrtujejo t.i. miniuplinjevalnik. Grad je tudi zaradi tega gostil srečanje med delegacijo Gibanja 5
zvezd (z deželnimi svetniki je bil tudi poslanec Stefano Vignaroli) in predstavniki številnih združenj in gibanj, ki si prizadevajo za zaščito narave in nasprotujejo večjim posegom v okolje, začenši s
plinskim terminalom Smart Gas. V delegaciji so bili tudi domačin Danilo Antoni (Občani za Zaliv), pokrajinski koordinator jusov in srenj Marco Leghissa, Alvise Tibaldi (odbor za kmetijsko
Furlanijo) in Brian Harland z Laškega.
Udeleženci srečanja (na sliki)so soglašali, da je treba pred vsakršnim posegom v naravo in okolje dobro premisliti na vse posledice takšnega početja.
Beseda je tekla o hitri železnici, daljnovodu in - kot rečeno - o plinskem terminalu, ki mu združenja domačinov in
civilne družbe močno nasprotujejo.
Skrb za okolje pomeni tudi skrb za ljudi, ki na njem živijo, je poudaril poslanec Vignaroli, podpredsednik parlamentarne komisije, ki preiskuje nezakonite dejavnosti v zvezi z ločevanjem
odpadkov in s tem pojavom povezanimi kriminalnimi posli.

STEFANO UKMAR

turi Roberta Cosolinija, slovenska
komponenta pa bo začela z evidentiranjem slovenskih kandidatov na listi
DS za občinski svet. To velja tudi za
Milje, kjer sicer še ni znano koga bo le-

va sredina izbrala za županskega kandidata, saj Nerio Nesladek po dveh zaporednih mandatih ne more več kandidirati.
Ukmar je zadovoljen z zastopanostjo slovenske DS v izvoljenih upravah, komponento pa je označil kot eno
vodilnih sil v slovenski manjšini. »Reforme se na državni ravni dogajajo kot
na tekočem traku in niso vse v sozvočju z našimi željami in pričakovanji.
Komponenta ostaja vsekakor zvesta
duhu reformizma, kar velja tudi za dogajanja znotraj naše manjšine,« je poudaril Ukmar. Na skupščini na Opčinah je bil edini kandidat za mesto koordinatorja.

VARSTVO OKOLJA - Gibanje 5 zvezd zahteva poseg države in deželne uprave

Jama, ki »spominja« na atentat
V globini v Kotelcah pri Bazovici še vedno debela plast odpadkov, ki so jih tja odvrgli po atentatu v Siotu
Deželna in državna uprava bi
morali nekaj narediti za sanacijo
onesnaženih jam na Krasu. Tako
meni deželna svetnica Gibanja 5
zvezd Ilaria Del Zovo, ki si je skupaj
s poslancem Stefanom Vignarolijem
ogledala nekaj kraških jam na goriškem in tržaškem Krasu. Vignaroli je
podpredsednik parlamentarne komisije, ki preiskuje kriminalne posle
in dejavnosti v zvezi z odpadki.
Delegacija Gibanja 5 zvezd si je
med drugim ogledala tudi brezno v
Kotelcah pri Bazovici (v it. pozzo dei
colombi), kjer so po atentatu na naftovod SIOT leta 1972 odvrgli večje
količine odpadnih naftnih derivatov
in ogljikovodikov. Brezno je globoko 75 metrov, leta 1996 so ga na
stroške Dežele delno sanirali, v jami
pa je še vedno kar precej strupenih
in onesnažujočih snovi. Ne samo iz

Jama v Kotelcah pri Bazovici je še vedno onesnažena

naftnih rezervoarjev v dolinski občini, temveč tudi iz drugih še vedno
neidentificiranih podjetij, ki jim je
skrb za okolje deveta briga.

Vignaroli in Del Zovova sta na
osnovi podatkov in raziskav tržaškega alpinističnega kluba CAI ugotovila, da je na Goriškem in na

Tržaškem več kot 300 onesnaženih
jam in naravnih brezen ter votlin.
Gre za nemajhno številko, zato bi
morali čim prej evidentirati jame, ki
so potrebne nujne sanacije, med katere sodi nedvomno brezno pri Bazovici.
Gibanje 5 zvezd opozarja, da je
poslanec Demokratske stranke Ettore Rosato pred petimi leti opozoril rimski parlament na to pereče
vprašanje, pozivom tudi naravovarstvenih združenj in jamarskih društev pa niso sledila dejanja pristojnih ustanov. Predstavnika Gibanja 5
zvezd zato pozivata predsednico
deželnega odbora Deboro Serracchiani, da se angažira za sanacijo
onesnaženih kraških jam, pri čemer
zaprosi za finančno pomoč Evropsko
unijo, ki ima v ta namen na voljo potrebna sredstva.

