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Uvodno pojasnilo

N

AMEN TE KRATKE ŠTUDIJE je prispevek projektu IPA Adriatic 2007‐2013, v okviru

katerega naj bi se določeni projekti financirali iz evropskih sredstev. Pri iskanju
vzrokov za neprijetno vprašanje, zakaj je Slovenija pri črpanju teh sredstev
izkazano neuspešna, se navaja vse mogoče razloge, medtem ko je glavni (ki se ga vsi
zavedamo, a se mu uradne ocene na daleč izogibajo), da obstaja resen problem
kredibilnosti naših projektov, ki računajo na evropsko pomoč. Prave vzroke tega stanja
gre iskati v dejstvu, da niti priprava v preteklosti neuspešnih projektov niti izvedba
nekaterih odobrenih projektov ne upoštevata velikega razkoraka med evropskim
pristopom izvajanja javnih naročil—ki zahteva dvoje (a) tehnično utemeljenost projekta
v luči jasno opredeljenega problema ter (b) ne le transparentnost ampak tudi smotrnost
porabe odobrenega denarja—in našo prakso. V tem okolju nismo uspešni s svojih
specifičnim pristopom, katerega poteze so podedovane iz samoupravno‐dogovorne
ureditve "nosilcev", "interesnih skupnosti" 1 in vnaprej izbranih "primernih" izvajalcev
ter tem prirejenih razpisov, kar deformira tehnične parametre projektov, medtem ko v
toku projekta nevtralizira instrumente nadzora. Rezultat je naša vse večja odrinjenost od
evropskega denarja. Zato so večinoma uspešni le naši kratkoročni posegi s temeljnimi
utilitarnimi karakteristikami (na primer čistilne naprave, komunala, urejanje
hudournikov, ... ), ne pa tudi kompleksni, dobro utemeljeni, dolgoročni projekti s
sinergičnimi učinki.
Lahko sicer dokazujemo, da je zloraba proračunskih sredstev tudi v Evropi in še
posebno v mediteranskem bazenu splošen pojav, da to sploh ni samo naša posebnost in
je zato ena poglavitnih skrbi preprečevanje zlorab. Ne gre za le moralno motivacijo. Cena
zlorabe okolju namenjenih proračunskih sredstev je še večja degradacija okolja. Tako je
učinek nasproten postavljeni ciljem. Evropa se tega zaveda in v tem pogledu ni pasivna.
Proti takemu stanju se bori s poostrenim nadzorom, katerega mehanizmi temeljijo na
predpostavki, da bo do zlorab prihajalo 2 in so zato, drugače kot naši domači, učinkoviti,
iz česar izhaja nepopularnost evropskega denarja v krogih, katerim je bilo pri nas
dosedaj zaupano urejanje prostora, kar vse je predmet nadaljevanja tega zapisa.
V dokaz, da se v tem pogledu pri nas nekaj spreminja, bo potrebno (1) utemeljiti
projekte v odnosu do evropskih smernic in (2) dognati, kaj taka preusmeritev zahteva v
pogledu korekcije nam lastnih mehanizmov odločanja o prostoru in nato aktivnostih
njegovega urejanja. Uspešna odprava nezdravega splošnega stanja seveda temelji na
sanaciji deformacij, to je postavljanju stvari na njihova prava mesta, kar pomeni
predvsem soočenje z dejstvi in prenehanje zanikanja obstoja zlorab.
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Poglavitna poteza te formule je bila istovetnost nadzornika in izvajalca, ki se je kmalu izrodila v instrument
pranja in prelivanja proračuskega denarja. Evropski denar je v bistvu proračunski, zato so iz samoupravnodogovornega okolja podedovani instrumenti zlorabe proračunskih sredstev navidez kot ustvarjeni za nadaljevanje
te prakse, vendar na začudenje njenih protagonistov ne delujejo. "Črpanje" evropskega denarja s strani običajnih
lobijev neizogibno vodi do konfliktov z razpisovalcem, povsem pričakovana reakcija prvih pa je, da se raje
odpovejo evropskemu denarju, kot da bi korigirali svoje početje.
2
Za razliko od naših, ki v popolnem nasprotju z dejanskim stanjem predpostavljajo visoko moralno integriteto
nosilcev pooblastil, v nadaljevanju fikcije, ki se nadaljuje iz samoupravno-dogovorne ureditve.
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Poglavitna in pri nas slabo razumljena značilnost transparentne izvedbe projektov
je skladnost med deklariranimi cilji in dejansko izvedbo. V okolju, kjer je normalno
govoriti eno v toku kandidature za sredstva in potem, ko jih zagotovimo delati nekaj
drugega, naravnost povedano, govoriti o skladnosti s smernicami, nato pa prirediti
projekt določenim interesom in izvedbo usmerjati v koruptivne dobičke, je natančno
tisto, za kar je Evropa vse bolj občutljiva, nekaj kar naravnost pričakuje—in je na to
pripravljena—ko ima opravka s svojimi koruptivnimi članicami (kot take so poleg
nekaterih drugih vzhodnoevropskih držav izrecno rangirane prav Hrvaška, Slovenija in
Italija, ki se temeljito prepletene srečujejo v obravnavani regiji in kjer je, priznajmo si,
evropsko podzemlje daleč bolje harmonizirano od uradne evropske politike) in v borbi
proti čemur ima vendarle izdelane vse bolj učinkovite nadzorne instrumente, kar naj nas
navdaja z optimizmom.
Sanacija posledic dolgoletnega zanikanja v uvodu naštetih problemov zahteva
prenovo vseh vidikov projektnega investiranja. Tudi potem, ko bi se v okviru določene
pobude—na primer kandidature za evropska sredstva v sklopu široko zastavljenega
projekta—vodstvo projekta resno odločilo v prid transparentne porabe sredstev na
podlagi temeljito premišljenih ciljev, se znajdemo pred problemom, kako projekt
zastaviti v okolju, kjer glavnine urejanja prostora že dolgo več ne usmerjajo strokovne in
civilizacijske vrednote. V nasprotju z vsemi desetletja ponavljanimi opozorili (in tonami
akademskih gradiv, simpozijev, delavnic, ... , itd.) o občutljivosti poseganja v skrajno
omejeni prostor na slovenski obali in potrebi po skrbni koordinaciji odločitev, je
dejanska urbanizacija obale boleče očiten primer delovanja neobvladane stihije. Ta je
danes že vsem očitna pri pozidavi, ki nima nobene civilizacijske vrednosti (Italija je
Sloveniji že očitala uničevanje kulturne dediščine nekdanje Beneške republike), a
prekriva obalo povsod, kjer ni bilo najbolj strogih varovalk oziroma še tam, kjer so bile,
najdemo izsiljene pozidave, kar degradira ves obalni prostor. Manj se zavedamo
razdiralnosti prometnih posegov, ki so, kot kaže, nedotakljivi ne le glede že obstoječih,
ampak tudi šele nameravanih zablod. Usmeritev stran od primitivnega razumevanja
infrastrukture kot vprašanja pretežno ekstenzivne gradnje novih cest ob zanemarjanju
obstoječe mreže, bo zahtevala sprememembo zakoreninjenega miselnega vzorca.
Na kratko rečeno je temeljno politično in strokovno vprašanje našega sodelovanja
pri evropski koheziji, kako presedlati z urejanja prostora za dobrobit špekulantov,
zasebnikov in cestarskega lobija—kar je bilo doslej praktično brez izjeme pravilo in tudi
omejeno na te skupine ob izključevanju skupnega interesa—v skrbno izvedbo projektov,
ko zanemarjeni skupni interes ni definiran niti usklajen z evropsko kohezijsko politiko,
kaj šele zajet v konsistentne sklope posegov v prostor. Vsebinski premiki so nujni, če naj
cela slovenska obala ne utone v kaosu parcialnih prostorskih posegov, ki grozijo, da bodo
zaprli še zadnje možnosti za planske posege. Tu se bomo srečali s strokovnim
problemom smotrnosti predloženih projektov, ko se bodo znašli pod lupo evropske
presoje, nato pa njihove usklajenosti z evropskimi priporočili, razkoraka med
zahtevanimi in eventuelno odobrenimi sredstvi, sposobnostjo dejanske izvedbe in tako
naprej. V konkretnem primeru—namreč, nujnih posegih v prostor v javnem interesu—se
naš skupni interes definira tudi z razširitvijo na skupni interes Evropske unije, ker smo
se tako obvezali s pristopom in sprejemom zavezujočih dokumentov Unije. Ta situacija
postane v okolju, ki je naravnano na neusklajenost deklaracij s kasnejšimi dejanji,
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neobičajno zahtevna. Na majhnem slovenskem segmentu Mediterana, stisnjenim med
hrvaško na eni in italijansko obalo na drugi strani, v globino pa izpostavljenem pritiskom
srednje in severne Evrope, ki povsem pravilno gleda(ta) prostor Evropske unije kot svoj
enoten prostor, znotraj katerega imata pravico soodločanja, je potreben bistven premik.
Zapleteno situacijo, kakršna trenutno je, gre obravnavati kot preizkus naše sposobnosti
vključevanja v evropsko prakso izvajanja projektov 3 .
Verjetnost, na primer, da bi brezdušno cestarsko uničevanje krajine (odsek Koper‐
Lucija), kakršno je predvideno z veljavno uredbo (o čemer več spodaj), lahko uspešno
konkuriralo za evropska sredstva, je nična, ker so ta in podobni načrtovani posegi v
nasprotju z vsemi smernicami barcelonske deklaracije. Vendar katera rešitev pa je v
skladu z njimi, oziroma kakšna naj bi ta bila? Za začetek se sprijaznimo z dejstvom, da
takih rešitev zagotovo ne bosta našla ne cestarska "stroka" 4 , ki brezobzirno in povsem
neovirano kroji svoje ekstenzivne posege v prostor, ne nepremičninski lobi. Potrebno je
širše obzorje pri poseganju v postor, kot ga v tem pogledu dosegajo navedeni, potem ko
smo kot družba svojo dovzetnost za lobistične vplive dokazali pri škandalozni izvedbi
avtocestnega programa. To je minimalno, kar je končno treba reči, da bomo lahko
nadaljevali drugače. Zavedamo se, da bo navedeno moteče za vse, ki so danes vpeti v
postopke prostorskega odločanja, vendar vztrajamo, da urejanje prostora mora po poti,
ki je nakazana s to kratko študijo in posebno, da se v postopkih konkuriranja za evropska
sredstva splača nastopiti z dobro utemeljeno, čeprav radikalno pobudo, ki lahko opozori
nase prav s svojim odstopanjem od že videnega.
Narativa tega zapisa je mišljena kot grob oris filozofije, ki jo je mogoče sprejeti v
nadomestilo do konca iztrošenih floskul, ki se še kar obračajo v diskurzu prostorskega
urejanja in so pri nas neposredna dediščina samoupravno‐dogovornega rituala, ko se je
vnaprej in drugje dogovorjene posege prikrivalo z usmerjeno, psevdostrokovno,
takoimenovano javno razpravo. Ta rutina je še vseprisotna in še kar zaprta v obstoječe
hermetične ovire, da ne dopušča prostora za kvalitetne realne odzive na vsakdanje
probleme, za kar so potrebni novi miselni vzorci.
Odpreti gre sveže poglede ne le na že znane in ponavljajoče se probleme urejanja
prostora, ampak tudi na nove, ki se v celem evropskem prostoru z vse večjo frekvenco
odpirajo v realnem času in globalno, za kar so naše relevantne stroke nepripravljene (in
priznajmo si v določeni meri nevtralizirane, če ne kar naklepno pohabljene), predvsem
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Te zahteve ne gre sprejemati kot naivnost, ki se zlahka obide. Vemo da se evropska sredstva in subvencije na
široko zlorabljajo za negospodarne in nezakonite namene, predvsem v južni Evropi tudi za kriminalne podvige,
kar vse je še posebej prisotno v Mediteranu—primeri ravnanja z odpadki, zlorabe kmetijskih subvencij,
spremembe namembnosti varovanih območij, … —vse to je v Uniji že okvalificirano kot kriminal in se priznano
odkriva ter preganja. Še več, po pristopu vrste držav iz nekdanje vzhodne Evrope, se je unija zavedla, da širitev iz
te smeri povečuje toleranco do kriminala v navezi z državo, kar je fenomen, ki je Unijo našel nepripravljeno, a se
je hitro zavedla, kako lahko te sveže sile, v sodelovanju z nekoč že za silo obvladovanim kriminalom v nekdanji
ožji Uniji dosežejo sinergijo, ki lahko postane neobvladljiva. Skratka, Evropa postaja občutljiva in vse manj
tolerantna do zlorabe proračunskih sredstev, kar je razvidno iz vse bolj izrazitega pogojevanja načinov njihove
porabe.
4
Primer so izsiljene trase avtocest, kjer je najbolj kričeč primer Vipavska dolina. Ob dvakrat preplačanih
avtocestah "ni bilo denarja" za izvedbo avtoceste na robu doline pretežno v tunelih, s čimer bi se izognili tako
plazenju kot zapiranju avtoceste ob vse pogostejših pojavih orkanske burje, pa še ohranili bi pomemben del
rodovitne zemlje, da ne govorimo o estetskih vidikih umika avtoceste z dna te lepe doline. Pobude v tem smislu
so bile arogantno zavrnjene z argumenti, ki se jih je vsiljevalo kot strokovne, ko danes vsi vemo, da je bil glavni
motiv maksimiranje neupravičenih dobičkov in kartelno dogovarjanje.
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pa preusmeriti fokus iz deklarativnega naštevanja ciljev v iskanje tehničnih rešitev, kar
zahteva sposobnost usmerjanja inženirskih znanj v inventivne rešitve nakopičenih
okoljskih problemov, na temelju poznavanja tako politične, kot strokovne plati
odgovarjajočih procesov. Pustimo si dopovedati, da podedovana samoupravno‐
dogovorna prostorska retorika z vsemi svojimi zlaganimi zvijačami, nima niti pasje
možnosti prepričati kompetentne evropske presoje o smotrnosti financiranja naših
pobud in predlogov projektov ter, da zanikanje, v interesu nadaljevanja te prakse,
odgovarjajočih škodljivih učinkov, ki je v služenju določenim interesom delovalo znotraj
tega hermetičnega diskurza, ni instrument konkurenčnega nastopa v borbi za evropska
sredstva.
V svojem omejenem okviru ta študija nakazuje, v kateri smeri naj gre iskanje
alternativnega pristopa, ki ga bo mogoče zagovarjati v konkurenčnih prizadevanjih za
evropska sredstva. Zgoraj in v nadaljevanju povedanega ne bomo našli v dokumentih in
priporočilih, ker gre za politično občutljive zadeve, katerim se evropski protokoli
praviloma izogibajo, izogibanje pa ni prava politika takoj, ko se uveljavljanje priporočil
preseli na teren in formalno doseženi konsenz podpisnic protokola prizadene globoko
zasidrane lokalne interese, nakar vse skupaj konča v frazarjenju, katerega pri nas
posebno obvladamo ("treba je, ...", "morali bi, ...", "če ne bomo ne bo ...") in kar je v svetu
vse bolj prepoznano za to, kar dejansko je, v najboljšem primeru politični obskurantizem
v svojih bolj nevarnih aspektih pa orodje blokade pozitivne regulative.
Na drugi strani se se s ciljem doseganja konsenza nedorečena evropska regulativa
izogiba označevanju občutljivih kršitev dogovorov, ko se zanaša, da jo bodo prizadete
lokalne skupnosti smiselno dopolnile, kjer bodo zaznale potrebo, vendar se to ne zgodi.
Na primer, regulativa, ki ne kvalificira kriminalnega požiga gozdov v obalnem pasu po
celem Mediteranu, kot orodje spreminjanja namembnosti zemljišč (ne predpiše obveze
ponovne pogozditve ali moratorija na spremembo namembnosti), je nemočna, ker se
sama obsoja na to, da gleda kriminalne požige kot naravne katastrofe spremembe
namembnosti pa kot dobrodošlo reševanje nastale situacije. Ne označi za organiziran
kriminal tistih načinov vmešavanja v lokalne skupnosti, ki so v svojem bistvu popolnoma
nesprejemljive, namreč izsiljevanje, pobiranje varščine, zloraba finančnih spodbud,
uničevanje okolja za profit, korupcija pri infrastrukturnih projektih, korupcija lokalne
samouprave, policije, pravosodja, zloraba upravnih postopkov, ki se vedno izrodi v
privilegij napačne kategorije nosilcev investicijskih pobud torej ne takih, ki s svojim
delom in znanjem prispevajo kvalitetnemu razvoju.
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Status Krajinskega parka Strunjan v luči
Barcelonskega protokola

B

IROKRATSKA PRIPOROČILA—česar primer, rečeno brez slabšalnega namena, je

Barcelonska konvencija—so rezultat konsenza v širokih potezah in so kot taka
močno izpostavljena manipulaciji, ko se lahko napolnijo s skoraj poljubno
vsebino. To je splošno priznan problem državne in meddržavne regulative, katere šibka
točka je vedno izvedbeni del, ob vseh lepo povedanih splošnih deklaracijah. Ko se
določena politika uveljavlja prek sofinanciranja projektov, ki so lahko odobreni ali ne, se
na predlagatelja prelaga teža dokazovanja, da vsebina predlaganih projektov ne le
upošteva, ampak dejansko uveljavlja s širokim konsenzom usklajene birokratske
smernice. Šele v naslednjem koraku lahko prosvetljena in dobro informirana selekcija
pobud pripelje do fonda splošno sprejemljivih načel, kot tudi konkretnih izvedbenih
posegov. Tako se oblikuje politika uveljavljanja deklariranih ciljev na podlagi usklajenih
strategij dejanske izvedbe projektov.
Ker so ambiciozne pobude za gospodarjenje in razvoj nekega bodočega urejenega
mediteranskega prostora odvisne od sposobnosti koordinacije velikega števila lokalnih
projektov, so le‐ti zaradi zgodovine preteklega dogajanja lahko nasprotujoči, izključujoči
ali celo drug drugemu sovražni. V obravnavanem primeru tržaškega in piranskega zaliva
je bilo v zadnjem stoletju nakopičenih toliko nasprotij, da je trenutna odsotnost
konfliktov prej izraz utrujenosti kot harmonije pod okriljem Evropske unije. Podobnih
žarišč je v Mediteranu polno, od Gibraltarja prek Barcelone do Korzike na eni strani ter
do skoraj neprekinjene vrste problemov od Neuma, prek bolgarske meje do Cipra in
Bejruta na drugi, da ne govorimo o vzhodnem in južnem Sredozemlju, kjer na samem
pragu Evrope divjajo vojne, spričo katerih lahko gledamo Barcelonske protokole kot
izredno ambiciozno zastavljeno politiko ali kot ničvreden papir.
Na našem malem segmentu Mediterana se srečujejo tri državne tvorbe, ki so po
letošnjem pristopu Hrvaške v EU naenkrat z odprtimi mejami dejansko in v lastnem
interesu prisiljene sodelovati, čeravno so si še pred kratkim nasprotovale in potem ko so
se skupaj znašle pri vrhu na lestvici koruptivnosti. Na prvi pogled to dejstvo nima nič
opraviti z Barcelonsko deklaracijo. Pa ni tako. Obstaja nevarnost da bo, po odpravi mej
znotraj EU, prvi efekt poenotenja prostora koordinacija ter intenziviranje procesov, ki jih
deklaracija označuje za negativne a so po inerciji ta hip prevladujoči.
V teh razmerah lahko Slovenija in lokalne skupnosti v slovenski Istri za začetek
prispevajo premik v zgled ostalim akterjem. Prevzem pobude, v smislu proaktivnega
upoštevanja v Barceloni deklariranih ciljev, nam lahko prinese prednost. Z logično in
strokovno utemeljeno paleto sinergičnih tehničnih posegov zastavljenih na način, da
sinergija ni fraza, ampak je utemeljena s konkretnimi učinki. Kakor lepo se sliši, bo glede
na servilnost cele palete strok in odgovornega uradništva težko. A vendarle poglejmo,
kako bi bilo, če bi bilo. V nadaljevanju so opisani tehnični posegi in nekaj novih idej, ki bi
lahko pritegnili pozornost odločevalcev za podeljevanje evropskih sredstev v naš prid.
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Barcelonski protokoli nalagajo obvezne postopke, v zvezi s katerimi bomo opravili
pomembno nalogo, ko jih bomo prevedli v svoje lokalne razmere. Temeljita študija
statusa slovenske obale, oziroma tržaškega zaliva z zaledjem ter Istre in Kvarnerja, bi
zahtevala obravnavo po vseh členih protokola. Na prvi pogled KPS—pod pogojem, da
parka ne obravnavamo kot izjemo, ampak kot integralen del obalnega prostora—
neposredno zadevajo tri preambule in določeni členi. V tem duhu so v nadaljevanju
teksta točke protokola interpretirane v terminih konkretnih prostorskih posegov:
UPOŠTEVAJE, da so obalna področja Mediterana skupna naravna in kulturna
dediščina mediteranskih narodov in, da naj bodo ta varovana ter premišljeno
izkoriščana v korist sedanjih in bodočih generacij,
ZASKRBLJENI zaradi povečanih od človeka povzročenih obremenitev obalnih
področij mediteranskega morja, ki ogrožajo njihovo krhko naravo in v želji
zaustaviti in preokreniti procese degradacije obale in njenih ekosistemov, ...
Ko zgornje zelo direktno priporočilo vzamemo zares, imamo neizpodbitno pravno
podlago za institucionalni upor zlorabam, ki jih naš del Mediterana doživlja v zadnjih
treh desetletjih. Te so: špekulativna pozidava, mešetarjenje z zemljišči in njihovo
namembnostjo, vsiljeni infrastrukturni projekti s strani lobijev, eksteritorialne poslovne
pobude brez ozirov na želje in potrebe avtohtonega prebivalstva, kaj šele krajinske in
ekološke faktorje, ... itd.
V PREPRIČANJU, da to nenadomestljivo ekološko, ekonomsko in socialno bogastvo
zahteva poseben integriran pristop k planiranju ter upravljanju obalnih področij,
tako celote kot posameznih obalnih držav, ob spoštovanju razlik in specifičnih
potreb, ...
Najmanj kar predpisani integrirani pristop zahteva, je podrejanje zunanjih apetitov
potrebam avtohtonega prebivalstva in tistih priseljencev, ki so pripravljeni spoštovati
ekološke, ekonomske in socialne vire tradicionalnih načinov bivanja ob njihovem
naravnem razvoju ter pripravljenost od priseljencev zahtevati asimilacijo v obstoječe
kulturne okvire in norme. Avtohtono prebivalstvo ima v obrambo svoje kulture vso
pravico uveljavljati to načelo na ravni upravnih aktov.
ODLOČENI ojačiti napore obalnih držav v smeri integrirane rabe prostora na ravni
celotnega Mediterana,
Ta filozofija je po petih človeških generacijah vztrajanja stanja 5 , kakršno je pri nas, za ta
prostor nekaj povsem novega. Če potrebujemo šolski primer negativne integrirane rabe
mediteranskega prostora, bomo težko našli bolj izrazitega.
ODLOČENI stimulirati s koordinirano promocijo narodne, regionalne in lokalne
iniciative, ob sodelovanju in partnerstvu različnih akterjev, ki stremijo k
učinkovitemu vodstvu v cilju integriranega upravljanja z obalo,

V sto letih po razpadu Avstroogrske, ko se je prostor Tržaškega zaliva in Istre osvajalo, etnično čistilo in
polnilo, kosalo, raznarodovalo, delilo z železno zaveso, posiljevalo z ideologijami, kar vse je v pogledu
urejanja prostora pripeljalo predvsem do ponovitev (nasprotno od integracije) osnovnih funkcionalnosti in
do ekstenzivne pozidave za zadovoljitev trenutnih potreb, vse na račun kulturnih vrednot, ki so v teh
razmerah ves ta čas kotirale nekje pri dnu.
5

7

Pri vključevanju v to pobudo bo za tri neuradno najbolj korumpirane članice EU, ki se
srečujejo na tem prostoru in naj bi sodelovale kot partnerji v duhu protokola, najtrši oreh
kredibilnost glede njihove odločenosti sodelovati v zasledovanju ciljev, ki so skoraj
diametralno nasprotni dejanskim, za kar bo potrebno opustiti večino ustaljene prakse in
se odreči iz nje izhajajoči renti. Zato pa bodo vsi, ki si želijo produktivnega sodelovanja
pod okriljem evropske unije in v tem smislu stremijo k skupnim ciljem, našli močnega
zaveznika pri sanaciji preteklega razdejanja.
1. člen—Splošne obveze
V skladu s konvencijo o zaščiti morskega okolja in obalne regije Mediterana ter
njenimi protokoli, bodo podpisniki vzpostavili skupen okvir za integrirano
upravljanje in v ta namen uvedli potrebne mere za ojačitev regionalne kooperacije.
V tej zvezi smo soočeni s svojo staro zadrego. Dejstvo, da smo država na obali
Mediterana, nam daje eno redkih prioritet v odnosu do drugih članic EU in legitimacijo za
prevzemanje pobud v pomembnem aspektu skupne politike. Ali bomo tvorno prispevali
k vzpostavljanju regionalnega sodelovanja, kar pomeni, prevzeli pobude v nekaterih
njenih vidikih, ali bomo pasivno čakali, da to naredijo drugi. V prvem primeru bo imel
problem, kdor bo to počel s figo v žepu, ker če je mogoče izigravati, kar je bilo sprejeto na
pobudo drugih, je to mnogo teže v odnosu na lastne pobude.
5. člen—Cilji integriranega upravljanja z obalo
(a) omogočiti, prek racionalnega planiranja aktivnosti, sonaraven razvoj obalnih
področij ob zagotovilu, da bosta okolje in pokrajina upoštevana v harmoniji z
ekonomskim, socialnim in kulturnim razvojem;
(b) doseči, kar zadeva rabo obalnega področja, koherenco med javno in privatno
iniciativo, na nacionalni, regionalni in lokalni ravni;
Pri (a), če pomislimo, kaj ta stavek pomeni, nam postane jasno, da taka usmeritev
zahteva povsem novo prakso, za katero smo zaenkrat neusposobljeni v vseh naštetih
pogledih: ekonomskem, socialnem in kulturnem;
Pod (b): daleč od koherence s privatno je pri nas javna iniciativa, praktično neobstoječa.
Tudi kar je financirano z javnim denarjem, praviloma postane plen privatnih interesov.
Šele, ko se bo to spremenilo, se lahko usmerimo v koherenco.
6. člen—splošni principi integralnega upravljanja obale
(d) zagotoviti ustrezno vodenje, ki naj omogoča primerno in pravočasno udeležbo v
transparentnem procesu odločanja za lokalno populacijo in predstavnike civilne
družbe;
(h) alokacija izrabe prostora vzdolž cele obale naj bo uravnotežena; nepotrebni
koncentraciji oziroma stihijski urbanizaciji naj se izogiba;
(j) škoda obalnemu okolju naj bo onemogočena in če do nje pride, naj se vzpostavi
prejšnje stanje;
(d) če si ob tem pasusu predstavljamo proces odločanja na ravni in v duhu inscenirane
samoupravno‐dogovorne javne razprave za pokrivanje vnaprej sprejetih odločitev—kar
bo kdo hitro pograbil kot spodbudo naj se s tako prakso nadaljuje—smo zgrešili duha
Barcelonskih protokolov; za Evropo je udeležba navedenih v odločanju nekaj relativno
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novega in se imajo tvorci protokola v tem smislu za inovativne; mi pa imamo dodaten
problem sprejeti pobudo ob dejstvu, da sploh ni isto kot naša samoupravna praksa;
(h) to je pri nas že zamujeno, saj je stihijska urbanizacija dejstvo vzdolž celotne obale;
priporočilo pa še lahko apliciramo na notranjost, kolikor je ostaja, medtem ko za
obstoječo urbanizacijo lahko predlagamo urbanistične rešitve, ki reciklirajo že
urbanizirani prostor in mu dvignejo kvaliteto ob prehodu na višjo gostoto zazidave; to bo
zahtevalo nove instrumente pri določanju in spremembah namembnosti;
(j) skladno s tem priporočilom bi morali na slovenski in deloma italijanski obali
odstraniti realizirane ter deloma planirane močno pretirane cestarske posege, ki
ekstenzivno zasedajo in degradirajo dragocen prostor.
8. člen—varovanje in sonaravni razvoj obale
2. (a) vzpostavljena bodo obalna območja glede na najvišje zimsko plimovanje, kjer
gradnja ne bo dovoljena zaradi negativnih vplivov klimatskih sprememb;
3. (b) omejitev linearnega širjenja pozidave in gradnje nove prometne
infrastrukture vzdolž obale;
3. (d) zagotovitev svobodnega dostopa javnosti do morja vzdolž celotne obale.
K 3. (d) pri nas to enostavno pomeni prepoved privatizacije obale, tako za zasebnike kot
za korporacije ter vračanje v prejšnje stanje, kjer se je to že zgodilo.
9. člen—gospodarske dejavnosti
2. (d) (ii) spodbujale se bodo specifične oblike ekonomskih dejavnosti, vključno s
kulturnim, ruralnim in ekoturizmom, ob spoštovanju tradicij lokalnega
prebivalstva;
Pri 2. (d) (ii) gre opozoriti, da na to priporočilo lahko gledamo z dveh različnih vidikov:
(Prvi) ki ga ta študija zavrača, predpostavlja, da spoštovanje tradicij, ter kulturnih in
ruralnih posebnosti, ki naj bi privlačile turizem, pomeni njihovo konzervacijo. Pomota je
v pričakovanju, da ruralne tradicije še obstajajo v svojih pristnih tradicionalnih oblikah. V
resnici tega že davno ni več in vse, kar je v tem duhu mogoče, so inscenacije namišljenega
stanja ruralne idile, neke vrste Potemkinovih vasi, kar ni le nepošteno, ampak tudi
tehnično neizvedljivo, razen v obliki, ki je tako razvrednotena, da izgubi vso kvaliteto.
Povsod po svetu so bili poskusi v tej smeri, vendar rezultati niso zgled za posnemanje. Ta
pristop je navadno povezan z zahtevo, da je treba take aktivnosti subvencionirati, kar se
izrodi v lovljenje subvencij (tudi evropskih) ob višanju finančnih zahtev in nižanju
kvalitete spoštovanih tradicij.
(Drugi) temelji na predpostavki, da spoštovanje tradicij lokalne populacije pomeni
priznanje pravice do razvoja teh tradicij v nove sodobne oblike 6 turistično zanimive
daleč bolj kot ponarejene, ker predstavljajo tradicionalne produkte v kombinaciji z živo
6 Gl. 'The Economist', Technology Quarterly, November 30, 2013, Bacchus to the future, High‐tech
winemaking—tehnology that made plonk a thing of the past. Članek odpira celo vrsto novih pogledov na
stvari, ki so predmet tudi Strunjanskega parka. Razberemo, kako je lahko, na primer, napredna vinarska
tehnologija, relativno na tradicionalno, tisto kar je najbolj zanimivo, ker predpostavlja tako temeljito
poznavanje tradicionalne pridelave kot prostora možnosti nadaljnjega razvoja tehnologije. V prostoru
kulture je bilo tipično oživljanje tradicije irski Riverdance, ki je dvignil vsebino tradicionalnega kmečkega
plesa na raven sodobne plesne umetnosti, kar je publika sprejela kot velik dosežek in ga bogato nagradila.
Primerjajmo to s svojimi "folklornimi" plesi, ki oponašajo slabo povzet ritual, kar ne privlači več nikogar.
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tehnologijo, ki te produkte dviguje na višjo raven ob popolnem razumevanju tako
tradicionalnih postopkov kot njihovih modernih ekvivalentov. Jasno je, da je tak pristop
težji od inscenirane tradicije, a je tudi bolj donosen, v resnici edini, ki ne potrebuje
subvencij. V Strunjanu so nekaj podobnega lahko jagode/sadje, zelenjava itd. Relevantno
vprašanje, kaj je na strunjanski zelenjavi takega, da ji bo evropska (ali vsaj vseslovenska)
publika dala prednost pred cenejšo zelenjavo, je eminentno strokovna zadeva.
Protokol vse to korektno opredeljuje kot ekonomsko aktivnost, nedvomno ob zavedanju
da ekoturizma ne bo, če od njega ne bo dobička za izvajalce.
10. člen—specifični obalni ekosistemi
Podpisniki bodo sprejeli ukrepe za zaščito določenih specifičnih obalnih ekosistemov,
s pomočjo zakonodaje, planiranja in upravljanja vrst posebno visoke vrednosti, in
sicer:
2. morski habitat
3. obalni gozdovi in drevesni nasadi
Podpisniki bodo sprejeli ukrepe za zaščito obalnih gozdov in drevesnih nasadov,
posebno tistih, ki se nahajajo izven posebej zaščitenih predelov.
Glede morskega habitata strunjanski park že deluje v tem smislu, glede gozdov pa gre
poudariti naslednje. To so povsem zanemarjeni, tako znotraj parka kot na celotnem
območju slovenske Istre. Gozdovi se ne obnavljajo in se ne kultivirajo. Edini kultivirani
nasad je strunjanski drevored, ki je okrnjen preživel z lastnimi močmi in je istočasno
glavna prometna povezava. Tako je lahko eden od projektov, ki z gotovostjo lahko računa
na evropska sredstva, ravno obnova in zaščita gozdov, ki ne bo ovirana prav zato, ker v
sedanji obliki gozdovi (ki to v resnici, kot predmet eksploatacije, niti niso več) ne
predstavljajo posebne ekonomske vrednosti in zato niso tarča špekulacije. Gozdovi so
zanesljivo predmet, ki zahteva institucionalno skrbništvo na celem področju slovenske
Istre in v tem smislu je Strunjanski park nedvomno pravi nosilec obnove.
11. člen—obalni landscape
2. Podpisniki bodo promovirali regionalno in mednarodno sodelovanje na področju
varovanja krajine in posebno implementacije, kjer je smiselna, skupnih akcij za
čezmejno oblikovanje krajine.
To je tisto, kar je stara Avstrija počela na celotni obali od Tržiča do Dubrovnika, kjer so
bili posebno aktivni in cenjeni slovenski gozdarji in kar je ustvarilo mogočne pinete, ki so
bile ponos Dalmacije, dokler jih niso zdesetkali požigi, spremembe namembnosti,
stihijska gradnja in tako naprej. Seveda je mesto vzorčne skupne akcije za čezmejno
oblikovanje krajine prav naš košček Mediterana, če ga podaljšamo še na vzhodno in
zahodno stran. Naš Kras, prostor ob izlivu Soče, tržaška obala, slovenska Istra in najmanj
prostor do Mirne so gotovo potencialni predmet skupne akcije po 11. členu.
15. člen—dvig zavesti, šolanje, vzgoja in raziskave
3. Podpisnice bodo poskrbele za interdisciplinarne znanstvene raziskave o
upravljanju integrirane obalne cone. V ta namen bodo vzpostavile in podpirale
specializirane raziskovalne centre. Namen teh raziskav bo razvoj znanja o
upravljanju obale z namenom prispevati k informiranosti javnosti in tako omogočiti
kompetentno javno in zasebno odločanje.
10

Ni razloga da Unija ne bi finančno podprla specializiranega raziskovalnega centra v
sklopu strunjanskega parka. Ker nič podobnega trenutno ne obstaja, bi tak center, lociran
na licu mesta (in ne v kakem inštitutu v Ljubljani ali Kopru) izpolnil priporočila
barcelonskih protokolov in bi se lahko razvil v pomemben faktor strategije upravljanja z
mediteranskim prostorom. Idealno bi se tak inštitut ukvarjal z implementacijo
prozaičnih posegov na terenu, kot je namakanje, pogozdovanje, gojenje školjk, vzgoja
manj obremenjujočih sadnih vrst, ekoturizem, ...
20. člen—zemljiška politika
S tem namenom in s ciljem zagotavljanja sonaravnega upravljanja z javno in
zasebno zemljiško lastnino obalnega področja, lahko podpisnice, med drugim,
sprejmejo mehanizme akvizicije, cesacije, podaritve in prenosa zemljišč v javno last
in razbremenitev posesti.
Tu ni kaj dodati, razen opombe, da v tem duhu v Sloveniji že obstaja najmanj mehanizem
predkupne pravice, katerega dosledna neuporaba je močan indikator koruptivnosti
lokalne in državne uprave. Pomemben faktor kvalitete okolja je pravica poti oziroma
neškodljivega dostopa. Razvoj v nagneteni Evropi gre v smeri odpiranja. Pri nas smo v
privatizacijski evforiji srečali vrsto poskusov zapiranja z ograjevanjem, ki so zadnje čase
nekoliko popustili, a so še naprej močno prisotni v arhaičnem razumevanju zasebne
lastnine. V tej zvezi opozorimo na uredbo v Italiji, ki zahteva odpiranje posesti za javnost
obvezno za vse, ki iz naslova njenega vzdrževanja oziroma ohranjanja prejemajo
subvencije.
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Relevantni družbeni vidiki

V

SE DOKLER SE JIH NE IZLOČI iz procesa odločanja, bodo špekulativni interesi gledali še

nepozidane dele slovenske obale kot poslovno priložnost in v istem pogledu
Strunjanski krajinski park kot anomalijo zatečenega stanja, ki ga gre omejiti v
njegove fizične meje in formalno vzpostavljene pravne okvire, katerim je mogoče
zadostiti na ravni "upravljanja" brez tehnične vsebine, dejanske posege v prostor pa
nadaljevati v skladu s tekočo rutino arbitriranja od primera do primera. V nasprotju s to
tendenco gre poudariti, da je naravni park le ena od značilnosti našega kratkega
obmorskega pasu, na srečo ohranjena okoljska vrednota, ki prispeva h kvaliteti cele
slovenske obale in širše regije in je zato ne gre obravnavati izolirano.
Po vsem mediteranskem bazenu—širom evropskega "juga" 7 v slabšalnem
pomenu—špekulativni in (povejmo brez dlake na jeziku) mafijski interesi jezdijo na
nezadovoljstvu lokalnega prebivalstva tega priročno usmerjajo proti zanje moteči
upravni regulativi in se na debelo poslužujejo korupcije ter manipulacije lokalne in
državne politike za svoje cilje, ki so v diametralnem nasprotju tako z duhom kot s
posameznimi členi Barcelonske deklaracije. Danes je v napredni Evropi že percipirano,
da je to ena glavnih karakteristik, ki zaznamuje celoten prostor Mediterana in ta
percepcija se ne bo razblinila sama od sebe, ker razdiralni interesi, ko nevtralizirajo
kohezijske instrumente, izrecno vzpostavljene z namenom preseganja takega stanja,
grobo posegajo v pristojnosti Evropske skupnosti. Tako so pobude, ki v Evropo prihajajo
iz mediteranskega bazena sprejete s skepso in naraščajočim cinizmom. S tem oblakom so
zasenčene tudi tiste pozitivne in strokovno utemeljene. Zapiranje v lokalne okvire v
nasprotju s kohezijsko politiko omogoča samovoljo uveljavljanje interesov v nasprotju z
evropsko politiko 8 . Zato se moramo, ko se sklicujemo na Barcelonsko deklaracijo v prvi
vrsti soočiti z domačimi faktorji, ki delujejo proti njej. Prvi korak je soočenje s tem, da
navedeno obstaja. Drugi korak je nevtralizacija pritiskov.
Kako je navedeno pomembno v sklopu obravnave krajinskega parka? Zakaj izrecno
navajanje temnih strani nekega stanja, ko toliko drugih problemov zahteva pozornost
Evrope? Ali ne gre za prehodne anomalije, ki se bodo s časom izravnale? Ali nimamo na
braniku proti zlorabam prav za to usposobljenih in pooblaščenih okoljsko in
naravovarstvenih institucij, kot garanta zanesljive prevlade razuma? Ali ni tisto kar
predvsem potrebujemo le nekaj več pozitivne energije in optimizma? Na žalost ne. Prava
pot do kredibilnosti in s tem evropske pomoči je le jasna opredelitev do lastnih
razdiralcev evropske kohezije, distanca od prevladujočega stanja, tudi od svojih institucij
povsod tam, kjer so te očitno neadekvatne, prošnja za pomoč ob odkritem priznanju, da
zanašanje na lastne moči in lastne upravne instrumente ne zadostuje. To bi bilo ta hip v
popolnem nasprotju s prevladujočo slovensko politiko in se lahko na specifičnem
7

Po tem kako se je v sto letih evropska predstava o njenem jugu spremenila iz opevane (od Byrona naprej)
Arkadije v zaostalo, nedelujoče ekonomsko breme razvite in delujoče Evrope, lahko sodimo kako drastična je
bila erozija kvalitet, ki so nekoč predstavljale luč evropskega prosvetljenstva.
8
Ko v Sloveniji zaznavamo, da se porast prav teh teženj vedno glasneje izraža v protievropski retoriki, opazimo
kako se na samostojnost odločanja sklicujejo prav tiste sile, ki Unijo zlorabljajo za prikrivanje procesov, kakršni
delujejo v nasprotju z njenimi načeli kohezivnega razvoja.
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naravovarstvenem področju vzporeja s poraznim stanjem na področju javnih financ, kjer
gre za izogibanje evropski pomoči iz enakih motivov. Skratka, eden od poudarkov te
študije je trditev, da se zdrava in napredna okoljevarstvena politika ne more izogibati
soočenju, s tem pa konfliktu, s koruptivno realno politiko in to najprej s tisto lokalno, s
katero hoče predvsem paktirati v pričakovanju oblastne podpore, brez katere je
nemočna. Ta poudarek, legitimen v skladu z evropskim duhom kritičnega dialoga ob
usklajevanju pozitivnih in eliminaciji negativnih interesov je seveda v neskladju z našo
samoupravno‐dogovorno tradicijo.
Omenjene neadekvatne institucije v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, njihovimi
upravnimi organi in premedlo podprte z državno intervencijo, kjer ukrepi presegajo
lokalne pristojnosti, ne zmorejo preseči konfliktov (kar jim težko očitamo, ko se zavemo s
kako močnimi pritiski imajo opraviti), ki jih v prostor vnašajo v izhodišču pozitivno
zasnovani a nato lokalnemu prebivalstvu vsiljeni statusi varovanih območij. To nikakor
ni problem le SKP ampak tudi, na primer, TNP in vseh obstoječih ter prihodnjih posebej
ščitenih prostorov. Dejstvo ostaja, da lokalno prebivalstvo formalno zaščito ob očitnih
kršitvah sprejema kot uzurpacijo, kar je vir nezadovoljstva. Slednje je dovolj razširjeno,
da je priročen izgovor za kršitve, ki praviloma ne nastajajo pri lokalnem prebivalstvu
ampak prihajajo od zunaj, s strani faktorjev, ki razpolagajo z zadostno politično močjo, da
so jo pripravljeni zlorabljati v zasledovanju poslovnih interesov. Paleta škodljivih
dejavnikov se razteza od nosilcev javnih pooblastil do organiziranega kriminala.
Skratka, temeljni paradoks, ki ga njegovo varovanje vnaša v prostor in je primarni
vir konfliktov, je dejstvo, da so zaščite utemeljene z izrednimi krajinskimi kvalitetami
varovanih prostorov ter, da se le‐te v skupnem interesu ohranjajo na način, ki močno
omejuje tako prosto razpolaganje z lastnino, kot svobodno poslovno pobudo. S tem
zaščita—kot je tudi njen namen—drastično dviga kvaliteto prostora, kar ipso facto veča
apetite po izjemnem statusu poslovne pobude znotraj dragocenega prostora in s tem,
enako drastično, koruptivne pritiske v selektivno podporo takim pobudam. V tem smislu
je status varovanega območja dobrodošel vir dodane vrednosti, ki ne zahteva ne
investicije ne drugega napora, idealna poslovna priložnost na razpolago interesom
podprtim s politično močjo. Drugače povedano, z omejevanjem ekonomskih priložnosti
za večino lokalnega prebivalstva se odpirajo poslovne priložnosti za politično podprte
zunanje faktorje, ki nato niti ne potrebujejo kapitala ker je ta že vsebovan v renti,
izvirajoči iz statusa varovanega območja.
V nasprotju z zgrešeno politiko gole upravne prisile v odnosu do lokalnega
prebivalstva, ki je pravi nosilec deklariranih "specifičnih oblik ekonomskih aktivnosti"
ter dolgoročno vir zdravega kapitala potrebnega za vzdrževanje varovanega območja kot
delujočega organizma v duhu Barcelonskih protokolov in v izogib izgovarjanju na nemoč
v odnosu na politično podprte zunanje pritiske, je bistveni del varovalne politike aktiven
quid pro quo odnos med državno institucijo (kar varovano območje v bistvu je) in
prizadetim lokalnim prebivalstvom. Varovano območje gre narediti dovolj zanimivo, da
bo varovanost prinašala dodano vrednost legitimnim nosilcem ekonomskih aktivnosti
namesto, da jim jo jemlje. V nasprotnem primeru je edina možnost za domačine
odseljevanje, depopulacija, ki nosilce "specifičnih oblik ekomomskih aktivnosti" odnaša,
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prodaja posesti neodgovornim špekulantom 9 , skratka opustošenje v diametralnem
nasprotju z barcelonskim duhom in doseganje obratnih efektov kot so deklarirani cilji
institucije varovanega območja.
Širši interes ne sme obiti interesov lokalnega prebivalstva, ker tako ustvarja puščavo in
hendikepira ljudi ki so tam doma, je zanje neoprijemljiv in se z njim ne morejo
poistovetiti. A katere so realne kompenzacije, ki lahko prepričajo lokalno prebivalstvo o
dodani vrednosti varovanega območja? Kaj država nudi—v imenu javnega interesa za
obstoj in vzdrževanje naravnih parkov—v zameno avtohtoni populaciji in njenim
ekonomskim dejavnostim tako, da jim varovano območje prinaša več kot nadaljevanje v
utečenih/normalnih razmerah?
•

Resen odgovor na to je povsem oprijemljiv. Ko poslušamo o sonaravnem razvoju
čutimo na strani proponentov take usmeritve močno tendenco vsiljevanja
vrednot, ki računa predvsem na "razumevanje", "vzgojo", "zavest",
"prepričevanje" in podobne kategorije, kar vse naj bi šlo na račun "osveščenih"
prizadetih domačinov. Upor proti takemu (enostranskemu) vsiljevanju bremena
je legitimen. Vzpostaviti gre realne vzvode sonaravnega razvoja, ki smotrno, na
obnovljiv način, ohranjajo naravne vire, ko v proces vprežejo sodobno tehnologijo
in tako dosežejo stopnjo dodane vrednosti, kakršna njim, ki s tem prostorom
gospodarijo, omogoča enako raven življenjskega standarda, kot jo dosegajo nosilci
ekonomskih dejavnosti v sodobni industriji in storitvah na območjih
neobremenjenih s posebno obravnavo.

•

Razvoj poselitve prostora. Normalnega prirastka avtohtonega prebivalstva ni
mogoče ovirati z omejevanjem potrebnega bivalnega prostora. Obstajati mora
predpripravljena redundantna zaloga skrbno izbranih gradbenih lokacij za
nestresno pokrivanje legitimnih potreb. Tak pristop (časovna komponenta
redundance naj prehiteva potrebe) je istočasno prilika za arhitekturno
oblikovanje pozidave v skladu z vsemi krajinskimi vrednotami v barcelonskem
duhu. Tudi iz tega procesa gre proaktivno izločiti špekulante.

•

Na enak način je treba zagotoviti redundantne možnosti za odpiranje obratov,
gostiln, trgovin, predelave pridelkov.

•

Naloga uprave varovanega območja je pritegniti zunanje uporabnike storitev
lokalnega prebivalstva. Naravnost rečeno pripeljati kupce produktov in storitev
ekonomskih aktivnosti, jim omogočiti dostop in začasno bivanje.

•

Iz varovanega območja gre izločiti tranzitni promet, oziroma ga kanalizirati na
način, ki ne degradira prostora.

•

V sklopu kompenzacije so potrebni specifični infrastrukturni posegi. Na primer
namakanje (zalivanje), ki je izrazit poseg izven finančnih zmožnosti domačinov,
skupne strojne obdelave kmetijskih površin, ki prav tako zahtevajo drage

Videli smo primere grobe špekulacije, ko se izsiljena pozidava skriva za fasado "specifične oblike
ekonomske aktivnosti" in je tako formalno v soglasju z Barcelonskim protokolom. V istem kontekstu
anomalija, ko špekulanti pridobijo status kmeta, da se lahko v prostoru instalirajo s počitniško gradnjo, pri
čemer nimajo namena kmetovati niti za to niso usposobljeni, dokazuje da predpisi niso zadostna garancija.

9
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naprave, ipd. V tem smislu je KPS lahko nosilec raziskav in eksperimentiranja,
pilotskih projektov itd., za kar lahko konkurira za evropska sredstva, če dokaže
njihovo smotrnost v odnosu na dogajanje na terenu.
•

Krajinska (estetska, recimo parkovna) ureditev prostora naj ga naredi privlačnega
za obiskovalce. To naj se zgodi s stopnjevanjem obstoječih prostorskih kvalitet po
dognanih načelih, edino, kar gre dodati, je vzdrževanje in plementitenje
naravnega okolja

•

Eno je nevtralizacija špekulantov, da niso več faktor in ne morejo škodovati,
povsem drugo pa je ničelna toleranca do organiziranega kriminala, ki je v
Mediteranu močno prisoten. Zanikanje slednjega je mogoče vzporejati z
zanikanjem toplogrednega učinka. Politika, ki se ne more odločno distancirati od
zlorabe prostora, je enako škodljiva kot politika, ki zanika človekov vpliv na
segrevanje ozračja. Ko se za slednje profilira spoznanje, da je ukrepanje absolutna
prioriteta, a se prvo še kar zanika, to postaja spričo dejstev vse bolj nevzdržno.
Koordinirana prisotnost lokalne in državne uprave, z jasnim ciljem izločiti
organiziran kriminal iz gospodarjenja z varovanim prostorom, se bo izkazala za
enako pomembno infrastrukturno dejanje kot, na primer, namakanje. Ojačena
skrb za pravni red (po domače represija kriminala) v podporo tistim, ki se ravnajo
po pravilih in smiselno upoštevajo omejitve, je kompenzacija za izpad
ekonomskih koristi neovirane pobude. To načelo vsebuje pomoč (pravno in,
poudarimo, represivno) lokalnemu prebivalstu, ki se z lastnimi sredstvi ne more
zoperstaviti (v Mediteranu, na primer, pobiralcem varščine, ki imajo največje
apetite ravno na varovanih območjih, ker je tam renta najvišja). Nujno potrebno je
zaupanje, da bo država oziroma EU učinkovito zaščitila vse, ki se držijo reda in jim
aktivno dokazala, da se sporne zadeve splača urejati po pravni poti namesto prek
kupovanja zaščite. Da so ukrepi v tej smeri del izvedbe Barcelonskih protokolov je
lahko Slovenski prispevek njihovim izvedbenim aktom.

•

Da bo finančna pomoč Evrope učinkovita, mora biti podprta z ukrepi v
pristojnosti upravljalcev kohezijskih in drugih skladov, ne ukrepi tistega, ki
sredstva prejema.

•

Priseljevanje iz pristnih počitniško‐rekreativnih motivov je dobrodošlo, za kar je
spet potrebno najti pravo mero, za začetek pa iz procesa predvsem zločiti
"nepremičninsko" bazarjenje.

•

javni interes za nadaljevanje tradicionalnih načinov bivanja se, in tega ni mogoče
preveč poudariti, ne more izraziti v vsiljevanju "starih šeg in navad", kar bi
pripeljalo do anormalnih spak. Pristni interesi lokalnega prebivalstva se bodo
ojačali z dvigom standarda, profiliranjem tradicionalnih dejavnosti, ne pa z
retrogradnim oponašanjem tradicionalnih oblik bivanja v smislu kulisne
predstavitve ali Potemkinovih vasi.

Zgoraj grobo opisani quid pro quo je svež pristop, ki mu lahko prisluhne tudi Evropa in je
originalen doprinos predlogom za konstruktivno reševanje dilem mediteranskega
prostora posebno zato, ker sta ravno Tržaški zaliv in zahodna Istra tisti del Mediterana,
ki se lahko pohvali z dvomljivo distinkcijo, da so na njem nakopičeni vsi tipični problemi
njegove severne polovice in je zato uporaben model njihovega reševanja lahko realen
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prispevek splošnemu pristopu. Tako lahko slovenska pobuda dobi težo, ko bo imela
tehničen rep in glavo in bo obenem posebna po neizogibaju odpiranju nakopičenih
problemov po nobenem od konvencionalnih diktatov niti politično korektni
multikulturnosti, ki zanika primat avtohtone kulture, niti dnevni politiki, ki zanika
problem korupcije in špekulativne zlorabe prostora, niti primitivni sonaravnosti, ki
zanika tehnološki in ekonomski razvoj.

Nespodbudno izročilo podedovanega pravnega in
prostorskega konteksta

F

INANČNA KRIZA, v kateri globoko tiči Slovenija ima vsaj eno dobro stran, ko izniči

običajne izgovore, kako se s posegi, ki jih promovirajo različne lobistične skupine,
neznansko mudi, ker so v takem ali drugačnem planu in proračunu. De facto
moratorij—v posledici finančne izčrpanosti—na te podvige je odlična prilika za ponoven
premislek. Tega zahteva že enostavno dejstvo, da se z obvezujočimi evropskimi
dokumenti prioritete pri urejanju prostora spreminjajo, tako da se bo večina naših že
sprejetih rešitev, ko bo v prihodnosti prišlo do realnih posegov, znašla v neskladju z
obvezujočimi procesi, kakršni se bodo medtem v finančno zdravem evropskem okolju
nadaljevali nemoteno.
Evropska perspektiva je bila formirana v politično in gospodarsko stabilnem
povojnem obdobju in je bila takrat omejena na ustanovne članice Unije, pri katerih je
bila—po skrajni naveličanosti s predvojnimi (na njihovi lastni koži) in povojnimi (na
zgledu okupirane vzhodne Evrope) uzurpacijami oblasti—močno prisotna volja
uveljaviti sodoben pravni red in se nato njegovih predpisov držati v pričakovanju
pozitivnih funkcionalnih učinkov. S pristopom smo se znašli v okolju, v katerem formalno
velja za vse enako obvezujoč prosvetljen pravni red zahodnega tipa, ki ne le določa
pravila ampak aktivno predpisuje njihovo uveljavljanje ter kršitve preganja v dokaz
tistim, ki se pravnega reda držijo, da se jim to izplača. V resnici vse to velja za staro
Evropsko unijo, medtem ko nove članice vztrajajo vsaka pri svoji pravni specifiki in
praksi, čeravno so se zavezale uveljavljati evropsko. Evropski pravni red je Slovenija
prevzela v principu (acquis) in ga verbalno podpira, vendar ostaja daleč od tega, da bi
sprejela tudi njegovega duha. Tako nove članice, medtem ko stara Evropska unija svoj
pravni red upošteva in iz tega naslova žanje prednosti, ki jih prinaša stabilno pravno
okolje, v Evropo prinašajo voluntarizem, razvit in utrjen v istem obdobju, ko je Evropa
utrjevala svoje legitimne instrumente. Vladajoče klike vzhodnih članic tako pohabljajo
lasten razvoj v nasprotju s pridružitvenimi cilji. Slovenska perspektiva je v izvitju iz tega
začaranega kroga, pri čemer je prvi korak osveščen pregled nad razdiralnimi učinki, ki jih
je v preteklih desetletjih nakopičilo brezpravno politično arbitriranje strokovnih zadev.
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Lega Tržaškega zaliva, Istre in Kvarnerja na mestu, kjer se Mediteran najglobje zajeda v
evropski kontinent, je nekaj posebnega. Na prvi pogled je očitna priročnost pristanišč za
evropski promet z Azijo, ki je v porastu. Ta značilnost je bila v zgodovini povsem pravilno
ovrednotena, ko sta se razvili dve logični razporeditvi osnovne infrastrukture. Nastali sta
transportni pristanišči na skrajnem dosegu morja, Trst in Reka, na mestih, kjer vodna pot
seže najglobje v kontinent, in vojna luka v Puli, kjer kopno seže najdlje v morje. Temu je
bila infrastruktura naravno podrejena ves čas trajanja Avstro‐Ogrskega imperija, po
njegovem razpadu pa se je ista logika povsem sesula. Danes je ta resnično zanimiva
pozicija, kot poseben unikum v Mediteranu, razdeljena med tri države. Situacija treh
akterjev odločanja na istem kupu ni nova, ker so republike v Jugoslaviji delovale
samostojno in se je pristojnost za infrastrukturne posege delila na slovensko hrvaški
meji zelo podobno kot na slovensko italijanski, kljub dejstvu, da je bila politična delitev
veliko bolj asimetrična. V teh razmerah so nastala tri enakovredna pristanišča, vsako
posebej povezano z notranjostjo z vzporednimi koridorji. Povrh je bila Italija specifična
po zlorabi prostora ob jugoslovanski meji za grobo potegnjene prometne koridorje v
Avstrijo, podvig, ki ga je Slovenija po osamosvojitvi izenačila z enako brezdušno
implementacijo avtocestnih.
V pogledu infrastrukture so se strateške odločitve sprejemale ob predpostavki, da
bo meja med zahodno in vzhodno Evropo večna. Spomnimo se, da so bile cestne smeri v
Jugoslaviji izrecno podrejene vojaški doktrini, da NATO paktu ne gre olajšati prodora
proti vzhodu ter, da je Italija delovala podobno v obratni smeri. Ta doktrina je
deformirala tako prometne tokove ob meji, kot urbanizacijo na obeh straneh meje, ki se
danes (na obeh straneh obeh mej) izkazuje v brezdušnem urbanem tkivu, ki ga ni
mogoče niti začeti odstranjevati, ker je skoraj nov in gosto poseljen. Isto se je izrazilo,
spet enako na obeh straneh, v enako razdiralnih lokalnih cestarskih rešitvah, ki enako
deprimirajo v svoji vizualni grobosti.
Urbanizem je pomembna komponenta pravnega reda in dobri urbanistični predpisi
imajo visoko funkcionalno vrednost, če so uveljavljeni brez izjem, ki v pravnem neredu
postanejo pravilo. V okolju samovoljnega arbitriranja (temu se je nekoč reklo
voluntarizem) urbanizem kroji vse drugo kot premišljena politika v skupnem interesu.
Ko pogledamo priloženi zemljevid (slika), imamo na dlani vse, kar je bilo narobe v
urbanizaciji slovenske obale po priključitvi cone B Jugoslaviji.
Posebno poglavje novega konteksta je pomorski potniški (reklo se mu je tudi priobalni)
promet, ki je bil v tržaškem zalivu in Kvarnerju nazadnje viden v času stare Avstrije.
Nekaj je v tej smeri med obema vojnama poskušala Italija, ki pa je po iredentističnem
uspehu v priključeni Istri ekonomsko omagala in vzdrževala predvsem videz, ne pa tudi
realne infrastrukture. Po vojni je meddržavni pomorski promet razumljivo zamrl, ker ni
imel perspektive, sprva spričo železne zavese, nato pa "najbolj odprte meje v Evropi" ki
je bila seveda hermetično zaprta za vse realne pretoke, razen strogo nadzorovanega
prehoda meje in tako povsem nestimulativna za kakršnekoli prometne povezave razen
po redkih predpisanih kanalih. Vsekakor odprava mej v Tržaškem in Piranskem zalivu
odpira možnosti za ponovno vzpostavljanje lokalnega morskega prometa, za začetek na
relaciji med Benetkami in Reko s kvarnerskimi otoki. Nekje v prihodnosti si lahko
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predstavljamo dvosmerni krožni ladijski potniški promet po obrobju celega Jadrana, s
podaljški na Sicilijo in Grčijo. To je gotovo ena od prijetnejših perspektiv Evropske unije.
Privlačna družabna komponenta pomorskega prometa je ravno občutek svobode in
distance od dogajanja na kopnem. Za realizacijo te dobrine obstaja potrebna
infrastruktura. Vsi, v glavnem podedovani in povsem neizkoriščeni funkcionalni pogoji,
od pristanišč do ladjedelnic in hotelskih kapacitet sicer zgrajenih za potrebe kopenskega
turizma a popolnoma kompatibilnih s priobalnim ladijskim prometom, so že izpolnjeni.
Primerjajmo kako danes, predvsem v Nemčiji in Avstriji, odlično deluje rečni turistični
promet.
Zelo podobna je bila in ostaja situacija v železniškem prometu, ki je še vedno
popolnoma uglašen na stanje blokovske delitve Tržaškega zaliva. Predstavljajmo si
frustracijo turista, ki bi hotel z ladjo v Benetke in z vlakom nazaj v Koper.

Seznam osnovnih infrastrukturnih posegov

K

OT PRVI POGOJ ob ponovnem premisleku o prometnih infrastrukturnih potrebah v

novih razmerah se gre distancirati od nesprejemljive predpostavke, da je
jugozahodni del Slovenije hočeš nočeš tranziten prostor med Italijo in Hrvaško in
kako se temu dejstvu ni mogoče izogniti oziroma se mu je treba podrediti. Teza o
tranzitnem koridorju se vrača vsakokrat, ko se ponovno tehta smotrnost še potrebnih
infrastrukturnih posegov. Ob teh načrtih mora Slovenija uveljaviti svojo geostrateško
pozicijo prehodnega ozemlja v svojo korist tudi tako, da ga kje zapre, ne pa vedno znova
v korist tistih, ki jim je njena lega na poti. Kompromise gre uporabiti v pogajanjih na
načine, ki prinašajo prednosti nam. V tem smislu gre ponovno in od temeljev navzgor
pretehtati sinergijo cestnega, železniškega in pomorskega prometa, pri čemer morajo biti
okoljski in naravovarstveni kriteriji med faktorji odločanja dvignjeni—drugače kot v
prejšnjih ponderacijah in to brez fige v žepu—na najvišjo raven.

Infrastrukturne posege, ki zajemajo Strunjanski park in njegovo širšo okolico lahko
samo naštejemo, ker vsak od njih zahteva resno presojo odgovarjajočih tehničnih solucij.
Namakanje in zalivanje zahtevata podzemne rezervoarje vode, ki se lahko polnijo na
različne načine, lokalno z deževnico ali po visokotlačnih ceveh iz zajema v Rižani, v
kratkih deževnih/poplavnih obdobjih, ko je vode v izobilju in se le‐to prekanalizira v
rezervoarje za kasnejšo uporabo, s čimer delno tudi nevtraliziramo poplavno škodo.
Projekt je na ravni zahtevnosti podvajanja osnovne vodovodne mreže, resnično projekt
za skupno obravnavo in enotne tehnične rešitve v območju celega Mediterana, na ravni
tehnične in finančne zahtevnosti, na primer, železniških TGV koridorjev (rešitev
zanesljivo ni namakanje iz vodovoda v sušnih obdobjih).
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Gašenje. Ista voda kot zgoraj iz iste mreže.
Pogozdovanje, pinete. Čiščenje in obnova gozda. Pinete kot senca za obiskovalce in
mediteranska posebnost, ki izginja v celem območju Mediterana, nenazadnje tudi z
naklepnimi požigi.
Dvig kvalitete javnega standarda. [ ... ]
Električni vodi pod zemljo. [ ... ]
Posebna čistilna naprava. [ ... ]

Povzetek

Z

LORABA PROSTORA v špekulativne namene ni v interesu nikogar, razen špekulantov,

ki so v družbenem, civilizacijskem, kulturnem, in ekonomskem pogledu
zanemarljiv faktor. Kako odveč so v ekonomskem pogledu, je nazorno pokazal
nepremičninski balon. Običajni argument, da je to legitimen način zagotavljanja gradenj
za pokrivanje potreb, je diskreditiran. Da odpove v estetskem oziru, dokazuje danes več
kot očitna mizerna arhitektura izsiljenih gradbenih podvigov (ne le pri nas, temveč
povsod v Mediteranu). Enako odpove pri reševanju stanovanjskih problemov populacije,
kaj šele pri prispevku k urejenemu urbanemu okolju. Dobiček od špekulativne gradnje
gre neznatnemu segmentu populacije, katerega preprostih interesov, kakor je sicer
glasen in grabežljiv, civilizirana družba enostavno ni dolžna upoštevati. Vzroki, zakaj je ta
segment vpliven, zakaj v glavnem doseže, kar hoče in tako de facto ureja prostor, so
ugotovljeni ter analizirani drugje. Za preprosto vodilo pa naj velja, da špekulant in
dobičkar pri širokem urejanju prostora nimata kaj iskati. Sta odveč. Ne opravljata nobene
koristne funkcije.
Predstavljajmo si utemeljitev potrebnosti špekulanta in dobičkarja v zdravstvu ali
šolstvu z istimi argumenti, kot se uporabljajo v prid špekulativnega urejanja prostora in
lobistično motiviranih odločitev za izvedbo infrastrukture 10 . Razumemo kako sta, na
primer, zdravstvo in šolstvo lahko področji dobičkonosnih poslovnih priložnosti in zato
še kako zanimiva za špekulante. Dodajmo v ta caveat tudi urejanje prostora. Privlačnost
teh področij za iskalce dobičkov si najbolje pojasnimo, če upoštevamo pojem rente.
Rento molzemo brez vloženega denarja in napora. A ne vsi. Renta prinaša dobiček sama
po sebi, brez vloženega napora le, če jo rezerviramo zase. Da jo žanjemo moramo iz
procesa izločiti ostale in napeljati državno prisilo na svoj mlin. Če ostali tega nočemo,
imamo prav. Ko so institut obveznega šolstva, institut obveznega socialnega in
zdravstvenega zavarovanja ter regulativa pri urejanju prostora vzpostavljeni z državno

10

Ekološko in okoljsko utemeljene zahteve so "predrage" in "si jih ne moremo privoščiti", medtem ko si lahko
privoščimo dvakrat preplačane avtoceste v korist lobijev. To so dejstva, ki se jih zanika kot se v podobnih
debatah zanika napovedi grozečih katastrof v posledici segrevanja ozračja. Da zanikanje nekako ni prava pot k
reševanju problemov, postaja večinsko prepričanje, ki pa, kot vse kaže, še ne prodre pri urejanju prostora.
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prisilo v široko razumljenem skupnem interesu, je lahko vsem dobronamernim jasno, da
namen teh institucij ni ustvarjanje monopolov za potrebe špekulantov.
Prostor je eden najbolj omejenih naravnih virov (podobno kot, na primer, voda).
Zato je prisvajanje prostorske rente lahko vir ogromnih dobičkov. Zdravje je najvišja
dobrina v človeški skupnosti. Brez vode ni življenja. Hiša v naravnem okolju z lepim
razgledom je najbolj iskan statusni simbol. So družbene ureditve in države, ki omogočajo
zlorabo temeljnih virov za profit peščice, ki, kot danes rečemo, ukradejo državo, da v
njihovo korist ureja odgovarjajoče predpise. Take skupnosti so v očeh naprednega sveta
ožigosane kot "failed states" in praviloma utonejo v splošnem razsulu ne le temeljnih
človeških vrednot, ampak tudi pravnega reda, v posledici šolstva, zdravstva, ekologije in
urejenosti tako naravnega kot urbanega prostora. Mi to nočemo biti, vendar je Slovenija
danes na meji, ko v tako stanje lahko zapade. Opozoril, da se zadeve obračajo v tej smeri,
ni več mogoče ignorirati. Plenjenje prostorske rente zanesljivo ni evropska vrednota,
katere uveljavljanje bi bila EU pripravljena sofinancirati.
Kako ubrati boljšo pot v družbi, ki ima v sebi še dovolj pozitivnih vzgibov, da se
upre zlorabam, privilegijem na škodo večine, uzurpaciji naravnih virov in rente. V prvi
vrsti hoče ta študija prispevati k spoznanju, da se mora urejanje prostora distancirati od
leporečnih floskul ali zanašanja na eventualno prevlado pozitivnih vzgibov, se spopasti z
grobo in deloma umazano realnostjo ter razviti instrumente svojega delovanja ob
zavesti, da osveščanje ni ravno učinkovit instrument v boju proti zlorabam. Prav zato, ker
je uzurpacija virov—med njimi prostora—tehnično izvedljiva, sodobna napredna družba
enostavno mora izdelati mehanizme ob zavedanju, ne zanikanju teh pritiskov. Ko je
najbolj iskana kvaliteta hiše ob morju pogled na morje in ko nam nekaj lastnega vrta
dvigne kvaliteto življenja, so ta in podobna pravila nedvomno lahko konsistentna s sicer
neizogibno visoko gostoto zazidave. Iščemo torej tehnične rešitve, ki tem in množici
legitimnih ostalih pogojev zadoščajo. Dokler pa je vse, kar predpisovalec in stroka, ki naj
bi mu nudila tehnično podporo, zmoreta le prepoved, omejevanje gabaritov,
predpisovanje naklonov streh in podobno, pa se bo stanje, v katerem zdrave aspiracije
normalnega prebivalstva nimajo glasu in prostor oblikuje uzurpacija, nadaljevalo.
Da bodo naravni monopoli in okoljska renta usmerjeni v skupno dobro, gre
uporabiti več vzporednih načinov: (a) Transparentne od javnosti nadzorovane postopke
načrtovanja posegov v prostor; (b) Sprejemanje in spreminjanje prostorskih
dokumentov po vnaprej dogovorjenih merilih v javnem interesu; (c) Individualne
interese gre zajeti v zgoraj opisani princip redundance. [Jasno je, zakaj gre predvsem iz
tega tretjega, potencialno zelo učinkovitega instrumenta, izločiti znane in manj znane
oblike špekulacij in organiziranih kriminalnih podvigov.]; (d) Da estetsko kvalitetna
pozidava ne ostane prazna fraza in le še eno sredstvo manipulacije, je temu načelu
potrebno dati vsebino. Neodvisna arhitekturna stroka—kolikor je še ostaja—mora
izdelati povsem nove oblikovalske prijeme za implementacijo visokokvalitetne
koncentrirane gradnje, opredeljene drugače, kot to dela danes od zlorab devalvirana
akademska presoja.
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SKICE IN SHEME

1

Polemike okrog urbanizacije slovenske obale, vse od priključitve cone B naprej, so bile ostre
in za tiste čase strokovno neobičajno angažirane. Izzvenele so v splošni apatiji, vendar se
starejša strokovna generacija spominja kako jih je, potem ko so Slovenci po sto letih spet
prišli do morja, poganjala vizija ustvariti v praznem prostoru iz katerega se je velik del
avtohtonega prebivalstva odselil, na tem kosu Mediterana nekaj, kar bi predstavljalo
slovensko Arkadijo. Za to so bili vsi pogoji, začenši s specifično pokrajino, ki je neprimerljiva
celo z ostalimi predeli Istre in čisto drugačna od Dalmacije ali Furlanije. Tri mesta, Koper,
Izola in Piran so bila nedotaknjena v svojih historičnih okvirih. Skoraj dve desetletji je
trajalo da so splahnele začetne ambicije v smeri kulturne obravnave zgodovinskega izročila.
Ko ta generacija odhaja in so glavni akterji nekdanjih ambicioznihpobud mrtvi, enako
kot tisti, ki so jim nasprotovali in ko se nova generacija tega dogajanja niti ne spominja več,
nam ostaja nova plast dediščine, dovolj odmaknjena da je mogoče narediti bilanco ad rem.
Če smo se kaj naučili se tudi zavedamo da je za ukrepanje prepozno. V naslednji fazi prihaja
zamera do vseh, ki so to stanje povzročili kot tistih, ki ga niso preprečili ker bo nastala
škoda ob vse večji osveščenosti vse bolj očitna, tudi tistim, ki jim je stihija ustrezala, ker so
laže zasledovali ali svoje bivalne ambicije ali potrebe po poslovnem prostoru. Najmanj kar
lahko naredimo je bilanca tega, kar nas pri urbanizaciji obale tako moti in ta njen izsek je
ilustracija, ki velja za njeno celo dolžino.
1) Historično jedro je skoraj nedotaknjeno, vendar ni doživelo celovite prenove
posebno ne v komunalnem ter infrastrukturnem oziru.
2) Spominjamo se, kako ni bilo mogoče doseči da bi okrog mesta ostal prazen ozelenjen
prostor in kako je bilo zavzemanje za to označeno kot politično neprimerno. Koper
na tem posnetku izgleda kot bi ga nekaj držalo za vrat in ta vtis kar dobro zadene
dejansko stanje. To se je zgodilo kljub dejstvu da je bilo v regiji veliko daleč bolj
primernih lokacij za programe, ki danes obdajajo stari Koper.
3) Proces postopnega obleganja se je nadaljeval, tako da je okrog historičnega mesta
nastala mešana predmestna zazidava, kakršna bi lahko bila v kateremkoli velikem
mestu na vsem svetu, ki pa ravno zato nima ničesar skupnega z Mediteranom.
4) Močno predimenzionirana prometna infrastruktura priča o zanosu, ki je spremljal
slovenko motorizacijo, pa tudi o nezasluženi moči cestarskega lobija.
5) Na drugi strani koprskega predmestja je nastala rezidenčna cona z visokim
individualnim standardom, za zidovi, in naravnost mizernim javnim standardom
pred zidovi.
6) Geti višjega osebnega standarda enega tipa in geti nižjega osebnega standarda
različnih tipov so enako sterilni v pogledu javnega standarda. Zazidava je slum v
istem smislu kot, na primer, predmestje Las Vegasa, v kontekstu te študije pa
ugotavljamo, da vse skupaj nima nič več skupnega z Mediteranom.
7) Vse eksperimentiranje je omejeno na variacije tipa zazidave.
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Z lahkoto si predstavljamo, da se bo na prejšnji sliki prikazani postopek urbanizacije
nadaljeval v zaledje dokler ne bo nastala enakomerna preproga uniformirane raztresene
zazidave kot jo poznamo na vseh obalah sveta, od Kalifornije do Provanse. Nato se lahko
brez večjih pomislekov vprašamo zakaj bi takemu razvoju sploh nasprotovali. Posebnih
ekonomskih razlogov za to ni, razen očitka o ekstenzivnosti infrastrukture. Javni standard
in estetika v teh utilitarnih časih nista resna faktorja. Taki, ki za to navijajo, so v manjšini in
še ponavadi brez denarja, tako da gre bolj za lisico, ki ni marala kislega grozdja kot
upoštevanja vredno skupino. Tisti ki zmoremo hočemo izolirane hiše v vrtovih in mi smo
nosilci urbanizacije slovenske obale.
In ne nazadnje, zakaj bi se z urbanizmom obremenjevali prav mi, potem ko ta ni
merodajen nikjer v Mediteranu. Glej Dalmacijo, Španijo, Grčijo, Korziko, južno Francijo, ...
Zakaj mi, če nihče drug? Zgodba je podobna tisti s segrevanjem ozračja, ko se vsi strinjajo da
je ukrepanje nujno (čemu sicer Barcelonski protokoli o Mediteranu) vendar naj najprej
ukrepajo tisti drugi. Zakaj torej najprej mi? Nek odgovor na to je. Vsi drugi našteti imajo več
prostora. Kaj šele tisti v afriškem Mediteranu. Nas bo naše ekstenzivno početje stisnilo
najprej. Zato je preventivo vprašanje kako in v kaj spremeniti prevladujoči trend
urbanizacije smiselno, če bi se ta nekoč izkazal kot nezadovoljiv ali bi nam celo zapiral
možnosti katerih si trenutno še ne predstavljamo.
Gostota naseljenosti pri zazidavi na sliki desno zgoraj (stari Koper) je trikrat višja od
gostote na spodnji sliki (novi Koper). Vprašanje pa je ali ni spodnja toliko kvalitetnejša z
vidika prebivalcev (ne umetnostnih zgodovinarjev) da gostota ni odločilna v prid zgornje. In
ali ni res da bi se urbanizacija na obali že zgodila po zgornjem vzorcu, če bi res prinašala
kake prednosti. Vsaj to zagotovo ni res. Ni se zgodila ker zgornji vzorec zahteva dolgoročno
kolektivno akcijo in podrejanje dogovorom, medtem ko za spodnjega zadostuje vsota
enkratnih izoliranih individualnih pobud. Spodnja je v odnosu na zgornjo izrazito
regresivna. Zgornja je informacijsko drastično težja in izvedbeno zahtevnejša. Regresija je
lahko izguba informacije, lahko pa je zanikanje potrebe po informaciji.
Ali bi se zgornji vzorec dogajal, če informirano sodelovanje ne bi bilo problem? Da bi
se, bi za to morali obstajati dovolj tehtni razlogi, ki bi prevladali nad večjimi stroški
informiranega urbanizma. Ko to preberemo, se nam posveti za kaj gre. Odgovor je isti kot
pri segrevanju ozračja. Odločitev mora biti skupna in to bo, ko bo vsem jasno, da posledicam
ne bomo ušli z zanikanjem problema. Vprašanje je, ali se splača ukrepati preventivno.
Pri urbanizaciji razpoložljivega prostora je neizogibno da bo ta postajal vse bolj
dragocen. Ko hrepenimo po hišah v zelenju v pokrajini, ki naj bi spominjala na Toskano,
mora ostati pretežni del te pokrajine nedotaknjen. Zmaga torej koncentrirana gradnja.
Odprto je le še vprašanje kakšna naj bo v modernih pogojih v Mediteranu.
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Nikjer ni razmetavanje s prostorom tako očitno kot pri cestarskih podvigih, ki pa se jim ne
zoperstavimo, ker naj bi šlo za tehnične zadeve, ki so domena stroke, ne civilne družbe.
Cestarski lobi vsiljuje elemente, ki so sicer zahtevani pri velikih hitrostih, za ceste skozi
naselja, kjer je hitrost omejena. Široke priključne zanke in blage krivine so namenjene
postopnemu pojemanju velikih hitrosti gibanja med Markovcem in Javorjem.
Na spodnji skici (Q) je shema razkošno dimenzioniranega klasičnega prehoda s hitre
ceste na lokalno, z merami. Na obeh zgoirnjih slikah je potrebna površina označena s črnim
pravokotnikom v pravem merilu zemljevida (p).
Istočasno, ko premišljujemo o koncentrirani zazidavi zaradi varčevanja s prostorom
nam cestarski lobi pred nosom razmetava z najbolj dragocenim priobalnim prostorom.
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Prva odgovornost lokalnih skupnostih je reči ne uničevanju dragocenega prostora iz
špekulativnih vzgibov za kar je med drugim potrebno distanciranje od lobistično
motiviranih strokovnih svetovalcev, ki so v zadnjih dvajsetih letih krojili, cestne in
avtocestne posege v danes vsem razvidno izrazito škodo okolju.
Lucija je deležna posebne pozornosti ko ji pripadata kar dva izhoda, Lucija‐vzhod in Lucija‐
zahod, kar rešuje (s sicer ogromnimi stroški a je nedvomno vredno vsakega denarja)
izredno pereč problem orientacije množice obiskovalcev Lucije. Če ti pomotoma pasirajo
priključke Lucija‐vzhod in Lucija‐zahod imajo tretjo možnost, ko je pred njimi še dober
kilometer hitre vožnje prek treh podvozov direktno v samo osrčje vzhodne Lucije.
Kot kaže je glavni namen te ceste bliskovito doseganje dveh točkovnih destinacij, Belega
križa in obrtne cone v Luciji, za kar je potrebno vzpostaviti koridorje avtocestnega profila z
vsemi odgovarjajočimi sistemi, ki jih lahko vidimo na primorski avtocesti.
Opozorimo—v soglasju s siceršnjim zavračanjem te namere—na povsem nesprejemljivi
nameravani cestarski vandalizem, ki je v načrtu sprejet na formalni ravni priprave projekta.
Ko postaja vsem jasno kako so se taki projekti sprejemali in se še sprejemajo na način, ki je
dovolj diskreditiran je mogoče njegove poganjke prepoznati že na daleč, si mogoče lahko
dopovemo kako bi izvedba predstavljala nepopravljivo škodo, še posebno ker do njene
realizacije zanesljivo ne bo prišlo v doglednem času iz dveh močnih razlogov (1) ker ne bo
denarja in (2) zaradi, upajmo, uspešnega odpora lokalnih skupnosti. Na srečo je trenutno
zatečeno stanje dobro izhodišče za pravočasno preusmeritev v smeri, ki je nakazana s tem
elaboratom in je lahko v konkurenci za evropska sredstva bolj uspešna.
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Težko najdemo za silo vljudne besede za brezobzirno devastacijo pokrajine, ki je prikazana
na tej skici in menda celo konkurira za evropska sredstva, v posmeh vsemu, na kar ta
študija opozarja. Profil ceste je obremenjen z balastom odcepov podvozov, nadvozov,
viaduktov, deponij (odlaganj izkopov), ki uničujejo subtilni obstoječi prostor.
Na spodnji sliki je v istem merilu prikazana stara cesta mimo Petrinj, katere profil in
elementi so najbolj primerni in povsem (več kot) zadostni za oba kraka v tej študiji
predlagane rešitve.
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Ker je celotna slovenska obala in še posebej piranski polotok od Izole do Dragonje skupaj z
notranjostjo enoten prostor, s precej enakomerno razpršeno poselitvijo, je prava rešitev
dostopa kapilarno prehajanje v postopoma nižje kategorije cest in s tem v okoljsko
sprejemljivo vse bolj gosto razvejano (drevesno strukturirano) cestno omrežje.
Obe cesti označeni kot, 'južni krak' in 'severni krak' sta speljani tako da "iščeta" tunele. Tako
namreč da tunel ni tehnična rešitev, ko so druge možnosti izčrpane ampak je to po kriteriju
minimiziranja vplivov cest na obstoječe okolje—povsem nov moment za našo cestarsko
pamet. Tuneli so speljani ne po najkrajši poti ampak tako da niso predolgi in da nastanejo
kratke prekinitve z odprtimi odseki ceste.
Oznaka 'Portorož in Piran' kaže na iztek severnega kraka nove ceste naravnost na Koprsko
cesto odkoder se ves promet odvija v sedanjih okvirih po nespremenjenem obstoječem
sistemu.
Oznaka 'Lucija in Seča' kaze na iztek v obrtno cono Lucija in od tam spet po
nespremenjenem obstoječem sistemu.
Oznaka 'brez stare povezave' pomeni odstranitev odseka stare ceste med Valeto in
priključkom Strme poti, ki sedaj nosi ves promet v smeri Lucije in Hrvaške medtem ko se
promet še naprej odvija po vseh ostalih cetah, tako da promet med Portorožem in Lucijo ni
v ničemer oviran,

Redko prometne kapilarne vozne ceste so lahko prosto oblikovane na razne načine, na
primer v ozkem profilu in sporadičnimi izogibališči na preglednih odsekih, kot je nakazano
na gornji skici. Ta prijetnejša oblika omejitve kot so grbine učinkovito preprečuje divjanje ki
v tem prostoru nima kaj iskati. Ozki cestni profili opremljeni z izogibališči namenjenimi
ustavljanju, so učinkovito sredstvo umirjanja prometa in delujejo pomirjevalno.
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[tuneliranje]
Tuneli so tradicionalen in široko uporabljan način krajšanja cestnih poti ker so neodvisni od
površinske konfiguracije terena in lahko sledijo najkrajšim razdaljam. V preteklosti so se
uporabljali izključno po presoji variant tras glede na stroške. Postopoma pa prihaja v
ospredje vrsta drugih argumentov za tuneliranje
cesto lahko trasiramo tako, da iščemo še druge prednosti
ena od teh je umik hitre ceste iz okolja ki je ne prenese v tunel
izkopi tunelov se uporabijo na območjih kjer se hočemo izogniti poplavam z rahlim dvigom
terena, in za premišljeno preoblikovanje reliefa iz estetskih ali funkcionalnih razlogov, ne
pa za odlaganje v priročne ("najcenejše") deponije kot je predvideno z načrtom
pozidava
kje je kompromis med potrebami po gradnji
pozidava historičnih nastavkov
[skica Strunjan]
redundanca
ko je legitimna želja po
vse prepovedano možno pa le kar je izsiljeno s političnimi pritiski, korupcijo in, kar je
prisotno v vsem mediteranu od zgodnjih povojnih let, z mafijskimi grožnjami ter
izsiljevanjem
to zagotovo ni zdrava podlaga urejanju prostora, nasprotno, je moreča ovira
učinkovita reakcija ni še več prisile, ker bo ta, podrejena enakim in istim pritiskom, sproti
nevtralizirana in so potrebni drugi mehanizmi
ko se s tega širokega pogleda preselimo v svoj lokalni okvir imamo tri stopnje lokalnosti
Tržaški in Kvarnerski zaliv, Piranski polotok od Kopra do Seče, ozko območje narodnega
parka
jasno je da NPS ni mogoče obravnavati izolirano od celega polotoka, ki ga ni mogoče
obravnavati ločeno od situacije v tržaškem zalivu
to naj ostane zabeležka, ker je vsako utemeljevanje povsem nepotrebno
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Sanacija drevoreda: Odstranitev asfalta, zoženje tlekovane površine na sprehajališče, brez
ločene kolesarske steze. Sanacija rastišč dreves z dvigom terena na obeh straneh drevoreda
s hortikulturnimi dodatki in mesti za zadrževanje in sedenje. Nadomestitev manjkajočih
dreves. prehod drevoreda na obeh podaljšikh v stopnišča in odseke v blagem naklonu, ob
parkovnih dodatkih in razglednih platojih, do lokacij Valeta in Jagodje. Tako urejen
drevored bi se naravno razvil v promenado.
Stara glavna cesta: Celotna cestna mreža kot je obstajala pred izgradnjo današnje ceste z
drevoredom se regenerira da prevzame ves lokalni promet, ki ob odstranitvi tranzita ne bo
nikoli niti masiven niti ne bo prihajalo do zamaškov. Zato ne potrebuje prav nobene
sugnalizacije niti označevanja, niti omejitev, kar prispeva k splošnemu vtisu civiliziranega
okolja. Mimogrede, prometno signalizacijo gre izločiti tudi iz Strunjanskega parka in njene
funkcije nadomestiti z enostavnimi korekcijami prometnih površin.
Pinete: Na obeh straneh drevoreda se ustvari pinete v nadaljevanju parkovnega nastavka,
kar drevored po odstranitvi ceste dejansko predstavlja. Na ta način razširimo vizualni in
fizični prostor drevoreda, ki bi sicer ostal izolirana kurioziteta.

SK in JK – Tuneli so tradicionalen način krajšanja cestnih poti na hribovitem ozemlju, ker
neodvisno od površinske konfiguracije sledijo najkrajšim razdaljam. V preteklosti so se
uporabljali izključno po presoji variant tras glede na stroške. Postopoma prihaja v ospredje
vrsta drugih argumentov za tuneliranje. Cesto lahko trasiramo tako, da jo namenoma
prenesemo v tunele s čimer zasledujemo druge, ne le tehnične prednosti. Ena od teh je umik
hitre ceste iz okolja, ki jo slabo prenaša. Izkopi tunelov se uporabljajo na območjih kjer se
hočemo izogmiti poplavam za rahel dvig terena in premišljeno preoblikovanj reliefa iz
estetskih ali funcionalnih razlogov, ne pa za (»najcenejše«) odlaganje v priročne deponije
kot je predvideno z nekim drugim načrtom.
Severni krak, katerega zadnji tunel po nekaterih ocenah »nima izhoda« v Portorožu,
v resnici in po predloženi skici ima izhod naravnost na Koprsko cesto, v njeni sedanji osi in
naklonu. Severni krak je tako rezerviran za destinacijo Portorož in Piran, medtem ko južni
krak, rezerviran za Lucijo in povezavo naprej v Savudrijo, prezame promet, ki sedaj pasira
predel med Portorožem in Lucijo.
Prikaz obeh cest je v maketi in potek sta le približna. Širina ceste je v maketi
predimenzionirana, v merilu bi bil potrebni profil samo polovičen.
Koncentrirana pozidava – Edini možni kompromis med naraščajočimi potrebami po
gradnji in varovanjem okolja pred pozidavo je koncentrirana gradnja, ki mora za
kompenzacijo dobiti popolnoma druge in daleč višje kvalitete kot so bile dosedanje
zazidave. Kaj predstavlja višjo kvaliteto je vprašanje, ki zahteva prekinitev s povsem
devalvirano tekočo prakso ocenjevanja arhitekture, kjer je ta za tako zahtevno nalogo
povsem neadekvatna. Kaj jo lahko nadomesti tako, da bomo prišli do zahtevane kvalitete je
prva nerešena naloga v smeri reševanja problemov koncentrirane zazidave.
1) pozidava historičnih nastankov. v nekih drugih časih in razmerah bi se Strunjan, ob stari
cesti, razvil nekako kot je prikazano na sliki, kjer je za pravi vtis merila in obseg pozidave
uporabljen kloniran izsek starega Pirana.
2) Na eni vzpetini gre najti prostor za koncentrirano zazidavo večje gostote, ob jasnem
zavedanju da to pomeni vizualni poseg v prostor, ki pa je sprejemljiv ker je mesto na
vzpetini nad dolino pravzaprav urbani arhetip Istre in če ima Slovenija tri mesta ob obali,
nima na Piranskem polotoku nobenega na hribu. Lokacija, ki je že razvrednotena z izsiljeno
črno gradnjo je mogoče pravo mesto za tak infrastrukturni poseg.
3) Na mestu ukinjene ceste, ki sedaj od Valete vodi v Lucijo in je več kot nadomeščena z
južnim krakom nove ceste, tako da zanjo ni nobene potrebe več, predlagamo tretji vzorec
koncentrirane gradnje, prvenstveno za potrebe javnih programov centra Portoroža, potem
pa za turizem in bivanje. V prespektivi je lepo vidno, da bi to lahko postal najlepši razgled
na polotoku.

