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#SANJA RADOLOVIĆ: MILETIĆ ŠUTI ZBOG IZBORA, A DA JE IDS-ovac NIVIO STOJNIĆ
IMALO MORALAN DAO BI OSTAVKU I NA MJESTO NAČELNIKA#
Kaštijun je bez sumnje najveći promašaj IDS-a, prava eko bomba na jugu Istre koja ugrožava
zdravlje građana i okoliš, stvara ogromne gubitke a podaci o postotku selektiranog otpada su
katastrofa.
- U Istri se, prema podacima Ministarstva, odvaja svega 12,06 posto otpada a u Puli
podatak je tragičan - svega 4,85 posto otpada se selektira! Sve to nakon što je u Županijski
centar za gospodarenje otpadom uloženo 43 milijuna eura i otkriveno 400 nedostataka u
izgradnji i projektiranju Centra a odvoz otpada građanima poskupio za oko 300 posto!
Novo zaduženje od 20 milijuna kuna, novo poskupljenje odvoza otpada?
Uz sve to IDS-ova vlast skriva od javnosti te nedostatke i gotovo u tajnosti priprema novo,
visoko zaduženje za 'otklanjanje nedostataka'. ŽCGO bi se prema njihovim zamislima trebao
zadužiti za 20 milijuna kuna, dodatnih 12 milijuna pribavilo bi se od Ministarstva zaštite
okoliša i Fonda a da nikada nisu objasnili zbog čega nisu aktivirana jamstva na 12 milijuna za
otklanjanje nedostataka. Uostalo, kako je Kaštijun uopće otvoren i tko je na pristao ukoliko su
znali za ovih 400 nedostataka?!, uz ostalo su rekli danas na konferenciji za
novinare predsjednica pulskog SDP-a i vijećnica Sanja Radolović, Danijel Ferić,
predsjednik SDP-ovog Savjeta za financije i državni proračun, Igor Belas, potpredsjednik
SDP Pule i vijećnik u Gradskom vijeću Grada Pule i Radenko Ognjenović, predsjednik
HSU Pule i vijećnik u Gradskom vijeću Grada Pule.
Tražimo odgovore na pitanja tko će vraćati kredit od 20 milijuna kuna i u kojim omjerima - tvrtka
Kaštijun sigurno neće jer je kontinuirano u gubicima. Hoće li se novac vraćati iz proračuna ili će
odvoz nanovo poskupjeti? Bi li IDS jamčio građanima da im i ovako preskupi odvoz neće biti i
skuplji? Što se planira s biootpadom? Hoće li se Kaštijun pretvoriti i u sakupljalište glomaznog
otpada za cijelu Istru - sudeći po namjeri kupovine višemilijunskog stroja za usitnjavanje
krupnog otpada? Što je s RDF-om, gdje će se spaljivati i po kojoj cijeni?
Odgovora na ta i brojna druga pitanja ne mogu dobiti ni građani, ni vijećnici. Iako pulska oporba
već duže vremena traži tematsku sjednicu o Kaštijunu vladajući ne pokazuju namjeru sazivanja
već naprotiv, točku o novom uaduženju Kaštijuna skrivaju na posljednjem mjestu dnevnog reda
Gradskog vijeća Pule 16. veljače, obično kasno u noći.
Ferić je istaknuo da bi se građanima, posebice Pule i Medina, svakako trebali barem ispričati
odvorni za kaštijun - bivši župan Ivan Jakovčić i sadašnji gradonačelnik Pule Boris Miletić.
- Uz ovakve laži i manipulacije tražimo skidanje Kaštijuna s posljednjeg mjesta dnevnog reda
vijeća, ionako smo do sada dobili tek polumaterijale bez relevantnih podataka, rekla je Sanja
Radolović.
Miletić se nije oglasio, ne želi da ga se povezuje s divljačkim ispadom prije izbora za MO
u Puli
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Na pitanje novinara kako komentira divljački istup načelnika Tar-Vabrige i činjenicu da je
napustio IDS ali ne i poziciju nečelnika Općine te što misli zbog čega se predsjednik njegove
stranke Boris Miletić nije do danas oglasio Radolović je rekla kako je, na žalost, činjenica da se i
danas u 21. stoljeću vrijeđa žene i nipodaštava ih se, manje ih se plaća...
- Apsolutno oštro osuđujem, a da je Stojnić imalo moralan dao bi ostavku i na mjesto načelnika.
Uostalom, sudeći po imovinskoj kartici ne bi mu puno nedostajala načelnička plaća. Boris Miletić
se vjerojatno ne želi oglašavati, odnosno ne želi da ga se povezuje s tako nečim uoči nedjeljnih
izbora za mjesne odbore u Puli. Ali, vjerujem da će birači Tar-Vabrige na idućim izborima
pokazati što misle o takvim istupima, rekla je Sanja Radolović. (iPress)
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