Levstikova 7,6330 Piran/Levstikova 7, 6330 Pirano
T: 05/673 24 83, e-mail: ks.piran@siol.net
SVET
Piran, 13.4.2015

ZAPISNIK
3. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Piran, ki je bila dne 13.4.2015 na
sedežu Krajevne skupnosti Piran, Levstikova 7.
Na seji so bili navzoči:
1.
2.
3.
4.

Lorna LOVREČIČ
Lili ŽIGO RADOSLAV
Daniela PALIAGA JANKOVIČ
Tilan DAMIJANI

Opravičeni:
1. Milica MASLO BEZER
2. Daniel LOVŠIN
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Predstavitev Društva TVD Partizan
2. Razno

K točki 1. dnevnega reda
Predstavitev Društva TVD Partizan
Predsednica društva predstavi društvo, njegov namen in delovanje v skupnosti.
Lili Žigo-Radoslav je povdarila, da je interes društva v neprofitnosti, zato se se tudi prostor ne bo oddajal v tržne namene.
Bistvo je v prostor umestiti dejavnosti, ki so krajanom zanimive.
Dolgoročni načrt je društvo pripeljati do statusa društva v javnem interesu v smislu športno vzgojne
dejavnosti in medgeneracijskega povezovanja v mestu. Ker so v prostor vložena sredstva mKrajevne
skupnosti, smo vseskozi v sodelovanju z pravno službo Občine Piran, ki nam je tudi poslala vse potrebne informacije kako do omenjenega statusa, časovne roke in možnosti v zvezi s projektom, katerega zelo podpirajo tudi sami.
Stroški prostora se bodo financirali iz članarin, sicer se društvo samofinancira.

Varnost se bo vršila preko videonadzornega sistema, evidenca pa preko kartičnega sistema. Oboje je
vezano na informacijskli sistem, ki bo vse skupaj beležil in s tem racionaliziral sredstva v smislu potrebe po stalni prisotnosti nekoga od članov, ki bi moral biti temu primerno tudi plačan.
Lastništvo naprav in inventarja je od Krajevne skupnosti Piran in bo temu primerno tudi evidentirana.
Prisotni člani soglašajo, da se telovadnica na Rozmanovi 35, Piran, da v brezplačno upravljanje društvu TVD Partizan. Ostalo se uskladi v pogodbi.
K točki 2 dnevnega reda
Ga. Paliaga je povdarila svoje razočaranje na delovanjem oblasti in pristojnih služb v zvezi s projekti,
ki bi morali biti že davno realizirani .
Izpostavila je problem tlakov, prometa, javnih površin, hrupa v mestu, dvojezičnosti oz. neuporaba
dvojezičnosti na oglasnih panojih, plakatih...
Predlaga tudi čistilno akcijo katero bi s pomočjo članov Krajevne skupnosti in pristojnih služb organizirala sama.
Ga. Lovrečič predlaga, da se vse pereče zadeve rešujejo na način, da se ob pritožbi krajanom predlaga
naj se med seboj časovno uskladijo kdaj bi imeli sestanek, zbor krajanov..., svet Krajevne skupnosti Piran pa se bo temu prilagodil in sestanek sklical.
Glede dvojezičnosti predlaga naj poslikajo kršitelje in temu primerno se bo sprožilo postopke glede
na zakon o dvojezičnosti.
Sicer smo o tej problematiki že obvestili Občino Piran.
G. Damjani predstavi problem umestitve table za oglaševanje v lasti Krajevne skupnosti Piran, saj je
ta moteča in na nepreglednem mestu. Trenutno je odstranjena in potrebno je najti primeren kraj, kamor bi jo umestili.
Predlaga tudi, da se na križišču v neposredni bližini pokopališča uredi krožišče. Pove, da so v pripravi
trije projekti. Zaradi napačno zgrajene garažne hiše Arze je predlog utemeljen, saj bi s tem uredili težave preglednosti, vstopa v garažno hišo, obračanja, parkiranja, varnosti za pešce...
Ga. Lovrečič predlaga umestitev manjše table saj morajo biti krajani tistega konca Pirana obveščeni o
dejavnostih Krajevne skupnosti, saj sicer nimamo drugih tabel za obveščanje v mestu.
Predlaga tudi vrnitev parkirnih mest na carinski pomol, saj Občina Piran za le te ni zagotovila nadomestnih mest.
Seznani člane s podražitvijo abonmaja za vstop v mesto Piran, in pove, da v zvezi s tem ni bilo konkretnih pritožb, zatorej je smoterno počakati na odziv krajanov, saj z namero podražitve nismo bili seznanjeni.
Ne strinja se z zaprtjem mesta za promet, do ureditve nadometnih parkirnih mest za krajane.
Prejela je tudi pritožbe v zvezi z razmoževanjem glodalcev in ščurkov in v zvezi s tem že dobila odgovor Javnega podjetja Okolje Piran, da v zvezi s to problematiko že potekajo aktivnosti v smislu deratizacije.

Svet Krajevne skupnosti soglaša, da zaradi pomanjkanja pristojnosti te zadeve urejamo na način, da
se zadeve predložijo in uložijo občinskim svetnikom v obravnavo kot zahtevo Krajevne skupnosti.

Seja je bila zaključena ob 18:30
Zapisala Lili Žigo-Radoslav

Predsednica Krajevne skupnosti Piran
Lorna Lovrečič

