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T: 05/673 24 83, E: ks.piran@siol.net

ZAPISNIK
sestanka Sveta KS Piran s krajani, ki je bil 23.3.2016 ob 17.00 uri v Apolonijevi
dvorani v Župančičevi ulici v Piranu.

Za sestanek je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Predstavitev članov Sveta KS Piran
2. Predstavitev projekta »Gradnja zaščite obale, promenade, kolesarske
steze in meteorne kanalizacije na Fornačah«
3. Problematika pasjih iztrebkov
4. Predstavitev dela KS Piran v prvem letu delovanja
5. Razno (predlogi in pobude)

K točki 1. dnevnega reda
Predstavitev članov Sveta KS Piran
Predsednica Sveta KS Piran je pozdravila vse navzoče in predstavila člane Sveta
KS Piran.
K točki 2. dnevnega reda
Predstavitev projekta »Gradnja zaščite obale, promenade, kolesarske steze in
meteorne kanalizacije na Fornačah«
Ga. Karmen Pines- predstavnica občine Piran je predstavila projekt ureditve
obalnega pasu na Fornačah, s katero namerava občina Piran celovito urediti in
povezati območje med Bernardinom in Piranom, na delu obale ob Morski

biološki postaji. Obalo, ki je močno poškodovalo neurje je predvidena
večnivojska ureditev obalnega pasu.
Prvi pas ob morju bo delno prodnat, delno betonski, z urejenimi dostopi v
morje. Namenjen bo sprehajalcem in vsem, ki bi prostor želeli izkoristiti za
počivanje in sončenje. Urejene bodo lesene ležalne površine, nekoliko nad njimi
pa bo pas zelenice z drevoredom pinij.
Projekt predvideva tudi tlakovano promenado, ki se bo navezovala na
promenado Bernardina in že urejeno promenado Fornač, vzdolž katere je
predvidena tudi kolesarka steza. Preplastilo se bo celotno cestišče, postavljena
bo talna in vertikalna signalizacija (prometni znaki), urejena bo tudi nova javna
razsvetljava. Promenada bo nekoliko širša na območju, kjer se približa
gostinskim lokalom. Obalni pas bo sprehajalcem prijazen, z novimi klančinami
pa bo dostop v neposredno bližino morja olajšan tudi gibalno oviranim in
mamicam z vozički. Za dostop v morje bodo urejene tudi betonski stopnišči z
ograjami.
V času gradnje bo omejeno parkiranje na zadnjem delu parkirišča in sicer od
avtobusne postaje do turističnega kompleksa Bernardin. Gradbena pogodba je
bila podpisana z gradbenim podjetjem Hidrotehnik d.d., ki je bilo izbrano na
podlagi javnega naročila. Podjetje je že pričelo z deli in ogradilo gradbišče,ki bo
primerno označeno in ograjeno.
Dela naj bi se zaključila predvidoma v sredini junija.
Ga. Gruzinov je predlagala, da se zvišajo klopi za 10 cm.
Ga. Maslo Bezer je predlagala naj se predvidi, da se da oz. postavi višje klopi, ki
morajo biti višje kot so standarne.
Ga. Kavčič je zanimalo ali je predviden spust za čolne. Glede na to, da je
predvidena klančina za invalide zakaj se ni predvidel tudi spust za čolne, ki je
tam odnekdaj bil.

G. Lovšin je povedal, da je KS Piran na občino poslala pobudo, da se v projekt
ureditve umesti tudi ureditev javnega WC-ja in sicer v bivšo stavbo JP Okolje.
G. Petarosa je zanimalo:
- kdo bo upravljal s plažo,
- kdo bo čistil betonska stopnišča od alg,
- koliko parkirnih mest se bo odvzelo in s katerimi parkirnimi mesti se bo ta
nadomestila, vključno z parkirnimi mesti predvidenimi za kombije.
Ga. Pines je razložila, da plaža ne bo imela status javne plaže, kopanje na njej
bo na lastno odgovornost.Glede sanitarij pa je povedala, da jih ni možno urediti
saj so strogi predpisi. Z okoliškimi gostinci se vršijo dogovori, da bi
obiskovalcem dovolili uporabo svojih sanitarij. Dostopne sanitarije pa so tudi v
GH Fornače.
Ga. Maslo Bezer je povedala, da GH Fornače ni v lasti občine Piran, ampak v
lasti lizing hiše pod okriljem Banke Koper, ki jo je dobila, ko je šel gradbinec , ki
jo je zgradil v stečaj. Župan si želi odkupiti, vendar je zaenkrat cena še previsoka
in pogajanja še vedno potekajo. Ceno oblikuje lastnik, tako da občina Piran
nima na to nobenega vpliva. Predstavniki JP Okolja so se z latnikom zmenili, da
bi za potrebe Pirančanov v garažni hiši lahko zakupili 200 parkirnih mest po ceni
25 EUR za abonma. Domačini pričakujejo izboljšave pri urejanju prometa in
parkirišč ne samo zaradi večjega števila turistov, ampak tudi zaradi gradnje
obale na Fornačah, kjer je začasno 75 parkirnih mest.
Glede parkiranja kombijev pa je predlagala, da se zarišejo parkirna mesta na
prvi liniji pred avto0busno postajo za 6 kombijev.
Za plažo bo skrbelo JP Okolje in prav tako redno čistilo stopnišča za v morje.

K točki 3. dnevnega reda
Problematika pasjih iztrebkov
Ga. Lovrečič je navzoče seznanila s peticijo s strani Minke Osojnik.
Ga. Maslo Bezer je navzočim predstavila problematiko s strani Okolja, pred
tremi leti so v sklopu javnih del dobili delavca, ki je dnevno pregledoval ulice v
starem mestnem jedru in sproti o stanju obveščal čistilce kje je potrebno
dodatno čiščenje. Delavec je tudi iskal nevestne lastnike psov in jih
sproti opozarjal. Obstajajo tudi slike, ki jih je posnel. S strani JP Okolje je bila
narejena tudi zgibanka v treh jezikih, ki je bila razdeljena na vsa
gospodinjstva.Kar se tiče čiščenja, pranja ulic pred vsako sezono pa pove, da so
omejeni zaradi vode. Najbolj kritične ulice so Rozmanova, Ulica IX. Korpusa,
Bolniška, Trubarjeva...... Povedala je, da bo predlagala zaprtje parkov. Prisotne
je seznanila, da se na 34 lokacijah dobi vrečke, v lanskem letu je bilo
razdelejenih 280.000 vrečk.
Predlagala je dopolnitev odloka, da vsak lastnik za svojim psom počisti tudi z
vodo.
G. Vasko Koljesnikov je razložil zakonska pooblastila, ki jih imajo občinski
redarji pri izvajanju nadzora nad skrbniki psov:
- Zakon o zaščiti živali v katerem je določeno, da skrbnik psa mora na javnem
mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu. za kršitev je
predvidena globa v znesku 200 EUR.
- Odlok o čiščenju in urejanju ter posebni rabi javnih površin v 15. členu
določa, da je prepovedano puščati živalske iztrebke (brez, da skrbnik pobere
iztrebek) ter določa obvezno posredovanje ustrezne vrečke za pobiranje
pasjih iztrebkov. Globa, ki je predvidena je 100 EUR
- Za nadzor Zakona o zaščiti živali so pristojni tudi policisti.

V občini Piran je po podatkih Ministrstva registriranih kar 1.911 psov, od teh pa
jih je v urbanih središčih 15% v mestu Piran, 15% v Portorožu in 30% v Luciji.
Ker se zavedajo omenjene problematike so v letošnjem letu okrepili nadzore.
Začelo se je izvajanje skupne akcije z zavetiščem in JP Okoljem. Prva takšna
akcija je potekala v ponedeljek 21.3.2016. Takšne skupne nadzore bodo
nadaljevali vsaj enkrat mesečno.
Dne 3.3.2016 so na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Upravi
RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin podali vlogo za dostop v
aplikacijo centralnega registra psov. Občinsko redarstvo občine Piran je prvo
redarstvo v Sloveniji, ki je podalo tako zahtevo.
V letošnjem letu sta bila izvedena dva ukrepa (skrbnik ni imel privezanega psa).
Ga. Osojnik je povedala, da je pričela s peticijo, ko je pred občino zagledala
»živalski vrt« - pse. Vesela je, da je peticija padla na plodna tla in da se o tem
pogovarja in išče rešitve. Pohvalila je trud JP Okolja ob dnevnem čiščenju in
dodala, da ni njihova dolžnost pobirati pasje drekce. Dodala je, da so v Novi
Gorici meščani v poštne nabiralnike dobili Odlok. V tujini nevestni lastniki
dobijo kazni, pri nas pa ne. Treba je najti rešitev kako urediti to vprašanje ,
potrebno je vprašati lastnike kaj rabijo in želijo. Dnevno je videti spuščene pse
po mestu, zato je treba določiti mesto, kjer lastnik lahko svojega psa spusti, kot
npr. v Luciji Mnenja je, da tudi sami meščani lahko veliko pripomorejo s tem, da
opozarjajo svoje someščane.
G. Petaros je seznanil prisotne, da je pred tremi leti Župan zaprosil KS Piran da
pomaga pri reševanju tega problema. Menil je, da ko redarstvo vidi spuščenega
pitbula mora ukrepati.
Predlagal je ureditev javnih WC-jev za pse in sklic sestanka z lastniki psov.
PREDLOG: Občina Piran naj v sodelovanju s JP Okolje določi lokacije kjer bi se
uredilo pasje WC-je in lokacijo kjer se lahko pse brez povodca spusti.

K točki 4. dnevnega reda
Predstavitev dela KS Piran v prvem letu delovanja
Ga. Žigo Radoslav, članica Sveta KS Piran je prisotnim predstavila potek
ureditve telovadnice TVD Partizan na Rozmanovi 35 v Piranu in ustanovitev
društva TVD Partizan.

K točki 5. dnevnega reda
Razno (predlogi in pobude)
Ga. Kavčič je povedala, da v zvezi z ureditvijo Punte niso prejeli nobenega
odgovora s strani občine, čeprav so na občino konec februarja naslovili dopis
(prebere dopis).
Sprašuje ali meščani nimajo nobene pravice odločati o tem kaj v svojem kraju
želijo.
Pripomni tudi, da kar se tiče Fornač ni bilo nikakršne javne obravnave.
Zahtevala je, da KS Piran upošteva mnenja krajanov k določenim projektom
preden gredo mnenja s KS na občino. Pozvala je vse prisotne, da stopijo skupaj
in se skupno borijo.
G. Lovšin, član Sveta KS je povedal, da KS ne sodeluje pri tem projektu, ker ni
bila povabljena k sodelovanju.
Prisotni so bili menja, da je potrebno pri projektih upoštevati mnenja ljudi.
Ga. Maslo Bezer je predlagala, da se na KS pošljejo predlogi katere bo KS
posredovala občini in se z njo pogajala .
Ga. Paliaga je predlagala, poziv županu, da se prične s postopkom odstranitve
črnih gradenj na Punti.

Zastavljena so bila sledeča vprašanja in pobude:

1. Zakaj je zaprt Arhiv?
POBUDA:
1. Postavitev interaktivne ali informacijske table v centru Pirana (Tartinijev
trg)
2. Popravilo Oljčne poti z utrditvijo robnikov ceste, ker ko se na poti srečata
dva avtomobila, se pri umikanju na rob cestišča oz. na neasfaltirani del ob
cesti, kolesa udirajo zaradi neutrjene bankine.
3. Strojno čiščenje ulic

Sestanek je bil končan ob 19.50 uri.

Zapisala
S. Bilič, l.r.

Predsednica Sveta KS Piran
Lorna Lovrečič, l.r.

