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OBČINA PIRAN 

Občinski svet 

  

Številka: 032-4/2019 

Datum: 29.3.2019 

Z A P I S N I K 

 

4. redne seje Občinskega sveta Občine Piran,  

ki je bila 26. 3. 2019, ob 16.00 uri 

v dvorani Domenica Tintoretta občinske palače 

v Piranu, Tartinijev trg 2. 

 

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Piran in 32. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Piran je sejo vodil župan Občine Piran Đenio Zadković.  

 

NA SEJI  SO BILI NAVZOČI  NASLEDNJE SVETNICE IN SVETNIKI: 

 

1. BARTOLE ANDREA  

2. BLAŽIČ KATJA  

3. CEROVAC KRISTIJAN  

4. FAKIN DENIS  

5. FAKIN ROBERT   

6. FOJAN ZANUTTO LARA  

7. FRANCA GABRIJEL 
8. HOT Mag. MEIRA 

9. JAŠAREVIĆ JASMINA   

10. JEVŠEVAR VOJKO  

11. JURIŠEVIČ MARKO   

12. KAVČIČ NEVENKA 

13. KOLAR DINA  

14. KOŽAR BARBARA  

15. MAHNIČ INGRID  

16. MASLO BEZER Mag. MILICA  

17. PETAROS DAVORIN  

18. RADIĆ SAVO  

19. RADOVAC KARLO  

20. ROJEC MANUELA  

21. SORTA MARINA   

22. TOMLJANOVIĆ DANIEL  

23. UDOVIČ MITJA  

24. ZIGANTE NADIA  
 

Odsotnost na seji je opravičil Peter BOSSMAN. 

 

NA SEJI SO BILI NAVZOČI TUDI: 

     Aleš BULEŽAN, direktor občinske uprave, 

     Ljubo BERTOK, vodja Urada za gospodarstvo in turizem, 
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 Lada TANCER, vodja Urada za družbene dejavnosti, 

 Ana FAKIN, vodja Urada za splošne zadeve, 

 Breda KLOBAS, vodja Urada za finance, 

 Ivan KOLJESNIKOV, vodja skupne uprave medobčinskega inšpektorata in redarstva 

Občine Piran in Ankaran, 

 Vesna VIČIČ, vodja Urada za okolje in prostor, 

 Karmen PINES, vodja Samostojne investicijske službe, 

 Natali GAK, vodja Urada za premoženjskopravne zadeve, 

 mag. Patricija VIŠNJEVEC, zunanja svetovalka. 

 

SREDSTVA  JAVNEGA OBVEŠČANJA   

 

 Maja Cergol (La voce del popolo), 

 Lea Širok (Radio Koper), 

 Alenka Penjak (Primorske novice), 

 Botter Diognisi (Radio Capodistria), 

 Tina Saražin (Obala Plus), 

 Franc Krajnc (Slovenski utrip), 

 Mitja Volčanšek (STA). 

 

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI 

 

Na podlagi 37. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran in liste navzočih svetnikov,  je 

župan ugotovil, da je od 25 svetnikov, na seji navzočih 24 svetnikov, ter da je Občinski svet 

sklepčen in lahko formalno pravno prične z delom. 

 

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA:  

 

Svetniki so s 24  glasovi  ZA sprejeli naslednji 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta Občine Piran z dne 12.3.2019,  

2. Predlog Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2019 (druga obravnava), 

3. Predlog Odloka o občinskih taksah v občini Piran (prva obravnava), 

4. Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta Občine Piran v letu 2018 in plan 

dela za leto 2019, 

5. Predlog letnega programa športa v občini Piran za leto 2019, 

6. Vprašanja, pobude in predlogi. 

 

 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
 

 Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta Občine Piran z dne 12.3.2019 
 

Svetniki so s 24 glasovi  ZA  potrdili zapisnik 3. redne seje občinskega sveta z dne 12. 3. 2019. 
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K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

 

 Predlog Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2019 (druga obravnava), 

Breda KLOBAS, vodja Urada za finance je podala obrazložitev.  

 

Manuela ROJEC, predsednica Odbora za finance in proračun je podala pozitivno mnenje 

odbora z naslednjima pripombama: 

 da se pri investiciji Zdravstvenega doma Lucija imenuje novi neodvisni gradbeni odbor, 

ki naj nadzoruje celotno investicijo, 

 da se pristopi k reviziji projekta maritimne ureditve predvidene pri Domu vodnih športov 

(proračunska postavka 180521).  

 

V razpravi so sodelovali občinski svetniki: Denis FAKIN, mag. Milica MASLO BEZER,  

Vojko JEVŠEVAR, Robert FAKIN, Barbara KOŽAR, Davorin PETAROS, Marina SORTA, 

Kristijan CEROVAC, mag. Meira HOT, Nadia ZIGANTE, Daniel TOMLJANOVIĆ, Mitja 

UDOVIČ in Karlo RADOVAC. 

 

Župan je  odredil 15 min odmor. 

 

Kristijan CEROVAC, občinski svetnik je podal naslednji amandma: 

 
Predlagam, da se iz proračunske postavke: 

16069001 - Urejanje  občinskih zemljišč 

NRP - OB090-19-0008 - Sanacija klifa med Piranom 

in Fieso kjer je na postavki predvideno 650.000 € prerazporedi: 

 

•  130.000 € na postavko: 

- 140305 - Sofinanciranje programa lokalne turistične  organizacije (LTO) 

-4120-Tekoči transferi organizacijam in ustanovam 

Postavka se tako poviša iz sedanjih  1.070.000 € na 1.200.000 € ter 

 

• za 370.000 € se zniža proračunska 

postavka: VII. - Zadolževanje 

500  -Domače zadolževanje 

5001 - Najeti krediti pri poslovnih bankah 

Postavka se tako z niža iz sedanjih  1.815 .000,00 € na 1.445.000,00 €. 

 
Na postavki 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč, NRP - OB090-19-0008 - 
Sanacija klifa med Piranom  in Fieso ostane 150.000 €. 

 
Obrazložitev: 

 

Menim, da  bi  bilo  potrebno k sanaciji  klifa  med  Piranom  in Fieso  pristopiti  takoj  in  

to  z interventno sanacijo,  ki bi rešila varnost klifa z a  3 do 5 let. Takšna  interventna 

sanacija  bi po že pridobljeni ponudbi stala dobrih  110.000  €. v tem  č asu je potrebno 

pristopiti  k celovitem projektu  rešitve celotnega problematičnega klifa, ki bo klif rešil 
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z a naslednjih  80 do 100 let. Pri tem je potrebno  upoštevati  smernice Zavoda  za varstva  

narave, proučiti meteorne vode na vrhu  klifa,  erozija, ...  itd.  Poleg   tega  mislim,  da  

bi    morali  v  tem  času  najti  možnosti sofinanciranja tega projekta tudi s strani države 

oz. Evrope, saj klif spada tudi v Natura  2000. 

 
Na drugi  strani  ima Občina  Piran  podpisano pogodbo  o Ustanovitvi  Turističnega 

z druženja Portorož (TŽP)  v  kateri  se je z avezala,  da  bo  za  delovanje TŽP-ja  

namenila najmanj  40% turistične  takse. Glede na to, da se s strani turistične  takse v 

letu 2019 pričakuje  3.000.000 €, prihodkov, bi 40% teh sredstev  pomenilo 1.200.000 €, 

kar sem v amandmaju tudi predlagal. 

 
Za preostali del ostalih sredstev, pa predlagam zmanjšanje zadolževanja Občine. 

 

Župan ne podpira amandmaja. 

 

V razpravi so sodelovali občinski svetniki: Vojko JEVŠEVAR, Daniel TOMLJANOVIĆ, 

mag. Milica MASLO BEZER, Ingrid MAHNIČ, Denis FAKIN, Karlo RADOVAC, Barbara 

KOŽAR, Marina SORTA, Kristijan CEROVAC,  Robert FAKIN in Marko JURIŠEVIČ. 

 

Svetniki so s 16 glasovi  ZA in 6 PROTI sprejeli predlagani amandma. 

 

Mitja UDOVIČ, občinski svetnik je podal naslednji amandma: 

 

Na občinski proračun za leto 2019 glede uporabe brezplačnega igrišča za igranje članskih 

tekem. V  posebnem delu proračuna v intervencijskem programu in obveznosti se v proračunski 

postavki »230300 Splošna proračunska rezervacija« se zmanjša za znesek 8.000 € in se ga doda 

v postavko »180502 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov in naprav« za leto 2019. 

Obrazložitev:  

Menim, da bi morala tudi občina Piran spodbudit domače klube in jim omogočit brezplačno 

uporabo igrišča za igranje članskih tekem. Tako omogoča lažje preživetje klubov in uporabo 

objektov zakaj so namenjena. Npr. Pri nogometnem klubu v Piranu se moramo dva meseca 

prilagajat tržnemu programu, kjer imajo prednost tuji klubi. Ker se zavedamo in nočemo, da bi 

bil deležen samo en  klub, zato predlagam za vse članske klube v občini Piran za uporabo 

brezplačnega igrišča na članskih tekmah. Znesek 8.000 €, katerega predlagam, menim, da si ga 

lahko občin Piran privošči. Obenem še sporočam, da Odbor za šport sploh ni podal negativnega 

mnenja glede tega, saj niti na zapisniku ni bil predlagan sklep o tem na prvem branju proračuna. 

Župan podpira amandma. 

 

Svetniki so s 23 glasovi  ZA in 1 PROTI sprejeli predlagani amandma. 

 

Denis FAKIN, občinski svetnik je podal naslednji amandma: 

 

Predlagam ,da Občina Piran v proračunu  za leto 2019 iz proračunske postavke 16060 1-

Sanacija škarp in melišč pri kontu 4205-lnvesticijsko vzdrževanje in obnove vezane na 
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sanacijo klifa med  Fieso in Piranom odvzame 400.000 € ter jih prerazporedi na postavko  

190212-Vrtec Lucija, 

konto 4208-Študije  o izvedljivosti projektov,  projektna 

dokumentacija,nadzor in investicijski inženiring (ter pričetek  gradnje)- v kolikor je 

potrebno dodati pri imenovanju postavke ta zapis. 

 
Obrazložitev: 

 

Predlagana vrednost investicije za sanacijo klifa med Fieso in Piranom  je nerealna in 

močno prevrednotena. Potrebna bi bila  takojšnja revizija postopka pričetka investicije. 

Vrtec  Lucija ima  prostorsko  stisko ter sanitarne prostore in pogoje v obupnem stanju, 

zato predlagam, da se v letu 2019 interventno pristopi k sanaciji objekta vrtca. 

 

Denis FAKIN, občinski svetnik je umaknil predlagani amandma. 

 

Denis FAKIN, občinski svetnik je podal naslednji amandma: 

 

Predlagam, da Občina Piran iz postavke 180521-Dom vodnih š portov, konto 4204-

novogradnje rekonstrukcije  in adaptacije odvzame 450,000 € ter jih razporedi na 

postavko  190213-Vrtec Lucija, konto  4208-študije  o izvedljivosti projektov, projektna 

dokumentacija,  nadzor in investicijski inženiring  (ter pričetek  gradnje)- v kolikor je 

potrebno dodati pri imenovanju postavke ta zapis. 

 
Obrazložitev: 
 
 
Maritimna ureditev doma vodnih športov je v tem trenutku nepotrebna ter 

prevrednotena saj sam objekt ter okolica objekta je tako  sanirana, da omogoča 

prireditve na visokem nivoju. Stanje komunikacije in sodelovanja med uporabniki tega 

objekta je pa zelo slabo oz. kaotično, reševanje te situacije iz strani Občine je pa 

neučinkovito, zato predlagam Občini, da investicijo predstavi na naslednje leto, ko bo  

jasno kdo in na kakšen način bo uporabljal ter upravljal z prostorom in objektom. 

Vrtec  Lucija ima  prostorsko stisko ter sanitarne prostore in pogoje v obupnem stanju, 

zato predlagam, da se v letu 2019 interventno pristopi k sanaciji objekta vrtca. 

 

Župan ne podpira amandmaja. 

 

V razpravi so sodelovali občinski svetniki: Denis FAKIN, mag. Milica MASLO BEZER, 

Karlo RADOVAC, Mitja UDOVIČ, Kristijan CEROVAC, Manuela ROJEC, mag. Meira HOT, 

Marina SORTA in Barbara KOŽAR. 

 

Svetniki so z 22 glasovi  ZA in 1 PROTI sprejeli predlagani amandma. 

 

Denis FAKIN, občinski svetnik je podal naslednji amandma: 

 

Predlagam, da Občina  Piran iz postavke 230300-splošna proračunska rezervacija, konto 4090-

splošna proračunska rezervacija, odvzame 15,000 € ter jih prerazporedi na postavko 180502-
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upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov in naprav-konto  4133 tekoči transferji v javne 

zavode. 
 
Obrazložitev: 
 
 
Plačilo uporabe objektov za prirejanje tekem članskih ekip je plačljivo. Zneski nastopov 

ekip v državnih ligah  so visoki ter v večina primerov izčrpavajo finančno stanje klubov, 

zato predlagam, da se to prerazporeditev izvede in bo Š I M C  kril stroške uporabe 

objektov klubom Občine Piran. 

 

Denis FAKIN, občinski svetnik je umaknil predlagani amandma. 

 

 

Marko JURIŠEVIČ, občinski svetnik je podal naslednji amandma: 
 
Predlagam, da se v dokumentu v 2. točki dnevnega reda z oznako št. 3 – tabela »Pregled Višine 

turistične takse in koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo ter namenov porabe v 

proračunu Občine Piran za leto 2019« na področju 14 – gospodarstvo spremeni: 

 

1. 

postavka št. 140305 – sofinanciranje programa lokalne turistične organizacije (LTO) iz 

predvidenih sredstev 1.070.000,00EUR, ta sredstva poveča na 1.200.000,00EUR. Na to 

postavko se prerazporedijo sredstva iz iste tabele v višini 130.000eur iz postavke št. 160601 - 

sanacija klifa med Piranom in Fieso. 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

V juliju leta 2018 je bila na občinskem svetu sprejeta strategija razvoja turizma Občine Piran do 

leta 2025 in akcijski načrt uresničevanja te strategije. Istočasno, da bi se strategija lažje 

uresničevala, se je sprejel Odlok o višini turistične takse na 2 eur, ki bo Občini Piran že v letu 

2019 prispeval v proračun dodatnih 1 milijon eur (po oceni skupaj najmanj 3 milijone eur).  V 

Strategiji je velik poudarek preoblikovanja Turističnega združenja Portorož v aktivno, sodobno, 

lokalno turistično organizacijo z več odgovornostmi in več pristojnostmi. V programu dela 

Turističnega združenja Portorož v leta 2019 so vključene prav nove aktivnosti, ki so predmet 

preoblikovanja tega združenja.  

Finančni okvirji pa so zastavljeni tako,  da se upošteva  »Pogodbo o ustanoviti gospodarskega 

interesnega združenja TZP-ja« kjer je v 29. členu pogodbe zapisano, da se združenje financira v 

višini najmanj 40% zbrane turistične takse v Občini Piran. V letu 2019 se ocenjuje da bodo 

zbrana sredstva iz naslova turistične takse 3 milijone eur, torej predvidoma bi se moralo 

nameniti združenju najmanj 1.200.000 eur. V preteklosti je bilo financiranje TZP-ja vedno v 

višini skladno s tem členom. 
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Marko JURIŠEVIČ, občinski svetnik je umaknil predlagani amandma. 

 

Župan Občine Piran je podal naslednji amandma: 

 

V posebnem del u proračuna se v proračunski  postavki »160601 Sanacija š karp in melišč, 

NRP OB090-19-0008  Sanacija klifa med Piranom in Fieso« znižajo sredstva v letu 2019 na 

200.000,00  € 

Znesek v višini 450.000,00  € se prenese: 

1.  v skupnem  znesku  200.000,  00  € na Proračunsko  postavko  »130216 

Sanacija ulic v Piranu, NRP OB090-13-0017  Rekonstrukcija  piranskih u1ic,  konto  4208   

Študije  o  izvedljivosti   projektov,   projektna dokumentacija,  nadzor  in investicijski  

inženiring 25.000,00  € ter 4205 lnvesticijsko vzdrževanje in obnove 175.000,00 € 

in 

2.  v skupnem znesku 250.000,00 € na proračunsko postavko 130223 Ceste po KS - 

vzdrževanje, znotraj katere se odpre nov NRP OB090-19-0009 

Vzdrževanje  in  prep1astitve občinskih cest«,  konto 4205  Investicijsko vzdrževanje in 

obnove 250.000,00  € 
 
Obrazložitev: 

 

Na podlagi ugotovitve, da je v izdelavi natančna projektna dokumentacija za sanacijo klifa na 

območju pešpoti Piran Fiesa, predlagamo, da se v 2019 izvedejo samo najnujnejša 

vzdrževalna dela najbolj nevarnih odsekov klifa ter za ta namen zagotovi sredstva v višini do 

200.000,00  €. 

Razliko sredstev v višini 200.000,00  € se prenese v namene sanacije ulic v Piranu ter 

250.000,00 € za namene preplastitev in vzdrževanja občinskih cest, saj se na območju celotne 

občine kažejo potrebe po dodatnem vzdrževanju občinskih cest. 

 

V razpravi so sodelovali občinski svetniki: Barbara KOŽAR, mag. Milica MASLO BEZER, 

Kristijan CEROVAC in Davorin PETAROS. 

 

Svetniki so z 22 glasovi  ZA in 1 PROTI sprejeli predlagani amandma. 

 

Župan občine Piran je na podlagi 109. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran umaknil 

predlog Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2019 in predlagal sprejem Sklepa o 

začasnem financiranju. 

 

Breda KLOBAS, vodja Urada za finance je podala obrazložitev. 

 

V razpravi so sodelovali občinski svetniki: Daniel TOMLJANOVIĆ, Davorin PETAROS, 

Kristijan CEROVAC, Denis FAKIN, mag. Meira HOT, Robert FAKIN, Marko JURIŠEVIČ in 

Mitja UDOVIČ. 

 

Župan je  odredil 15 min odmor. 

 

Svetniki so s 23 glasovi  ZA sprejeli naslednji 
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SKLEP  

O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE PIRAN  

V  OBDOBJU APRIL – JUNIJ 2019 

 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

1.  

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Piran v obdobju od 1. aprila do 

30. junija 2019.   

2.  

Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Piran za leto 2018 (Uradni list RS, št. 5/18 in 

65/18). 

Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih  izdatkov občine je določen v 

skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Piran za leto 2018.  

 

 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

3.  

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva proračuna do višine, sorazmerne s 

porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna za leto 2018, kar znaša 6.158.247,89 €.  

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske 

prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom Zakona o javnih financah oziroma 

Odlokom o proračunu Občine Piran, če niso načrtovani v začasnem financiranju.  

 

 

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

     4.  

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo zakon o 

javnih financah, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije ter Odlok o 

proračunu Občine Piran za leto 2018. 

 

5. 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki občinskega proračuna 

prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega 

leta.  

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena 

zakona o javnih financah. 

V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži.  

 

Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun 

občine za leto 2019. 
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4. KONČNA DOLOČBA 

 

6.  

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja se 

od 1. aprila 2019 do uveljavitve proračuna Občine Piran za leto 2019 oziroma do 30.6.2019. 

 

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 

 

 Predlog Odloka o občinskih taksah v občini Piran (prva obravnava),: 

 

Ljubo BERTOK, vodja Urada za gospodarstvo in turizem je podal obrazložitev. 

 

Kristijan CEROVAC, predsednik Odbora za gospodarske javne službe je podal pozitivno 

mnenje odbora z naslednjimi pripombami: 

- predlaga se, da se pripravi ustrezni načrt ureditve območja punte v Piranu ( kot najbolj 

problematičnem območju), ki naj določi namensko rabo (površine za sprehajanje in 

druge rekreativne namene - kopanje, za intervencijo in dostop, za gostinske namene), 

glede na dejstvo, da je občina pred leti že pričela s postopkom pridobitve idejnih zasnov 

za to ureditev,  

- predlaga se, da se pri pripravi načrta ureditve po potrebi vključi projektna skupina, ki naj 

poda predlog dodelitve površin za gostinske terase za posamezne gostinske lokale, 

- predlaga se, da se prouči povišanje obstoječe vrednosti točke za obračun občinskih taks, 

v primerjavi z obračuni, ki veljajo za druge turistične občine. 

 

V razpravi so sodelovali občinski svetniki: Nevenka KAVČIČ, mag. Milica MASLO BEZER, 

Davorin PETAROS in Manuela ROJEC. 

 

MNENJA IN PREDLOGI SVETNIKOV,  

DANI V RAZPRAVI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE PIRAN K PREDLOGU 

ODLOKA O OBČINSKIH TAKSAH V OBČINI PIRAN (PRVA OBRAVNAVA)   

NA 4. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE PIRAN 26. marca 2019 

(magnetogramski izpis) 

 

Nevenka KAVČIČ, občinska svetnica: Dala bi pobudo, ki izhaja iz dobre prakse iz tujine. 

Kolega je bil v Parizu in je opazil, da imajo lokali zunaj, v izložbi ali na kakšni drugi površini 

izobešene kot neke Odloke o taksi za uporabo javnih površin. To je razvidno na tej listini, tukaj 

imamo tudi eno fotografijo, kakšno površino uporabljajo, kakšna je cena in tako naprej. Tako da 

lahko vsak vidi, kakšno dovoljenje ima nekdo, tako da ni noben problem, se ne da nič skriti, nič 

prekriti … Prav to je kolegu padlo v oči v Parizu npr.: vidno izpostavljen dokument, nalepljen na 

izložbi, kot informacija javnega značaja. 

 

Mag. Milica MASLO BEZER, občinska svetnica: Hvala. Torej, da bo ta Odlok izvedljiv, 

mora biti tudi terminologija ne samo jasna, ampak tudi tisto, kar stoji za njo, mora biti 

izvedljivo. Zdaj v 9. členu v 3. odstavku je zapisano, da se zavezancem, ki uporabljajo javno 

površino, na postavitev gostinskega vrta s pokrito, zaprto teraso v nasprotju z izdanimi 

smernicami za postavitev urbane opreme oz. itd. taksa poveča za 50 odstotkov – torej v 
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nasprotju z izdanimi smernicami za postavitev urbane opreme, da ne bomo spregledali te 

smernice … Kaj točno je mišljeno tukaj, kdo jih bo dal? Ne gre samo za izdano dovoljenje za 

uporabo javne površine, ampak gre tudi za smernice za postavitev urbane opreme. Sprašujem se, 

kakšne naj bi bile te smernice in na podlagi česa. Ali imamo te smernice že določene za urbano 

opremo in da ne bo potem nekih problemov, da te stvari niso še opredeljene in jasne in da ne bo 

potem … tiger brez zob. Hvala. 

 

Ljubo BERTOK, vodja Urada za gospodarstvo in turizem: Glede teh smernic moram reči, 

da veljajo že vrsto let in so tudi objavljene na spletni strani. To pomeni, ko občinska uprava dobi 

vlogo oz. predlog gostinca, kako bi uredil svojo gostinsko teraso, za to pristojna oseba v 

občinski upravi izda tudi določene smernice in te so na podlagi tega dokumenta, ki je objavljen, 

tako da ta stvar funkcionira. Seveda drug problem pa je, da nekateri te smernice upoštevajo, 

nekateri pa jih ne. Dejstvo pa je, da so pogosti primeri, da sami gostinci povprašajo, ali je nekaj 

primerno ali ne. Skratka, to gre za nek proces, kjer se v bistvu poskuša gostincem predlagati, 

katera je tista sprejemljiva oprema, ki je za mesto Piran ali tudi za neko drugo območje 

primerna. To je pač nek postopek, ki ga moramo dati vsi skozi. 

 

Mag. Milica MASLO BEZER, občinska svetnica: Bolje, da izrečem to naglas, kot da bi bila 

kakršna koli kritika. Torej že notorično znano je, da imamo polno mesto takšnih in drugačnih 

korit, ki so v nasprotju s temi smernicami. Pristojni organ bi počasi moral začeti ukrepati v 

primerih korit, ki bodo mogoče za začetek najlažja. Torej velikokrat se niti ne ve, čigava so 

korita. Še prej bi bilo zelo pomembno v povezavi s tem, ker gre za ureditev teras, ukrepati tudi v 

zvezi s temi ureditvami, ker gre za urbano opremo, s katero se včasih zamejujejo terase, vendar 

korita niso lepo vzdrževana in v bistvu kazijo videz in zaradi odpora do posamičnih primerov 

imamo potem odpor do vseh primerov, čeprav imajo nekateri tudi lepo urejeno. Torej bi bilo 

treba dosledno upoštevati te smernice, da se bo lahko zaračunalo potem teh 50 odstotkov, ker če 

ne, potem ne bo šlo. 

 

Ljubo BERTOK, vodja Urada za gospodarstvo in turizem: Soglašam z mnenjem, res pa je, 

da v tem konkretnem primeru govorimo o Odloku o obračunavanju taks. To torej pomeni: eno je 

urejanje, drugo pa je konkretno ta primer. Na Odboru je bilo dosti govora o tem in je bilo 

rečeno, da v bistvu bi bilo treba pripraviti načrt ureditve javnih površin: opredeliti javne 

površine kot promenade, za gostinski namen, za kopanje, skratka to je tisto, kar Piran nima. To 

smo ugotavljali že veliko let nazaj. 

 

Davorin PETAROS, občinski svetnik: Hvala Ljubo, to vemo, da nima … kljub opozarjanju. 

Jaz bi prosil za podatek, verjetno ga imate, za nekakšno statistiko. Koliko je teh gostincev v 

Piranu in v Portorožu, ki imajo zagrajeno pokrito teraso, koliko jih je v Piranu in koliko v 

Portorožu? Drugo vprašanje se nanaša na točko, na tarifo št. 5. Tukaj ni čisto jasno, malo se je 

zamaknilo točkovanje iz prve kategorije v drugo in recimo, da razumemo, kaj je prva in kaj je 

druga in kaj je tretja. Predlagal bi, da mogoče v to tretjo kategorijo daste tiste zakotne ulice v 

Piranu, ki ste jih tukaj zajeli. Imamo dosti informacij, da te ljudi, ki imajo gostinske obrate in 

trgovinice v tistih zakotnih ulicah, bi morali uvrstiti v tretjo kategorijo, zato predlagam da to 

tudi storite. In potem me zanima tudi, kaj spada pri točki 5.1.3, Portorož Obala, glede na to, da 

ste bili pri Piranu glede na navedbe zelo precizni za Nabrežje, Tartinijev trg. Zdaj me pa zanima, 

kaj smatrate vi pod Portorož Obala – ali je to vse od ceste desno ali je to cesta, ali je to plaža, ali 

je to tudi pločnik za cesto … Plaža je tudi obala – ali kako? Če mi lahko pojasnite, kaj to 
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pomeni. Mogoče, da niste kaj izvzeli tukaj iz tistih prvih vrst, ki so najbolj donosne in dobro, to 

bi bilo za zdaj to. Hvala. 

 

Ljubo BERTOK, vodja Urada za gospodarstvo in turizem: Glede prvega vprašanja, koliko 

je teh lokalov, ki so zaprti, lahko povem, da jih je osem do devet oz. devet v Piranu. V Portorožu 

mislim, da na javni površini ni nobenega. Glede zakotnih ulic je predlog v redu, mislim, da je 

sprejemljiv. Predlog bomo preučili in ustrezno upoštevali. Opredelitev glede Portorož Obala, ja, 

Obala je ulica Obala, to pomeni javna površina, ki leži ob tej ulici, plaža ni … Plažo tako in tako 

upravlja Javno podjetje Okolje, d. d., in je kot namenski infrastrukturni objekt, torej kot plaža. 

 

Davorin PETAROS, občinski svetnik: Se opravičujem, Bertok … ne vem, če ste sledili tej 

zgodbi, temu predlogu, ki ga dajeva skupaj z Nevenko v zvezi s tem. Radi bi bili zelo 

konstruktivni in vemo, da je Občina Piran kot tudi Upravna enota konec koncev zelo 

obremenjena z informacijami javnega značaja. Ljudje sprašujejo po teh informacijah, zato ker 

jih ne dobijo, zato se nam je ta zadeva, ki smo jo videli v Parizu, zdela zelo simpatična. Sploh ni 

težka za izvesti, mi bi res prosili, da bi vsak najemnik javnega prostora, da bi v ta Odlok 

vključili, to je navaden papir z orisom lokacije in s kvadraturo. Dostikrat se namreč dogaja, ne 

mi zamerit, ampak dostikrat se dogaja, da gostinci kar samovoljno širijo ta območja in če je tak 

sklep oz. odlok, si tam na kraju samem dosti problemov rešimo. Jaz bi si želel to objavo, ki jo 

bomo priložili k pobudi tako, da bo tudi spletna stran priložena, preučiti in jo uvrstiti v Odlok. 

Hvala lepa. 

 

Ljubo BERTOK, vodja Urada za gospodarstvo in turizem: Lahko rečem, da je k vsaki 

izdani odločbi priložena tudi skica. To pomeni, da se točno ve, kakšna je površina A x B, ki jo 

posamezni gostinec uporablja. Znana mi je pobuda krajevne skupnosti, ki je v preteklosti 

predlagala, da bi se na tleh označevalo z nekimi barvami, kje je točka javne površine, ki je 

gostinska terasa, ampak je lahko tudi sporno, da bomo zdaj po Tartinijevem trgu risali, ali bi 

postavili na vsaki gostinski terasi neke table, ne vem … 

 

Davorin PETAROS, občinski svetnik: To je A4 format list, še manjši. Lokacija je narisana, ni 

treba risati po tleh, samo kotira se in je rešeno. Hvala lepa. 

 

Manuela ROJEC, občinska svetnica: Due cose, Ljubo…Gli ombrelloni, questi con le pietre 

dentro, davanti a quello che doveva essere il palcoscenico di Piazza Tartini, se capisco bene, 

sono »javna površina«, si ?… Ti dve veliki mareli, ki … Včeraj smo bili na Krajevni skupnosti 

Piran in veliko, veliko, veliko je bilo govora o uzurpaciji javnih površin. Meni osebno se zdi 

neprimerna uzurpacija tega pločnika, kjer je blizu šola in morajo otroci nujno hoditi samo po 

cesti. Na pločniku so zdaj stoli in mizice in nimaš drugega prostora za pešce, torej nismo niti 

enakopravni udeleženci v prometu, ampak tukaj na Tartinijevem trgu sta ti dve veliki mareli, 

senčniki v nekih obteženih podstavkih, ki sta postavljeni točno pred odrom. In če sem prav 

razumela župana, če sem prav razumela prebivalce Pirana, si ne želijo več tistega tako velikega, 

ogromnega odra v Piranu čez poletni čas. In so tudi predlagali, da bi se manjše prireditve 

postavile na tisti kamniti odrček pred cerkvijo, oder e` gia` fatto … Zanima me, kakšni so 

postopki v teh primerih. Hvala. 

 

Ljubo BERTOK, vodja Urada za gospodarstvo in turizem: V bistvu Občina izdaja 

dovoljenja za letni nivo, to pomeni za eno leto. Do tega trenutka Občina ni imela nobenega 

načrta ureditve območja Tartinijevega trga. Če bi bila neka rešitev, da na Tartinijevem trgu ni 
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nobene gostinske terase – pretiravam, ampak samo da povem – bi lahko tako tudi bilo. Današnje 

stanje je posledica dolgoletnega usklajevanja, ne bom vam govoril, koliko mediacij je bilo, 

kreganja, da ne rečem še kakšnih drugih besed, skratka vedno se iščejo neki kompromisi. 

Zagotovo pa je nek javni interes, ki se pravočasno izkaže, in je za tistega, ki vodi postopek, neko 

vodilo. Treba ga je samo povedati, ga opredeliti: ta površina je za ta namen in to je zakon. Treba 

je samo jasno in pravočasno povedati. In moram reči, saj so tudi izdane odločbe, imam primer 

tudi za portoroško ploščad Trga prekomorskih brigad. Tam je sicer dana uporaba javne površine 

Obalnim galerijam, da tržijo, za začasno prodajna mesta, ampak tudi jasno piše. Če se javna 

površina uporablja za javne namene prireditve, je to prioriteta. Tako da v bistvu vse se da – na 

pravi način ob pravem času. 

 

Davorin PETAROS, občinski svetnik: Hvala, Bertok. Potem se lahko dogovorimo, da mi 

obvestimo predsednika krajevne skupnosti in krajevne skupnosti. Ali pa če vi to lahko storite, da 

se v bistvu v zvezi s tem izmenjajo neka mnenja in dajo krajevne skupnosti svoje predloge. Ker 

verjamem, da ni Piran edina izjema, tudi Portorož ima neke prioritete, ima jih tudi Lucija in 

piranska krajevna skupnost jih nedvomno ima, ker so težave. Kako bi se dogovorili? Ali 

predlagate, da mi skličemo sejo sveta krajevne skupnosti, vam podamo zahteve in pripravimo 

skupni sestanek? Povejte vi, kakšen predlog imate. Hvala. 

 

Ljubo BERTOK, vodja Urada za gospodarstvo in turizem: Moj predlog bi bil – saj smo 

tukaj, da se uskladimo – tam, kjer se uskladiti da. Ni nobenega problema, da se dobimo, da se 

pove, kje bi bil javni interes, da ga zabeležimo in da se pri novem podeljevanju javne površine 

določena dovoljenja izda, določena ne. Vendar pa je treba začeti postopek, to pomeni, da 

vnaprej … Moram pa tudi reči, da smo dostikrat krajevne skupnosti za posamezne primere 

povprašali, pa ni bilo vedno povratnega odziva. 

 

Svetniki so s 24  glasovi  ZA sprejeli naslednji  

 

SKLEP 

 

1. 

Občinski svet Občine Piran sprejme predlog Odloka o občinskih taksah v Občini Piran v prvi 

obravnavi skupaj z mnenji, pripombami in stališči svetnikov, ki so jih dali na današnji seji 

Občinskega sveta Občine Piran in stališčem Odbora za gospodarske javne službe.  

 

 

2. 

Predlagatelj predloga Odloka naj mnenja, predloge, pripombe in stališča svetnikov in odbora 

prouči in po možnosti upošteva pri pripravi predloga Odloka za drugo obravnavo.  

 

                                                                          3. 

Ta sklep začne veljati takoj. 

 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 

 

 Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta Občine Piran v letu 2018 in 

plan dela za leto 2019 
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Župan občine Piran je umaknil 4. točko dnevnega reda zaradi predhodnega umika predloga 

Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2019. 

 

 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 

 

 Predlog letnega programa športa v občini Piran za leto 2019 

 

Župan občine Piran je umaknil 5. točko dnevnega reda zaradi predhodnega umika predloga 

Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2019. 

 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 

 
 

  Vprašanja, pobude in predlogi. 

 

 

Nevenka KAVČIČ, občinska svetnica je podala pobude. 

Denis FAKIN, občinski svetnik je podal pobude. 

Vojko JEVŠEVAR, občinski svetnik je podal pobude. 

Kristijan CEROVAC, občinski svetnik je podal pobude. 

Barbara KOŽAR, občinska svetnica je podala pobude. 

Davorin PETAROS, občinski svetnik je podal pobude. 

Mitja UDOVIČ, občinski svetnik je podal pobude. 

Mag. Meira HOT, občinska svetnica je podala pobude. 

Daniel TOMLJANOVIĆ, občinski svetnik je podal pobude. 

Lara FOJAN ZANUTTO, občinska svetnica je podala pobude. 

Robert FAKIN, občinski svetnik je podal pobude. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21:36 uri. 

 

 

Zapisnik pisala                                         Zunanja svetovalka                         Župan Občine Piran 

Nataša Karlaš                  mag. Patricija Višnjevec                       Đenio Zadković  

            

 

 

 

 

       
                     

 

 

 

 

 


