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Sporočilo za javnost
Varuh Peter Svetina prvič v Občini Piran
Varuh človekovih Peter Svetina je prvič v svojem mandatu obiskal Občino Piran, kjer se je na
poslovanje izven sedeža na razgovore prijavilo dvajset pobudnic in pobudnikov. Varuh je
delovni dan začel v kavarni Modra Kava v Piranu, kjer delajo težje zaposljive osebe, ki se jim
na ta način omogoča boljša vključenost v družbo. Pohvalil je prizadevanje občine, da bodo
iskali skupne možnosti za razširitev kavarne, ki želi postati zaposlitveni center.
Varuh je s svojimi sodelavci obiskal še UE Piran in CSD Piran v Luciji. Na Upravni enoti Piran
je varuh izpostavil problematiko dvojezičnih obrazcev, saj na Obali in v Prekmurju ne obstaja
enoten obrazec v dveh jezikih, temveč je tako za italijanski kot za slovenski jezik ločen obrazec.
Do tega je bil varuh kritičen, saj v Ljubljani na UE obstajajo enotni obrazci v slovenskem in
angleškem jeziku. O tem bo varuh opozoril ministra za javno upravo. Na CSD Piran pa so mu
pristojni povedali, da reorganizacija CDS-jev ni prinesla želenih rezultatov, še več, poudarili
so, da morajo po novem z manj zaposlenimi opraviti več dela. Poleg tega so povedali, da zaradi
nedavnega izpada računalniškega sistema zaposleni niso mogli izdajati odločb, zaradi česar
upravičenci niso prejeli javnih sredstev. »To je nesprejemljivo in gre za grobo kršitev njihovih
pravic. Na to bom opozoril pristojno ministrstvo«, je bil kritičen Svetina.
Ob tej priložnosti je varuha sprejel župan Občine Piran, na srečanju je varuh poudaril nujno
ureditev Okoljskega prostorskega načrta, ki ga morajo občine zaključiti do leta 2022. Župan
mu je povedal, da je OPN v pripravi, potekajo zaključne priprave strateškega dela OPN-ja, ki
ga bo občina zaradi večje transparentnost objavila na svoji spletni strani. Ob tem je župan dodal,
da se zavedajo za kako pomemben dokument gre, a da je pri pripravi potrebna previdnost, saj
je Občina Piran prostorsko zelo atraktivna, obstaja pa veliko interesnih skupin. Na današnjem
poslovanju je pobudnica varuha in njegove sodelavce opozorila na pomanjkanje neprofitnih
stanovanj v občini, zato ga je zanimalo, kdaj je Občina Piran objavila zadnji razpis za podelitev
neprofitnih stanovanj. Župan je povedal, da je Občine Piran socialno naravnana občina in da
bodo v skladu s programom revitalizacije oživili mesto Piran ter z neprofitnimi najemi privabili
mlade družine in ustavil njihovo izseljevanje.
Lep pozdrav v imenu Občine Piran.
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