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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–UPB, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl.US), Zakona o športu (Uradni list RS št. 29/17), 
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014-2023 (Uradni list RS št. 26/14) in 17. 
člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14-UPB in 35/17) je Občinski svet Občine Piran 
na 27. redni seji dne 27. marca 2018 sprejel 

ODLOK 

O POSTOPKU IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE 

IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI PIRAN 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

                      (vsebina) 
(1) Ta odlok določa področja športa, izvajalce področij športa, pravice in pogoje ter merila za 
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, postopek izbora in sofinanciranja izvajanja 
letnega programa športa, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja 
nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.  
(2) Merila za vrednotenje programov športa v občni Piran so sestavni del odloka in se jih v času 
od dneva objave javnega razpisa za sofinanciranje programov športa do končne odločitve o 
višini sofinanciranja programov športa ne sme spreminjati.  
(3) Za programe in področja športa, ki niso navedena v merilih, se merila za izbor in vrednotenje 
opredeli z letnim programom športa in objavi v javnem razpisu.  
 

2. člen 
                    (izvajalci področij športa) 

(1) Za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Piran lahko kandidirajo naslednji 
izvajalci športnih programov: 
 športna društva, 
 športna zveza, ki jo ustanovijo športna društva s sedežem na območju občine Piran, 
 zavodi za šport po zakonu, 
 pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, 
 ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z 

zakonom, ki ureja ustanove, 
 zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe, 
 samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, 
 zasebni športni delavci. 
(2) Izvajalci športnih programov iz prejšnjega odstavka delujejo oziroma izvajajo športne 
programe v skladu s svojim temeljnim oziroma ustanovitvenim aktom in v skladu z Zakonom o 
športu, izvajalci iz 1. točke prejšnjega odstavka pa tudi s pravili nacionalne panožne športne 
zveze za svojo dejavnost. 
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3. člen 
                      (pravica in pogoji do sofinanciranja) 

(1) Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci iz prejšnjega člena tega odloka,  
ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
 imajo sedež v občini Piran, 
 v programe vključujejo prebivalce občine Piran, ki predstavljajo najmanj 75% vseh 

udeležencev programa, 
 so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu in kontinuirano izvajajo program športa, ki 

ga prijavljajo, najmanj zadnji dve (2) zaporedni leti, od dneva objave razpisa,  
 svojo dejavnost opravljajo pretežno na območju občine Piran najmanj zadnji dve (2) 

zaporedni leti, šteto od dneva objave tekočega razpisa,  
 izvajajo programe javnega interesa v skladu z nacionalnim programom športa, 
 imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje, za redno 

opravljanje dejavnosti v športu, 
 imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in 

stroškov za izvedbo dejavnosti, 
 imajo zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu v/ na 

domicilnem objektu (izjema so sezonski športi: odbojka na mivki, ki ima zagotovljeno redno 
in programsko urejeno vadbo najmanj 24 tednov v letu na domicilnem objektu, in smučanje, 
ki se vrednoti kot posebni programi v prostočasni športni vzgoji otrok in mladine), 

 imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini ter seznam članov, 
 izvajalci, ki so že bili sofinancirani, so redno dostavljali podatke o članstvu, poročila o 

realizaciji programov in poročila o doseženih rezultatih ter so izkazali namensko rabo 
proračunskih sredstev v predhodnem proračunskem letu, 

 izpolnjujejo druge pogoje, določene v besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji. 
(2) Izvajalci programov športa, ki se prvič prijavljajo na razpis in izvajalci, ki se po določenem 
obdobju neizvajanja dejavnosti ponovno prijavljajo na razpis in ki izpolnjujejo pogoj 
kontinuiranega izvajanja programa športa najmanj zadnje dve (2) zaporedni leti od dneva objave 
razpisa, se v prvem letu sofinancirajo v višini polovice vrednosti sredstev po merilih tega odloka.  
(3) Izvajalci iz prejšnjega odstavka ob svoji prijavi priložijo naslednja dokazila: 
 odločbo o registraciji in potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije, iz katerega je razvidna 

registracija za opravljanje dejavnosti v športu, 
 statut oziroma ustanovitveni akt, iz katerega je razvidna osnovna športna dejavnost, s 

katero se izvajalec prijavlja na razpis ter opredelitev namena in ciljev, ob tem je datum 
sprejema statuta ali sprememba osnovne dejavnosti v statutu v skladu s prvim odstavkom 
tretjega člena tega odloka, 

 dokazilo, iz katerega je razvidno redno in aktivno izvajanje programa izvajalca v javnem 
interesu po zaporednih letih, 

 dokazilo o redni in programsko urejeni vadbi najmanj 36 tednov v/ na domicilnem objektu. 
(4) Izvajalci programov športa iz (2) odstavka tega člena v kolektivnih športnih panogah, ki so v 
občini Piran že organizirane in sofinancirane, prve dve (2) zaporedni leti izvajanja programa od 
dneva objave razpisa niso upravičeni do sofinanciranja. 
(5) Izvajalcem programov športa, ki izvajajo programe v več športnih panogah, se le-te 
sofinancira, v kolikor so organizirane v posamezne sekcije, ob pogoju, da ima vsaka sekcija 
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svojega vodjo, ki ni ista oseba kot v drugi sekciji in da združuje različne udeležence programov 
športa ter različne strokovne delavce (trenerje itd.), razen zastopnika in skupnih služb za 
delovanje (računovodstvo itd.). Na novo ustanovljene sekcije so upravičene do sofinanciranja po 
obdobju dveh (2) zaporednih let kontinuiranega izvajanja prijavljene dejavnosti od dneva objave 
razpisa, na katerega se prijavljajo ter ob upoštevanju določb (2) in (3) odstavka tega člena. 
 
 
II. VSEBINSKE DOLOČBE PODROČJA ŠPORTA  

4. člen 
                       (področja športa) 

 
Sofinancira se naslednja področja športa: 
 

1. ŠPORTNI PROGRAMI: 
1.1   PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE:  

A) PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK 
B) PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK 
C) PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA MLADINE 
D) POSEBNI PROGRAMI 

1.2   ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI 
1.3   OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
1.4   ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN  

 VRHUNSKI ŠPORT 
1.5   KAKOVOSTNI ŠPORT 
1.6   VRHUNSKI ŠPORT 
1.7   ŠPORT INVALIDOV 
1.8   ŠPORTNA REKREACIJA 
1.9   ŠPORT STAREJŠIH 

 

2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU: 

2. 1  USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU 

 

3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: 
3. 1 DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ 
 

4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA: 
4. 1 ŠPORTNI PROJEKTI 
 

5. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
 

6. PRILOGE 
Področja športa, ki se bodo sofinancirala, se določijo v letnem programu športa v Občini Piran. 
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III. LETNI PROGRAM ŠPORTA 
5. člen 

                       (letni program športa) 
(1) Občinski javni interes v športu se določi z letnim programom športa, ki mora biti v skladu z 
nacionalnim programom. Občina uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za 
izvedbo letnega programa športa, načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem občinsko pomembnih 
športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti občine ter s spodbujanjem in 
zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti. 
(2) Letni program športa v občini Piran je dokument, ki določa programe in področja športa, ki 
se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu v okviru razpoložljivih sredstev, ki se 
zagotavljajo v občinskem proračunu.   
(3) Predlog Letnega programa športa v občini Piran pripravi strokovna služba Športnega in 
mladinskega centra Piran in ga predloži občinskemu svetu  v obravnavo.  
(4) Letni program športa v občini Piran sprejme Občinski svet Občine Piran. 
 
 

IV. ZAGOTOVITEV SREDSTEV 
6. člen 

                         (zagotovitev sredstev) 
(1) Sredstva za sofinanciranje vsebin, navedenih v 4. členu tega odloka, so opredeljena v 
posebnih postavkah proračuna. 
(2) Sredstva za sofinanciranje programov športa, ki jih izvajajo zavodi s področja vzgoje in 
izobraževanja, opredeljeni znotraj vsebine prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok, so 
opredeljena v posebni postavki občinskega proračuna, ki jo koordinira Športni in mladinski 
center Piran. 
(3) Sredstva za delovanje javnega zavoda Športni in mladinski center Piran, katerega 
ustanoviteljica je Občina Piran, se določi z Odlokom o proračunu za posamezno koledarsko leto. 
(4) Izvajalcem se zagotavljajo sredstva na podlagi meril za vrednotenje programov športa v 
Občini Piran, ki so sestavni del tega odloka. 
(5) Višina sofinanciranja posameznih področij športa je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih 
sredstev v občinskem proračunu. 
 
 

V. POSTOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJA PROGRAMOV IN PODROČIJ LETNEGA PROGRAMA 
ŠPORTA 

7. člen 
          (javni razpis) 

(1) Postopek sofinanciranja izvajanja letnega programa športa se izvede kot javni razpis. 
(2) Sklep o začetku javnega razpisa sprejme župan. 
(3) Javni razpis se začne v 30 dneh po sprejetem letnem programu športa, pri čemer odločbe o 

izbiri programov ni mogoče izdati pred sprejetjem proračuna za leto, v katerem se odločba 
izdaja. 

(4) Javni razpis se objavi v uradnem glasilu in na spletni izvajalca razpisa. 
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8. člen 
                     (komisija) 

(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. 
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.  
(3) Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev 

interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v 
stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v 
svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že 
prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki 
bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost.  

(4) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.  
(5) Če je predsednik ali član komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan, 

se izloči iz komisije in se to evidentira v zapisniku.  
(6) Administrativno, strokovno in tehnično pomoč, vključno s pripravo razpisne dokumentacije, 

komisiji nudi strokovna služba Športnega in mladinskega centra Piran. 
(7) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. 
Naloge komisije so: 

- preveri pravočasnost in popolnost vlog, 
- opravi pregled popolnih vlog, 
- preverja izpolnjevanje razpisnih pogojev, 
- ocenitev vlog na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, 
- priprava predloga izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa 

športa. 
(8) Komisija o svojem delu vodi zapisnik. Zapisniki sej komisije niso javni. 

 
 

9. člen 
                   (besedilo javnega razpisa) 

(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati: 
1. naziv in sedež izvajalca razpisa; 
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa; 
3. predmet javnega razpisa; 
4. navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril; 
5. predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje; 
6. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva; 
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev; 
8. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev; 
9. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa; 
10. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma 
elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo. 
(2) V javnem razpisu se lahko poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavijo tudi drugi podatki, 
če je to potrebno glede na predmet javnega razpisa. 
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10.  člen 
                    (razpisna dokumentacija) 

(1) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki omogočajo izdelavo popolne 
vloge za dodelitev sredstev. 
(2) Izvajalec razpisa objavi razpisno dokumentacijo na svojih spletnih straneh oziroma mora 
zainteresiranim omogočiti vpogled v razpisno dokumentacijo in jim jo na zahtevo predati. 
 

11.  člen 
                      (razpisni rok) 

Rok za prijavo na razpis se določi z javnim razpisom in mora biti dovolj dolg, da lahko vlagatelj 
pripravi kakovostno vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v javnem razpisu in razpisni 
dokumentaciji, ne sme pa biti krajši kot 14 dni od objave javnega razpisa uradnem glasilu lokalne 
skupnosti in spletni strani izvajalca javnega razpisa. 
 

12.  člen 
                    (vloge) 

(1) Vloge na javni razpis se obravnavajo posamično. 
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z »Ne odpiraj – vloga« in navedbo 
javnega razpisa, na katerega se nanaša. Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen način, 
iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen javni razpis. 
(3) Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom, se vrne vlagatelju. 
(4) Vloga na javni razpis je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v javnem razpisu. Način 
elektronske predložitve vloge mora biti določen v razpisni dokumentaciji. 
(5) Vloga mora biti izvajalcu razpisa dostavljena do roka, ki je določen v javnem razpisu, ne glede 
na način oddaje. 

13.  člen 
                        (odpiranje vlog) 

(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. 
Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice. 
(2) Odpiranje prejetih vlog ni javno. 
(3) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je 
popolna. Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik. 
(4) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. 
Pritožba zoper sklep ni dovoljena. 
 

14.  člen 
                       (poziv k dopolnitvi vloge) 

(1) Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne 
vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih 
dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni. 
(2) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. 
Pritožba zoper sklep ni dovoljena. 
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VI. OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE VLOG IN PROGRAMOV 
 

15.  člen 
(ocenjevanje vlog) 

(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih 
pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, 
ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa 
športa. 
(2) Izbor programov izvajalcev letnega programa športa in razdelilnik sredstev posameznim 
izvajalcem letnega programa športa potrdi direktor občinske uprave.  
(3) Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij 
letnega programa športa v občini Piran. 
(4) Ne glede na prejšnji odstavek imajo pod enakimi pogoji pri izvajanju športnih programov iz 1. 
točke prvega odstavka 6. člena zakona prednost pri izvajanju letnega programa športa izvajalci iz 
1. in 6. točke drugega odstavka 6. člena zakona. 
(5) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju iz prvega odstavka tega člena 
vodi zapisnik, v katerem natančno navede razloge za razvrstitev in predlog, kateri programi ali 
področja letnega programa športa se sofinancirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na 
višino sredstev in razvrstitev ne financirajo. 
(6) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni. 
 

16.  člen 
                   (vrednotenje programov športa)  

(1) Vrednost sofinanciranja programov športa je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev 
na ustreznih postavkah proračuna Občine Piran za področje športa in od realizacije ciljev glede 
na pričakovane dosežke izvajalcev. 
(2) Vrednost programov po merilih, ki so sestavni del tega odloka, je izražena v točkah. Vrednost 
točke se določi po sprejetem proračunu in po ovrednotenih programih izvajalcev za vsako leto 
posebej. Ura se šteje kot šolska ura (45 minut).  
  
 

VII. ODLOČBA IN SKLENITEV POGODBE Z IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
 

17.  člen 
                    (odločba) 

(1) Na podlagi predloga komisije izvajalec razpisa izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja 
ali o zavrnitvi sofinanciranja programa športa. 
(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja letnega programa 
športa. 

18.  člen 
                       (poziv k podpisu pogodbe) 

(1) Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec razpisa vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o 
sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. 
(2) Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje. 
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19.  člen 
                    (ugovor) 

(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana 
sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe iz 17. 
člena tega odloka vloži ugovor pri izvajalcu razpisa. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z 
izbranimi vlagatelji. 
(2) Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog. 
(3) Izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s 
tem dokončna. 

20.  člen 
                        (sklenitev pogodb) 

Občina Piran ter Športni in mladinski center Piran skleneta z izvajalci, izbranimi na podlagi 
razpisa, tristranske pogodbe za tekoče koledarsko leto, v katerih se določi: 
 vsebino in obseg programa, 
 čas realizacije programa, 
 pričakovane dosežke glede na cilje v programu, 
 višino sredstev za dogovorjene programe, 
 način prejemanja odobrenih sredstev, 
 druge medsebojne pravice in obveznosti.       

 
21.  člen 

                         (začasno financiranje) 
(1) Do sprejetja proračuna za tekoče leto ter sklenitve pogodbe o sofinanciranju letnega 

programa športa se lahko določene športne programe sofinancira na podlagi pogodbe o 
začasnem financiranju. Le-ta se lahko sklene samo z izvajalcem letnega programa športa iz 
preteklega leta. 

(2) Po sklenitvi pogodbe o letnem programu športa se že nakazana sredstva poračunajo. 
(3) Uporaba športnih objektov v lasti občine Piran za koledarsko leto sofinanciranja letnega 
programa športa za izvajalce programov športa (2) odstavka 3. člena tega odloka, prične veljati 
na dan sklenitve pogodbe. 
 
 

VIII. DOLŽNOSTI IZVAJALCA 
22.  člen 

                   (dolžnosti izvajalca) 
Porabniki proračunskih sredstev po tem odloku so dolžni: 
 izvajati dogovorjene programe najmanj v obsegu, ki se ga opredeli v pogodbi, 
 namensko koristiti prejeta proračunska sredstva, 
 oddati v pogodbeno določenih rokih poročila o izvedbi programov, 
 posredovati dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem programa pristojnim strokovnim službam 

Občine Piran in Športnega in mladinskega centra Piran. 
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IX. NADZOR 
23.  člen 

                     (nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem programov izvaja strokovna služba Športnega in mladinskega centra 
Piran in Občine Piran. Nadzor se izvaja z napovedanimi obiski in nenapovedanimi obiski. Ob 
obisku se zapiše zapisnik v dveh izvodih, katerega podpišeta in prejmeta en (1) izvod izvajalec in 
en (1) izvod strokovna služba Športnega in mladinskega centra Piran. 
(2) V primeru, da strokovna služba iz prejšnjega odstavka ob obisku ugotovi, da izvajalec 
programa ne izvaja ali ga ne izvaja v skladu s prijavo na javni razpis in opredelitvijo v pogodbi, se 
o tem pisno opozori izvajalca. V primeru, da izvajalec kljub pisnem opozorilu ne začne izvajati 
programa v skladu opredelitvijo v pogodbi, se sofinanciranje ustavi ali ustrezno zmanjša.    
 
 

X. KONČNE DOLOČBE 
24.  člen 

                    (veljavnost) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

25.  člen 
                   (spremembe in dopolnitve) 

Spremembe in dopolnitve tega odloka se uveljavljajo po enakem postopku kot je bil sprejet ta 
odlok. 

26.  člen 
                     (sprejem) 

Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati vsi akti, ki so do sedaj urejali to področje v občini 
Piran. 
 
 
Številka: 671-1/2018       Župan Občine Piran 
Piran, dne 27. marca 2018          Peter Bossman 


