OBČINSKI SVET
Številka: 032-9/2011Datum: 4. 7. 2011
ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v četrtek, 30. junija 2011, ob
18.00 v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 32a.
PRISOTNI:
Županja Občine Majšperk, dr. Darinka Fakin
Člani: g. Branko Karneža, g. Jože Kolarič, g. Ludvik Lampret, g. Edi Leskovar, ga. Ida
Lorber, g. Adolf Kopše, g. Dragomir Murko, g. Marjan Novak, ga. Anica Rejec, g. Vekoslav
Širec, g. Janez Vedlin, g. Dejan Vuk, g. Zlatko Žnidar
ODSOTEN:
Podžupan Občine Majšperk, g. Cvetko Pepelnik

DRUGI PRISOTNI:
Inštitut za lokalno samoupravo, g. Milan Železnik
Komunalno podjetje Ptuj, g. Jože Cvetko
Aimforija, g. Darko Drašler
Direktor občinske uprave, g. Gorazd Ladinek
Predsednik sveta KS Majšperk, g. Marjan Korže
Snemalec seje Foto studio Brbre.
Prisostvuje delavka občinske uprave Tatjana Varžič Korez
Seja se je pričela ob 18.00.
Ga. županja, predsedujoča 8. redne seje, je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih
ugotovila, da je na začetku seje navzočih 13 svetnikov. Naknadno se bodo pridružili gostje
pri posameznih točkah dnevnega reda.
Nato je predlagala dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom. Njen predlog je bil tudi,
da se prva in četrta alineja 10. točke umakneta z dnevnega reda.
Razprave o predlaganem dnevnem redu ni bilo, zato je predlagala njegov sprejem:

1. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 7. redne in 2. korespondenčne seje občinskega sveta
2. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Majšperk – 1. obravnava
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3. Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih
prometnih površin v Občini Majšperk – 1. obravnava
4. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje rednega
vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Majšperk –
1. obravnava
5. Sprejem poslovnega načrta izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo v Občini Majšperk
6. Sprejem operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v
Občini Majšperk
7. Sklep za soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu
8. Sklep o potrditvi sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2011/2012
9. Sklep o praznovanju 15. občinskega praznika
10. Posamični programi:
- za prodajo parc. št. 539, 537, 536/1, 536/2, 535/1, vse k.o. 442 - Skrblje
- za brezplačno pridobitev parc. št. 260/42, 314/14, 261/33, 261/48 vse k.o. 442 –
Skrblje
11. Razno
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad1) Potrditev zapisnika 7. redne in 2. korespondenčne seje občinskega sveta

-

zapisnik 7. redne seje:

G. Janez Vedlin je povedal, da je pri 11. sklepu napisano napačno glasovanje. Prisotnih je bilo
13 svetnikov, 11 pa jih je glasovalo za predlagani sklep.
Nato se je o predlaganem zapisniku glasovalo.
2. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje zapisnik 7. redne seje s predlaganim
popravkom.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
-

zapisnik 2. korespondenčne seje občinskega sveta

Pripomb na predlagani zapisnik ni bil, zato se je o njem glasovalo.

3. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje zapisnik 2. korespondenčne seje v predlagani
obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
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Ad2) Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Majšperk – 1. obravnava
Ad3) Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih
prometnih površin v Občini Majšperk – 1. obravnava
Ad4) Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje rednega
vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Majšperk – 1.
obravnava
Ga. županja je pojasnila, da so vsi trije odloki med seboj povezani in namenjeni za podelitev
koncesije pri vzdrževanju občinskih cest v občini. Ker se s sprejemom navedenih odlokov ne
mudi, je predlagala, da se na današnji seji opravi predstavitev odlok in da še naprej ostanejo v
1. obravnavi, ter se na naslednji seji zaključi 1. obravnava in opravi še druga.
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal vse tri odloke, vendar ni sprejel
nobenega stališča zato, ker se je predvidevala predstavitev odlokov na seji občinskega sveta.«
Nato je vse tri odloke predstavil g. Milan Železnik, predstavnik Inštituta za lokalno
samoupravo iz Maribora, ki je pripravil vse tri odloke. Pojasnil je, da prvi odlok določa
možnosti izvajanje službe v režijskem obratu ali preko podelitve koncesije. V odloku je tudi
natančno določeno, katere službe mora imeti Občina kot obvezne javne službe in katere so
izbirne. V drugem odloku so določeni pogoji, kako se bodo vzdrževale občinske ceste,
določijo se pogoji izvajanja in razpoložljiva višina sredstev. Tretji odlok pa določa pogoje za
podelitev koncesije in pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar.
Po obrazložitvi so se v razpravo vključili g. Adolf KOPŠE, g. Zlatko ŽNIDAR, ga. Ida
LORBER, g. Janez VEDLIN, g. Branko KARNEŽA, g. Edi LESKOVAR, ga. Anica REJEC,
g. Milan ŽELEZNIK in ga. županja.
Razprava je tekla o tem:
- da v odloku ni določen postopek izbire koncesionarja,
- da se z odloki ustanavlja neka nova komisija oziroma svet za varstvo uporabnikov javnih
dobrin, to nalogo lahko dobro opravljajo sami uporabniki, nato so še sveti KS in člani
občinskega sveta,
- ali lahko izbrani koncesionar prenese delo na druge izvajalce,
- da se predmetno ločijo lokalne ceste od javnih poti, oziroma da bi imeli predvsem pri
pluženju še naprej možnost izvajanja naši izvajalci,
- da je podelitev monopola preveč zaščitniški do koncesionarja, oziroma da je 15. let dolga
doba pri podelitvi koncesije,
- da bi morali kot izvajalce vključiti tudi naše izvajalce,
- da je zadnji čas, da se nekaj naredi za urejenost cest in pluženje.
G. Milan Železnik je odgovarjal na vsa postavljena vprašanja.
Predlagana je bila sprememba, in sicer da naloge sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
izvaja Odbor za gospodarsko infrastrukturo.
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Po razpravi se je o predlogu glasovalo.
4. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da naloge Sveta za varstvo uporabnikov javnih
dobrin opravlja Odbor za gospodarsko infrastrukturo. Ustrezno je potrebno spremeniti
poglavje VI. – varstvo uporabnikov javnih dobrin v Odloku o lokalnih gospodarskih
javnih službah v Občini Majšperk.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad5) Sprejem poslovnega načrta izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Majšperk

Ga. županja je pojasnila, da je koncesija za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo sedaj podeljena Komunalnemu podjetju Ptuj. Naloga občinskih svetov pa je, da bodo
letno potrjevali poslovni načrt izvajanje dejavnosti.
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal posredovani poslovni načrt, vendar
ni sprejel nobenega stališča zato, ker se je predvidevala predstavitev na seji občinskega
sveta.«
Obrazložitev poslovnega načrta je predstavil direktor g. Jože Cvetko. Pojasnil je, da je vsa
gospodarska infrastruktura prenesena nazaj na Občino. Koncesionar je dolžan Občini plačati
najemnino za uporabo javne infrastrukture in predstavlja namenski prihodek lokalne
skupnosti za nove investicije ter investicijska vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za
katero je bila zaračunana. Vir za plačilo najemnine predstavlja amortizacijski del omrežnine,
ki jo izvajalec javne službe zaračuna uporabnikom, in je fiksen strošek. Nova ureditev ne
pozna več razlikovanja med gospodinjstvi in gospodarskimi subjekti. Povprečno povišanje
cen bi naj bilo 14,24 %.
V razpravo so se vključili g. Branko KARNEŽA, g. Janez VEDLIN, g. Zlatko ŽNIDAR, g.
Edi LESKOVAR, g. Marjan NOVAK; g. Adolf KOPŠE, ga. Ida LORBER, g. direktor, g.
Jože CVETKO in ga. županja.
Razprava je tekla o tem:
- zakaj je prišlo do poenotenja cen med gospodinjstvi in gospodarskimi subjekti,
- da je bilo zagotovljeno, da se cene ne bodo povišale,
- ali se lahko na račun vzdrževanja priključka zniža predlagana cena,
- za kaj je namenjena omrežnina,
- da voda v Stopercah še vedno povzroča, da so pipe zamašene,
- da je na področju Medvedc tlak v ceveh previsok,
- katere investicije so najbolj nujne za našo občino.
G. Jože Cvetko je odgovarjal na vsa postavljena vprašanja.
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Ker ni bilo več konkretnih predlogov, je ga. županja posredovala predloženo gradivo na
glasovanje.

5. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Poslovni načrt izvajanja dejavnosti obvezne
občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Majšperk, ki ga je
pripravilo Komunalno podjetje Ptuj d.d. z dne 17.06.2011.
PRISOTNIH: 13; ZA: 8, PROTI: 1

Ad6) Sprejem operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v
Občini Majšperk
Ga. županja je pojasnila, da zakon Občini nalaga, da mora imeti sprejet operativni program
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Navedeni akt je osnova za prijave na različne
razpise in tudi Občina ima strategijo do reševanja problematike.
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal posredovani operativni program,
vendar ni sprejel nobenega stališča zato, ker se je predvidevala predstavitev na seji
občinskega sveta.«
Obrazložitev operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini
Majšperk je podal direktor podjetja Aeiforia g. Darko Drašler. Predstavil je sam program in
pomembne roke, na katere smo vezani, da uredimo občino s kanalizacijskim omrežjem.
V razpravo so se vključili g. Janez VEDLIN, g. Edi LESKOVAR, g. Marjan NOVAK, g.
Adolf KOPŠE, g. Darko DRAŠLER in ga. županja.
Razprava je tekla o tem:
- da so roki zelo kratki pri urejanju komunalnih zadev, država pa ne pomaga s
sofinanciranjem,
- katere majhne čistilne naprave so primernejše za vgradnjo,
- kako je zadeva urejena na območju Evrope.
Po razpravi je bil sprejet sledeči sklep.

6. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Operativni program odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode v občini Majšperk, ki ga je pripravilo podjetje Aeiforia,
Darko Drašler s.p., Reška ulica 9, Ljubljana, april 2011, v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
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Ad7) Sklep za soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu
Ga. županja pojasni, da država ne bo več sofinancirala dejavnosti storitve pomoči družini na
domu, zato je potrebno strošek navedene storitve porazdeliti med uporabnike in občine. Na
kolegiju županov je bilo dogovorjeno, da naj bi Občina in uporabnik krila stroške vsak v
višini 50 %. To pa bi pomenilo veliko povišanje za občana, in sicer s 4.03 EUR na 9,07 EUR.
Predlog sklepa je obravnaval že Odbor za družbene dejavnosti in predlagal manjše zvišanje za
upravičence, in sicer bi ti plačevali 6,00 EUR. »Danes smo imeli vsi župani ponovno sestanek
in dogovorjeno je bilo, da bi imele Občine na območju CSD Ptuj enotne cene, zato
predlagam, da stranki - Občina in uporabnik- plačujeta vsaka po 50 % cene.«
G. Branko KARNEŽA: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predloženo gradivo in
predlaga občinskemu svetu, se potrdi cena 6.00 EUR za uporabnika in 66,9 % za občino. Ta
cena naj velja do konca leta. Pred tem se ponovno pregleda upravičenost podražitve in kateri
so uporabniki navedenih storitev.«

G. Adolf KOPŠE: »Predlagam, da bi sprejeli višji prispevek za Občino in manj za
upravičence. 18,00 EUR/uro je zelo visoka cena, saj to delo izvajajo delavci z minimalnimi
plačami. Predloga občinske uprave vsekakor ne morem podpreti, bom pa podprl predlog
Odbora za družbene dejavnosti.«
G. Edi LESKOVAR: »Predlagana podražitev bo pomenila, da se bodo upravičenci odpovedali
že tako potrebni pomoči na domu.«
Na podlagi razprave je ga. županja podala na glasovanje predlog Odbora z družbene
dejavnosti.
7. SKLEP:
Občina Majšperk izdaja Centru za socialno delo Ptuj soglasje k ceni socialno varstvene
storitve pomoči družini na domu:
- Cena storitve za uporabnika pomoči družini na domu znaša 6,00 EUR na efektivno
uro in velja od 1.7.2011 do 31.12.2011. Ob koncu leta se cene ponovno preverijo.
- Razliko do polne cene storitve bo Občina Majšperk kot subvencijo pokrivala iz
sredstev občinskega proračuna v višini 66,9 %.
- V skladu z 12. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev Občina Majšperk dovoli odstopanje od normativa števila
efektivnih ur zaradi posebnosti naselja na 100 efektivnih ur na eno oskrbovanko na
domu na mesec od 1.7.2011 dalje.
Z izdajo tega sklepa preneha veljati sklep št. 124-2/2009-2 z dne 23.7.2009.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
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Ad8) Sklep o potrditvi sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2011/2012
Ga. županja je pojasnila, da je predložena sistemizacija delovnih mest za šolsko leto
2011/2012, po zagotovilih ravnatelja, skladna z zakonodajo.
G. Branko KARNEŽA: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predloženo sistemizacijo
in predlaga občinskemu svetu, da jo v predloženi obliki potrdi.«
Razprave o predlagani točki dnevnega reda ni bilo.
8. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme sistemizacijo delovnih mest v Vrtcu
Majšperk, ki jo je posredovala Osnovna šola Majšperk za šolsko leto 2011/2012 v
predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad9) Sklep o praznovanju 15. občinskega praznika
Ga. županja je pojasnila, da bo osrednja občinska prireditev ob praznovanju 15. občinskega
praznika v soboto, 17. septembra. Prireditve naj bi se začele 19. avgusta. Na osrednji
prireditvi naj bi se vsem prisotnim zagotovila brezplačna malica. Za oblikovanje komisije so
bile pozvane vse politične stranke, predlog je oblikovala Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.

G. Zlatko ŽNIDAR: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prejela tri
predloge. Vse tri predloge je vključila v komisijo, ki jo po funkciji že sestavljata županja in
podžupan. Ti predlogi so:
- SDS, Ksenija Frangež, Sestrže 92, Majšperk,
- SD, Miroslav Kužner, Stogovci 29a, Majšperk,
- DeSUS, Anica Orthaber, Majšperk 32, Majšperk.

Ga. županja je predlagala, da bi v komisijo imenovali tudi g. Dragomirja Murka, saj je vodja
razstave.
G. Adolf KOPŠE je predlagal, da bi se v komisijo vključila tudi ga. Zlatka Lampret, saj je
koordinatorica prireditve.
Po razpravi so člani občinskega sveta sprejeli sledeči sklep.
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9. SKLEP:
1. Osrednja prireditev ob praznovanju 15. občinskega praznika Občine Majšperk
bo v soboto, 17. septembra 2011. V okviru občinskega praznovanja se ostale
prireditve zvrstijo od 19. avgusta do 17. septembra 2011.
2. Na osrednji prireditvi 15. občinskega praznika Občine Majšperk se vsem prisotnim
zagotovi malica.
3. Komisijo za pripravo 15. občinskega praznika imenuje občinski svet Občine
Majšperk v naslednji sestavi:
- Darinka Fakin, županja
- Cvetko Pepelnik, podžupan
- Ksenija Frangež, Sestrže 92, Majšperk
- Miroslav Kužner, Stogovci 29a, Majšperk
- Anica Orthaber, Majšperk 32, Majšperk
- Dragomir Murko, Majšperk 60b, Majšperk
- Zlatka Lampret, Na jasi 38, 2250 Ptuj
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

G. Edi LESKOVAR je predlagal, da se v ta sklep vključi tudi sofinanciranje malice
udeležencem športnih prireditev.
G. Zlatko ŽNIDAR: »Predlagam, da se pokali ne delijo več na zaključni prireditvi, temveč na
posameznih prireditvah.«

10. SKLEP:
Za udeležence in organizatorje tekmovanj ob praznovanju 15. občinskega praznika se
društvom zagotovi 2,00 EUR za malico na udeleženca.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad10) Posamični programi:
- za prodajo parc. št. 539, 537, 536/1, 536/2, 535/1, vse k.o. 442 - Skrblje
- za brezplačno pridobitev parc. št. 260/42, 314/14, 261/33, 261/48 vse k.o. 442 –
Skrblje

Ga. županja je pojasnila, da Občina Majšperk brezplačno pridobiva odseke javnih poti na
območju Brega od solastnic Gajser Jožice in Horvat Stanislave. Z drugim posamičnim
programom pa prodaja kmetijska zemljišča na Jelovicah, saj obstaja kupec, ki namerava
zemljišče odkupiti.
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal oba predložena posamična
programa v k.o. Skrblje in predlaga občinskemu svetu, da jih sprejme v predlagani obliki.«
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Razprave ni bilo.
11. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme posamični program ravnanja s stvarnim
premoženjem, ki ga je pripravila Komisija za vodenje in nadzor postopka
razpolaganja s stvarnim premoženjem, številka: 478-2/2011-6 z dne 20. 6. 2011, in
sicer za:
pridobi se nepremičnina, ki jo tvorijo parc. št. 261/48 v velikosti 676 m2, parc. št.
261/33 v velikosti 150 m2, parc. št. 314/14 v velikosti 296 m2, parc. št. 260/42 v velikosti
120 m2, vse vpisane pri k.o. 442 - Skrblje solastnic Gajser Jožice, Jelšane 10, 6254
Jelšane in Horvat Stanislave, Zlatoličje 11s, 2205 Starše, vsake do polovice.
Nepremičnina se pridobi brezplačno od navedenih solastnikov.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

12. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme posamični program razpolaganja stvarnega
premoženja št. 354-8/2011-2, ki ga je pripravila Komisija za vodenje in nadzor postopka
razpolaganja s stvarnim premoženjem, dne 20.06.2011 in sicer:
1. Občina Majšperk proda nepremičnine:
- Parc. št. 535/1 v velikosti 1662 m2 pripisana pri k.o. 442 – Skrblje, do celote,
- Parc. št. 536/2 v velikosti 2094 m2 pripisana pri k.o. 442 – Skrblje, do celote,
- Parc. št. 536/1 v velikosti 996 m2 pripisana pri k.o. 442 – Skrblje, do celote,
- Parc. št. 537 v velikosti 791 m2 pripisana pri k.o. 442 – Skrblje, do celote in
- Parc. št. 539 v velikosti 204 m2 pripisana pri k.o. 442 – Skrblje, do celote
za vrednost 3840,71 EUR.
Davek na promet nepremičnin plača kupec.
2. Predloženi posamični program pridobivanja stvarnega premoženja je pripravila
Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem. V
skladu s Statutom Občine Majšperk odloča o pridobitvi nepremičnin Občinski svet
Občine Majšperk, zato predlagamo, da predloženi sklep obravnava in sprejme.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad11) Razno

G. Marjan NOVAK:
»Zakaj še ni urejena cesta oziroma javno dobro na Medvedcah, ki jo imajo v najemu lovci?«
G. direktor je pojasnil, da se je pogovarjal z lovci. Pojasnili so, da imajo to zemljišče najeto za
skrivališče malih živali in ga namensko puščajo v tej obliki. V kolikor pa katero drevo ovira
prevoznost, ga bodo odstranili.
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G. Edi LESKOVAR:
»Nujno je potrebno rešiti zadevo s parkirnimi prostori z g. Vukom, lastnikom picerije
Špajza.«

Ga. Ida LORBER:
»- Praznovali smo državni praznik, vendar brez državnih zastav ob cestah.
-Ozvočenje na pogrebnih slovesnostih je v zelo slabem stanju, saj se govornikov ne sliši.«
Ga. županja je pojasnila, da so zastave izobešene na vseh javnih ustanovah. Ob cestah pa se
zastave ne izobešajo, razen ob občinskem prazniku. »Glede ozvočenja na pokopališčih bomo
obvestili podjetje MIR d.o.o., saj so oni zadolženi za zagotovitev ozvočenja.«

G. Vekoslav ŠIREC:
»- V Domu krajanov Ptujska Gora ni lestve, da bi lahko obesili zastavo ob državnem
prazniku.
- V mrliški vežici na Ptujski Gori je urejen samo en prostor. Težava se pojavi, ko imamo
dva pokojna hkrati.«
G. direktor je pojasnil, da je bilo upravljavcu doma na Ptujski Gori naročeno, da si na račun
Občine Majšperk kupijo lestev, da jo bodo imeli.
Ga. županja je glede mrliške vežice odgovorila, da v letošnjem proračunu ni zagotovljenih
sredstev, zato je potrebno zadevo predvideti v naslednjem proračunu.

G. Branko KARNEŽA:
»V osnovni šoli na Ptujski Gori je potrebno pregledati sifone, saj ti vedno bolj smrdijo.«
Ga. županja je pojasnila, da z zadevo ni seznanjena, nastaja pa velik problem v zdravstvenem
domu, kjer so stene vedno bolj mokre, napak pa ni mogoče najti.
Ga. županja dr. Darinka FAKIN je podala naslednje informacije:
- Seje občinskega sveta pred počitnicami ne bo več, naslednja bo ob koncu meseca avgusta.
- Izvajalec Kulturno poslovnega centra Majšperk je v finančnih težavah. Kako se bo zadeva
razpletla, se trenutno še ne ve.
- Cesta na Janški Vrh je asfaltirana, ureja se tudi cesta Vabča vas – Žetale.
- Izvajalec nogometnega igrišča ima rok dokončanja del do konca tega leta.
Seja je bila zaključena ob 20.40.
Zapisala:
Tatjana Varžič Korez, univ.dipl.prav.
dr. Darinka Fakin
županja Občine Majšperk
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