OBČINSKI SVET
Številka: 032-11/2011Datum: 29. 8. 2011
ZAPISNIK
9. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v četrtek, 25. avgusta 2011,
ob 17.00 v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 32a.
PRISOTNI:
Županja Občine Majšperk, dr. Darinka Fakin
Podžupan Občine Majšperk, g. Cvetko Pepelnik
Člani: g. Branko Karneža, g. Jože Kolarič, g. Ludvik Lampret, g. Edi Leskovar, ga. Ida
Lorber, g. Dragomir Murko, g. Marjan Novak, ga. Anica Rejec, g. Vekoslav Širec, g. Janez
Vedlin, g. Dejan Vuk, g. Zlatko Žnidar
ODSOTEN:
Član: g. Adolf Kopše,
DRUGI PRISOTNI:
Skupna občinska uprava, g. Robert Brkič
Direktor občinske uprave, g. Gorazd Ladinek
Radio tednik Ptuj, g. Martin Ozmec
Snemalec seje Foto studio Brbre.
Prisostvuje delavka občinske uprave Tatjana Varžič Korez
Seja se je pričela ob 17.00.
Ga. županja, predsedujoča 9. redne seje, je po uvodnem pozdravu
ugotovila, da je na začetku seje navzočih 13 svetnikov.

vseh prisotnih

Nato je predlagala dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom. Njen predlog je bil tudi,
da se 10. točka dnevnega reda dopolni z druga alinejo, in sicer:
- menjava parc. št. 257/13, 257/5, *20/0, 271/5, 271/6 vse k.o. Skrblje.
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 8. redne seje občinskega sveta.
2. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Majšperk – skrajšan
postopek.
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3. Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih
prometnih površin v občini Majšperk – skrajšan postopek.
4. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje rednega
vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Majšperk –
skrajšan postopek.
5. Odlok o javnem redu in miru v občini Majšperk – 1. obravnava.
6. Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Majšperk v letu 2010.
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne
Ptuj – skrajšan postopek.
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje občine Majšperk – skrajšan postopek.
9. Spremembe in dopolnitve Pravilnika Občine Majšperk o dodeljevanju štipendij in
denarnih pomoči za izobraževanje.
10. Posamični programi:
- pridobitev parc. št. 24/2 k.o. Stoperce
- menjava parc. št. 257/13, 257/5, *20/0, 271/5, 271/6 vse k.o. Skrblje.
11. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Majšperk za prvo polletje leta 2011.
12. Obravnava predloga sofinanciranja avtobusnih kart prevoznika Veolia.
13. Sklep o dobitnikih priznanj Občine Majšperk za leto 2011.
14. Pobude in vprašanja.
15. Razno.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad1) Potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta

Na predloženi zapisnik 8. redne seje občinskega sveta ni bilo pripomb.

2. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje zapisnik 8. redne seje.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad2) Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Majšperk – skrajšan
postopek

Ga. županja je pojasnila, da se je predlagani odlok obravnaval že na prejšnji seji občinskega
sveta v 1. obravnavi. Do sedaj ni bilo podanih nobenih pisnih dopolnitev, zato se zaradi
nujnosti sprejema odlok po skrajšanem postopku.
O predloženem odloku ni bilo razprave, zato se je o njem glasovalo.
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3. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah
v občini Majšperk v predlagani obliki v 1. obravnavi.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

4. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah
v občini Majšperk v predlagani obliki v 2. obravnavi.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad3) Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih
prometnih površin v občini Majšperk – 1. obravnava

Ga. županja je pojasnila, da se je predlagani odlok obravnaval že na prejšnji seji občinskega
sveta v 1. obravnavi. Do sedaj ni bilo podanih nobenih pisnih dopolnitev, zato se zaradi
nujnosti sprejema odlok po skrajšanem postopku.
O predloženem odloku ni bilo razprave, zato se je o njem glasovalo.

5. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o načinu opravljanja rednega
vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Majšperk v
predlagani obliki v 1. obravnavi.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

6. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o načinu opravljanja rednega
vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Majšperk v
predlagani obliki v 2. obravnavi.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

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
G. Janez VEDLIN je opozoril na težave pri izbiri izvajalca, kadar gre v stečajni postopek.
Ga. županja je pojasnila, da na te zadeve Občina nima vpliva, saj gre za večletno koncesijo.
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7. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o predmetu in pogojih za podelitev
koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih
površin v občini Majšperk v predlagani obliki v 1. obravnavi.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

8. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o predmetu in pogojih za podelitev
koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih
površin v občini Majšperk v predlagani obliki v 2. obravnavi.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad5) Odlok o javnem redu in miru v občini Majšperk – 1. obravnava

G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal posredovani odlok in predlaga
občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi obliki v 1. obravnavi.«
Obrazložitev Odloka o javnem redu in miru v občini Majšperk je predstavil vodja redarjev g.
Robert Brkič. Pojasnil je, da ima Občina Majšperk sicer odlok iz leta 2005, ki pa je že
zastarel. Med tem časom se je spremenila zakonodaja na področju redarstva in višine ter
izrekanja glob.
V razpravo so se vključili g. Branko KARNEŽA, g. Janez VEDLIN, g. Zlatko ŽNIDAR, g.
Edi LESKOVAR, g. Marjan NOVAK, g. Robert BRKIČ in ga. županja.
Razprava je tekla o tem:
- kako ravnati z zapuščenimi vozili,
- da so predvidene zelo visoke globe,
- da naj redarji raje opozarjajo kot izrekajo kazni.
Ga. županja je na osnovi razprave predlagala, da predloženi odlok o javnem redu in miru v
občini Majšperk ostane v 1. obravnavi. Na naslednji seji se bo odlok sprejel po skrajšanem
postopku tako, da lahko svetniki še predlagajo spremembe.
Ad6) Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Majšperk v letu
2010
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal posredovano oceno in predlaga
občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi obliki.«
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G. Ludvik LAMPRET: »Predlagal bi, da bi redarji sodelovali tudi na sejah sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu.«
Razprave o predloženem gradivu ni bilo.

9. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Oceno izvajanja občinskega programa varnosti
Občine Majšperk v letu 2010 v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Sejo Občinskega sveta Občine Majšperk je zapustil g. Robert Brkič.

Ad7) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Lekarne Ptuj – skrajšan postopek

G. Branko KARNEŽA: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predložene spremembe
odloka, ki se spreminja zaradi vključitve enote Destrnik, in predlaga občinskemu svetu, da ga
potrdi v predlagani obliki.«
Razprave ni bilo.
10. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj v predlagani obliki v 1. obravnavi.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

11. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj, v predlagani obliki v 2. obravnavi.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad8) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje občine Majšperk – skrajšan postopek
Ga. županja je pojasnila, da se je dodatno razdelilo gradivo izračuna komunalnega prispevka
po veljavnem odloku in po predlaganih spremembah. Pojasnila je, da se s predlaganimi
spremembami znižuje komunalni prispevek pri cestnem in vodovodnem omrežju, ostale
postavke pa so ostale nespremenjene. Prej je bila skupna vrednost komunalnega prispevka
5

34,58 EUR/m2, sedaj pa je 24,90 EUR/m2. Možnost pa je tudi znižanja komunalnega
prispevka na velikost parcele.
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal predložene spremembe odloka in
predlaga občinskemu svetu, da ga v predloženi obliki potrdi po skrajšanem postopku.«
Razprave o predlagani točki dnevnega reda ni bilo.

12. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Majšperk v
predlagani obliki v 1. obravnavi.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

13. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Majšperk v
predlagani obliki v 2. obravnavi.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad9) Spremembe in dopolnitve Pravilnika Občine Majšperk o dodeljevanju štipendij in
denarnih pomoči za izobraževanje
Ga. županja je pojasnila, da so se do sedaj dodeljevanje denarne pomoči za izobraževanje
študentom, ki so obiskovali študij v tujini. »Na Občino pa smo prejeli vloge občanov, ki so
zelo uspešni tudi na drugih področjih, kot je ples, plavanje itd. Pravilno bi bilo, da bi
pomagali tudi tem, vendar lahko to storimo le preko razpisa. Zato so se pripravile spremembe
pravilnika. Višina pomoči je 150,00 EUR mesečno.«
G. Branko KARNEŽA: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predložene spremembe
pravilnika in predlaga občinskemu svetu, da jih v predloženi obliki sprejme.«
Razprave o predloženih spremembah pravilnika ni bilo.

14. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme spremembe in dopolnitve Pravilnika Občine
Majšperk o dodeljevanju štipendij in denarnih pomoči za izobraževanje v predlagani
obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
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Ad10) Posamični programi:
- pridobitev parc. št. 24/2 k.o. Stoperce
- menjava parc. št. 257/13, 257/5, *20/0, 271/5, 271/6 vse k.o. Skrblje
-

pridobitev parc. št. 24/2 k.o. Stoperce

Ga. županja je pojasnila, da se je, zaradi zahtev prodajalcev, z rebalansom predhodno
predvideni znesek povišal. Po cenitvi nepremičnine sta lastnika, po pogajanju, pristala na
predlagano ceno odkupa.
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal predloženi posamični program v
k.o. Stoperce in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani obliki. Sam sem
osebno za to, da se zadeva reši, kljub temu, da je »spogajana« cena visoka.«
Razprave ni bilo.
15. 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: 354-15/2010-6 z dnem 12.7.2011, in
sicer za:
pridobitev nepremičnine, ki jo tvori parc. št. 24/2 v velikosti 1612 m2 , vpisane pri k.o.
502 - Stoperce od solastnikov Roškar Melite in Osenjak Romana, oba stanujoča
Zagrebška cesta 115a, Ptuj, vsakega do polovice.
Nepremičnina se kupi za vrednost 79.500,00 EUR. Stroške izvedbe kupoprodajne
pogodbe nosi kupec.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

-

menjava parc. št. 257/13, 257/5, *20/0, 271/5, 271/6 , vse k.o. Skrblje

Ga. županja je pojasnila, da smo s strani podjetja Albin promotion d.o.o. prejeli dopis o
izbrisu hipoteke na njihovem premoženju. Gre dejansko za cesto, igrišče in čistilno napravo,
ki prehaja v občinsko last, medtem ko trije objekti prehajajo v last podjetja. Podjetje bo tudi
izvedlo meritve ceste do gasilskega doma ter jo brezplačno predalo Občini v javno dobro.
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo predlaga občinskemu svetu, da sprejme
predloženi posamični program menjave zemljišč.«
G. Edi LESKOVAR je predlagal, da se naj v okviru meritev ceste reši dostop do gasilskega
doma na Bregu.
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G. Branko KARNEŽA: »Podajam predlog, da se cenitev preveri še pri drugem cenilcu.
Dokler tega ne vidim, bom glasoval proti predloženemu posamičnemu programu. Načeloma
nisem proti menjavi, vendar dajemo več od sebe, kot pridobivamo.«
G. Dragomir MURKO: »Za Občino je izredno velike pomena cesta v industrijsko cono, saj se
bodo z navedeno pridobitvijo začele tržiti nepremičnine v industrijski coni.«
Po razpravi se je sprejel sledeči sklep.
16. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme posamični program razpolaganja s stvarnim
premoženjem št. 478-4/2011-6, ki ga je pripravila Komisija za vodenje in nadzor
postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem dne 19.08.2011, in sicer:
1. Občina Majšperk pridobi nepremičnini:
• parc. št. 257/13, v velikosti 3694 m2 k.o. 442 - Skrblje, do celote in
• parc.št. 257/5 v velikosti 740 m2 k.o. 442 – Skrblje, do celote.
2. Občina Majšperk odtuji nepremičnino:
• parc. št. *20/0 v velikosti 717 m2 k.o. 442 – Skrblje, do celote,
• parc. št. 271/5 v velikosti 430 m2 k.o. 442 – Skrblje, do celote in
• parc. št. 271/6 v velikosti 607 m2 k.o. 442 – Skrblje, do celote.
Stroške, vezane na pogodbo, plača Občina Majšperk. V kolikor bo odmerjen davek na
promet nepremičnin, vsaka stranka plača svoj del.
3. 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.
PRISOTNIH: 13; ZA: 11, PROTI: 2

Ad11) Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Majšperk za prvo polletje leta 2011

Ga. županja je pojasnila, da je bilo gradivo posredovano v zakonsko določenem roku.
Naknadno je bil posredovan manjši popravek.
Občinski svet se je seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Majšperk za prvo
polletje leta 2011.

Ad12) Obravnava predloga sofinanciranja avtobusnih kart prevoznika Veolia

Ga. županja je pojasnila, da je Občina s strani prevoznika podjetja Veolia prejela vlogo za
sofinanciranje avtobusnih kart za dijake in študente. V ponudbi je predlagano, da Občina
sofinancira prevoz v višini 1.735,00 EUR mesečno, medtem ko bi dijaki za mesečno karto do
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Ptuja plačevali 20,00 EUR in do Maribora 45,00 EUR. V kolikor bi bilo s tem načinom
sofinanciranja prodanih približno 80 kart, sofinanciranje s strani Občine ne bi bilo več
potrebno, če bi jih prodali okoli 40, pa bi se sofinanciranje znižalo za polovico. »Na Odboru
za gospodarstvo smo se dogovorili, da občinska uprava pridobi seznam dijakov in študentov,
ki so zaključili šolanje.«
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal posredovano ponudbo in predlaga
občinski upravi, da pripravi oziroma izvede anketo med dijaki ter tako pride do podatkov in
šele nato pristopi k nadaljnjim dogovarjanjem.«
Ga. županja je pojasnila, da se bo najprej izvedla anketa. Kasneje se bo o zadevi ponovno
razpravljalo.

Ad13) Sklep o dobitnikih priznanj Občine Majšperk za leto 2011

G. Marjan NOVAK: »Komisija za priznanja in odlikovanja je prejela devet zapečatenih
kuvert. Podani so bili naslednji predlogi:
- DU Majšperk, DI Majšperk – Kidričevo, DŽ Majšperk in RK Majšperk so podali predlog
za priznanje za Cirilo Purg iz Lešja,
- GZ Majšperk je podala predlog za plaketo za PGD Medvedce,
- Dragomir Murko je podal predlog za priznanje za Albina Brencla,
- Dragomir Murko je podal predlog za priznanje za Društvo SmoTeater,
- SLS je podal predlog za priznanje za Franca Križanca s Sestrž,
- DPD Svoboda je podala predlog za priznanje za Jožeta Kolarja iz Majšperka,
- DPD Svoboda je podala predlog za priznanje za Franca Jeza iz Stogovcev,
- RK Majšperk je podal predlog za priznanje za Vero Planinc iz Majšperka,
- PGD Ptujska Gora je podala predlog za priznanje za Branka Babulča s Ptujske Gore,
- SLS je podala predlog za plaketo za DU Majšperk.
Po razpravi je komisija sprejela sledeči sklep in predlaga občinskemu svetu v sprejem, da se
plaketa Občine Majšperk podeli DU Majšperk, priznanja pa Društvu SmoTeater, Francu
Križancu s Sestrž in Branku Babulču s Ptujske Gore.
Moj oseben predlog pa je, da se PGD Medvedce podeli 1.000,00 EUR iz postavke »občinski
praznik.«
Sejo občinskega sveta je zaradi drugih obveznosti ob 18.07 zapustila ga. županja. Sejo je
naprej vodil g. podžupan Cvetko Pepelnik.
G. podžupan je pojasnil, da je potrebno natančno povedati, iz katere postavke naj bi se vzel
denar in se namenil PGD Medvedce.
Ga. Anica REJEC je predlagala, naj se podelita dve plaketi.
Po razpravi je občinski svet glasoval o predlogu, ki ga je posredovala komisija.
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17. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk podeli plaketo Občine Majšperk za leto 2011:
Društvo upokojencev Majšperk, in sicer za zasluge na področju društvenih dejavnosti in
skrbi za starejše občane.
Občinski svet Občine Majšperk podeli tri priznanja Občine Majšperk za leto 2011:
- Društvu SmoTeater zaradi uvrstitve na zaključni – državni festival, Linhartovo
srečanje, Festival gledaliških skupin Slovenije;
- Francu Križancu za dosežke na področju razvoja lokalne skupnosti in društvenih
dejavnosti;
- Branku Babulču za humanitarno delo v prostovoljni gasilski organizaciji;
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad14) Pobude in vprašanja

G. Vekoslav ŠIREC:
»Cesta Slape – Ptujska Gora je zaključena. Gradbeni odbor je celotno traso še enkrat
pregledal in podal nekaj pripomb v pisni obliki.«
G. direktor je pojasnil, da si bodo zadevo pogledali in jo rešili.

G. Dragomir MURKO:
»Solarna svetilka na Slapah zopet ne sveti.«
G. direktor je pojasnil, da so namensko nastavljene tako, da se ob 22. uri ugasnejo.

G. Janez VEDLIN:
»- V vežici na Ptujski Gori naj se uredi tudi drugi prostor za pokojnega.
-Označiti bi bilo potrebno pot do vežice na Ptujski Gori, in sicer od krožišča naprej.«

Ga. Ida LORBER:
»V centru Majšperka, nasproti trgovine Jager, naj se pokosi trava.«

G. Branko KARNEŽA:
»- V kateri fazi je sprejem občinskega prostorskega načrta?
- Kaj je novega s pošto?
- Kako je z izvedbo brezžičnega interneta?«
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G. direktor je pojasnil, da se pri občinskem prostorskem načrtu pripravlja študija vpliva na
okolje. Glede enot pošte v občini ni nič novega. Za brezžični internet pa je bila predstavitev
podjetja. V občinski upravi so pustili pogodbe, ki se lahko posredujejo.

G. Edi LESKOVAR:
»Kdo v občini odgovarja za javne poti, kdo določa posamezne hitrostne omejitve, postavljanje
ležečih policistov? Predlagam, da Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pregleda
vse javne poti z omejitvami.«

G. Janez VEDLIN:
»V centru Lešja je še zmeraj neurejen jarek.«
G. direktor je pojasnil, da Agencija RS za okolje ne dovoli zasipati obstoječega jarka.

G. Branko KARNEŽA:
»Na Kupčinjem Vrhu je še zmeraj 23 družin brez vodovoda, kako daleč je s tem projektom?«
G. direktor pojasnjuje: »Pridobljene vse služnosti, smo v fazi pridobivanja gradbenega
dovoljenja. Razpis na Ministrstvu bi naj bil konec leta.«

G. Vekoslav ŠIREC:
»V križišču na Ptujski Gori pri g. Rodošku naj se postavi cestno ogledalo.«

G. Dejan VUK:
»Kdaj bo zaključena cesta proti Narapljam?«
G. direktor je pojasnil, da je bilo CP Ptuj pozvano, da začnejo z deli, ki morajo biti zaključena
do konca meseca, v nasprotnem primeru se bo unovčila bančna garancija.

G. Marjan NOVAK:
»Kako daleč je s pripravo študije za ureditev križišča na Podložah proti Medvedcam?«
G. direktor je pojasnil, da študija še ni izdelana, jo pa pripravlja država.

G. Cvetko PEPELNIK:
»Kako je z izvajalcem pri gradnji Kulturno poslovnega centra Majšperk?«
G. direktor je pojasnil, da se bo z izvajalcem Konstruktor iz Maribora prekinila pogodba in
unovčila se bo bančna garancija. Začel se bo postopek za izbiro novega izvajalca.
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Seja je bila zaključena ob 18.55.

Zapisala:
Tatjana Varžič Korez, univ.dipl.prav.
dr. Darinka Fakin
županja Občine Majšperk

12

