Številka: 032-29/2013-1
Datum: 17. 1. 2013

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE MAJŠPERK
ZADEVA: Gradivo za 9. dopisno sejo občinskega sveta Občine Majšperk
1. Občina Majšperk se bo prijavila na razpis Ministrstva za kmetijstvo in okolje - ukrep 322 za
obnovo in razvoj vasi. Sprememba dokumenta je v višini sofinanciranja naložbe, saj je
ministrstvo z razpisom znižalo delež sofinanciranja iz 85 % na 60 %.
2. Prejeli smo tudi vlogo za najem zobotehničnega laboratorija, v katerem je do decembra 2012
delala Vladka Novak. Interes občine je, da to dejavnost ohranimo, zato predlagamo, da se
sklep o oddaji v najem poslovnega prostora potrdi na korespondenčni seji.
Predlagamo Občinskemu svetu Občine Majšperk, da predložena dokumenta, potrdi v predlagani
obliki, in sicer:
- Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Kanalizacija Majšperk sprememba« in
- Sklep o oddaji poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Majšperk.
Prosimo vas, da priloženo gradivo pregledate, ker bomo, dne 23. 1. 2013 preverjali potrditev
sklepov.
S spoštovanjem!

Priloga:
1 x sklep in DIIP
1 x sklep
dr. Darinka Fakin
županja Občine Majšperk
Dostavljeno:
1. Vsem članom OS

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE MAJŠPERK
Številka: 3528-1/2013-2
Datum: 17. 1. 2013

ZADEVA: Sklep o dodelitvi poslovnih prostorov
S 31. 12. 2012 je dosedanja najemnica Novak Vladka, odpovedala najem poslovnih prostorov v
Zdravstvenem domu Majšperk. Trenutno so prostori prosti, ker pa je na Občino Majšperk bila
posredovana vloga za najem navedenega prostora, predlagamo, da se poslovni prostora odda v
najem.
Poslovni prostor je strogo namenski in sicer za izvajanje dejavnosti zobotehničnega laboratorija,
zato smo se odločili, da jih oddamo v najem preko neposredne pogodbe. V skladu s 12. členom
Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov (Uradni list RS, št. 27/96, 58/98, 36/00, 29/01, 72/01,
97/04, 9/09), na predlog županje potrdi oddajo poslovnih prostorov s sklepom občinski svet
Občine Majšperk.
Zato predlagamo občinskemu svetu, da sprejme sledeči sklep.
Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 12. člena Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov (Uradni
list RS, št. 27/96, 58/98, 36/00, 29/01, 72/01, 97/04, 9/09) in 16. člena Statuta Občine Majšperk
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12) je občinski svet Občine Majšperk na svoji ……….
seji, dne ………… sprejel naslednji
SKLEP
o oddaji poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Majšperk
I.
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se v najem oddajo poslovni prostori v Zdravstvenem
domu Majšperk, ki so namenjeni za izvajanje zobotehničnega laboratorija naslednjemu
najemniku:
Jovanović Avram, Rimska ploščad 4, 2250 Ptuj.
II.
Pogoji in obveznosti bodo določeni z medsebojno najemno pogodbo med lastnikom poslovnega
prostora in najemnikom.
Številka:
Majšperk, dne:
dr. Darinka Fakin
županja Občine Majšperk

SKLEP O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA DOKUMENTA
Investitor: OBČINA MAJŠPERK
Naslov: Majšperk 32a, 2322 Majšperk
Oznaka (številka, šifra) sklepa:
Datum sklepa:
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002,
56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006 in 54/2010) in na
podlagi Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je odgovorna oseba
investitorja sprejela naslednje sklepe:

1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt/program:
KANALIZACIJA MAJŠPERK, ki ga je izdelala OBČINA MAJŠPERK, Majšperk 32a,
2322 Majšperk januarja 2013.
2. Dokument je pregledal (recenzent) ___________________________ oz.
strokovna komisija za oceno investicij, imenovana s sklepom št.________
dne__________, ki je dne ________________izdelala strokovno oceno o
upravičenosti investicije1.
3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 210.283,11 EUR (z vključenim DDV) in
se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 13. decembra 2012 do 30. Junija
2014.
4. Vire za financiranje zagotavljajo:
- MKGP Ukrep 322 v znesku 97.725,03 EUR
- OBČINA MAJŠPERK v znesku 112.558,08 EUR
5. V NRP občine / države se spremeni veljavni projekt.
6. Odobri se
priprava Predinvesticijske zasnove
priprava Investicijskega programa
izvedba investicije.

Odgovorna oseba investitorja:
Ime in priimek: dr. Darinka Fakin
Funkcija: županja Občine Majšperk

Podpis: _______________________________________

1

Samo za IP in PIZ

