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SKLEPI 
 

Občinskega sveta Občine Benedikt, 
sprejeti na 22. redni seji, dne 20.12.2017 

 
in  
 

6. izredni seji, dne 31.1.2018 
 

 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ:  Župan Občine Benedikt 
 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Benedikt 
 
 
POROČEVALEC:  Milan GUMZAR, župan Občine Benedikt 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
14/2011) se sprejmejo sklepi Občinskega sveta Občine Benedikt, sprejeti na 22. redni 
seji Občinskega sveta Občine Benedikt, dne 20.12.2017 in na 6. izredni seji 
Občinskega sveta Občine Benedikt, dne 31.1.2018, kot so predloženi. 
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Številka: 03202-8/2017-3 
Datum: 20. 12. 2017 
 
 

SKLEPI 
22. redne seje Občinskega sveta Občine Benedikt, 

ki je bila v sredo, 20. 12. 2017, ob 16. uri 
v sejni sobi Občine Benedikt, Čolnikov trg 5, Benedikt. 

 
 
SKLEP ŠT. 269: 
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) in 
31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
17/2011) se sprejme naslednji 
DNEVNI RED: 
1. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem zapisnika prejšnje redne in izredne seje ter dnevnega reda. 
2. Potrditev sklepov 21. redne seje Občinskega sveta Občine Benedikt, ki je bila dne 

15.11.2017. 
3. Pobude in vprašanja članic in članov Občinskega sveta Občine Benedikt. 
4. Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2018 – dopolnjen predlog proračuna. 
5. Sklep o potrditvi Elaborata gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za občino 

Benedikt za leto 2017. 
6. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero NUSZ za leto 2018. 
7. Sklep o določitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Benedikt za leto 

2018. 
8. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju občine Benedikt 

za leto 2018. 
9. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe: zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij 
v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 

10. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Benedikt. 
11. Program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju občin Benedikt, Cerkvenjak, 

Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 
12. Letni program športa v Občini Benedikt za leto 2018. 
13. Lokalni program kulture Občine Benedikt za obdobje 2018-2021. 
14. Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za izbiro izvajalca "Izgradnja kanalizacije Sveti Trije Kralji 

– I. faza«. 
15. Razno. 
 

 
SKLEP ŠT. 270: 
Na podlagi 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 17/2011) se sprejme Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Benedikt, ki je 
bila v sredo, 15. 11. 2017, brez podanih pripomb. 
 
SKLEP ŠT. 271: 
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) se 
sprejmejo sklepi Občinskega sveta Občine Benedikt, sprejeti na 21. redni seji Občinskega sveta 
Občine Benedikt, dne 15. 11. 2017, kot so predloženi. 
 
 
SKLEP ŠT: 272: 
Na podlagi 29. Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB2, 27/08, 
76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 – ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2016 – odl. US)) in 29. 
člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4, 14/2013-popr-, 101/2013, 
55/2015-ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617), 92. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 14/2011)  se sprejme Odlok o proračuna Občine Benedikt za leto 2018 in se 
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
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SKLEP ŠT. 273: 
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) se 
sprejme Sklep o potrditvi Elaborata gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za občino 
Benedikt za leto 2017, kot je predložen. 
 
SKLEP ŠT. 274: 
Na podlagi 12. člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Benedikt 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2017) in14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list 
RS, št. 98/2006) se sprejme Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za leto 2018, kot je predložen ter se objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin. 
 
SKLEP ŠT. 275: 
Na podlagi 6. člena Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Benedikt 
(Uradni list RS, št. 17/06) in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 14/2011) se sprejme Sklep o določitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v 
Občini Benedikt za leto 2018, kot je predložen. 
 
SKLEP ŠT. 276: 
Na podlagi 3. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 109/2007) 
in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) se sprejme 
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju občine Benedikt za 
leto 2018, kot je predložen. 
 
SKLEP ŠT. 277: 
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) in 14. člena 
Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) je Občinski svet Občine 
Benedikt potrdil Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe: zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju 
občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah, kot je predložen. 
 
SKLEP ŠT. 278: 
Na podlagi 42. člena Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 66/2015) 
in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) je Občinski 
svet Občine Benedikt sprejel Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini 
Benedikt, kot je predložen. 
 
SKLEP ŠT. 279: 
Občinski svet Občine Benedikt se je seznanil s Programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami 
na območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in 
Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki je sestavni del ponudbene dokumentacije končne ponudbe 
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 
 
SKLEP ŠT. 280: 
Na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 19/17), Nacionalnega 
programa športa v Republiki Sloveniji 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/2014) in  14. člena 
Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) se sprejme Letni program 
športa v Občini Benedikt za leto 2018, kot je predložen. 
 
SKLEP ŠT. 281: 

Na podlagi 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list 
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – 
odl. US, 111/13 in 68/16), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju 
kulturnih dejavnosti v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 50/15) in 14. člena 
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Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/11) Občinski svet Občine 
Benedikt sprejme Lokalni program kulture občine Benedikt za obdobje 2018-2021. 
 
SKLEP ŠT. 282: 
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 64/2016 in 46/2017) in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
14/2011) se sprejme Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za izbiro izvajalca »Izgradnja 
kanalizacije Sveti Trije Kralji – I. faza«, kot je predloženo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Milan GUMZAR 
  ŽUPAN 
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Številka: 03202-001/2018-3 
Datum: 31. januar 2018 
 

 
 

SKLEPI 
6. izredne seje Občinskega sveta Občine Benedikt, 

ki je bila v sredo, 31. 01. 2018 ob 16. uri 
v sejni sobi Občine Benedikt, Čolnikov trg 5, Benedikt 

 
 
 

 
SKLEP ŠT. 283: 
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
14/2011) in 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Benedikt (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 17/2011) se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlika o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za Terme Benedikt obravnava po skrajšanem postopku. 
 

SKLEP ŠT. 284: 
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
14/2011)in 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Benedikt (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 17/2011) se sprejme naslednji 
DNEVNI RED: 
1. Ugotovitev sklepčnost in sprejem dnevnega reda. 
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za Terme Benedikt – skrajšan postopek. 
3. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijo »Muzej 

na prostem Benedikt«. 
 

SKLEP ŠT. 285: 
Na podlagi 11 in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 
70/2008 – ZVO-1B, 108/2009, 80/2010 – ZUPUDPP, 43/2011 – ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-
ZUPUDPP-A,109/2012, 35/2013 – skl. US, 76/2014 – odl. US, 14/2015 – ZUUJFO in 
61/2017 –ZureP-2) in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 14/2011) se sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za Terme Benedikt, kot je predložen ter se objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 
SKLEP ŠT. 286: 
Na podlagi Zakona o javnih financah /ZJF/ (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 80/16 – ZIPRS1718 in 71/17 – ZIPRS1819), 
Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 
54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 14. člena Statuta 
Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) se sprejme Sklep o potrditvi 
Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijski del projekta »Muzej na 
prostem Benedikt«, kot je predložen. 
PROTI predlaganemu sklepu je glasoval 1 svetnik, 4 svetniki niso glasovali.. Sklep o 
potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijski del projekta 
»Muzej na prostem Benedikt« ni bil sprejet. 

 
 
              
  

                 Župan 
                 Milan GUMZAR 
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