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ZAPISNIK 
 
 

22. redne seje Občinskega sveta Občine Benedikt,  
ki je bila v sredo, 20.12.2017 

 
in 
 

6. izredne seje Občinskega sveta Občine Benedikt, 
ki je bila v sredo, 31.1.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ:  Župan Občine Benedikt 
 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Benedikt 
 
 
POROČEVALEC:  Milan GUMZAR, Župan Občine Benedikt 
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PREDLOGI SKLEPOV: 
 
Na podlagi 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Benedikt (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 17/2011) se sprejme Zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta 
Občine Benedikt, ki je bila v sredo, 20.12.2017: 

 brez podanih pripomb 

 ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami. 
 
Na podlagi 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Benedikt (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 17/2011) se sprejme Zapisnik 6. izredne seje Občinskega sveta 
Občine Benedikt, ki je bila v sredo, 31.1.2018: 

 brez podanih pripomb 

 ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami. 
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Številka: 03202-8/2017-2 
Datum: 20. 12. 2017 
 
 

ZAPISNIK 
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. 

 
PRISOTNI: 
1. Igor BARTON, član 
2. Dragica HOBOT, članica 
3. Darijan KEBRIČ, član 
4. Marjan KRALJ, član 
5. Janez LEOPOLD, član 
6. Jožef MAURIČ, član 
7. Kristina MLINARIČ, članica 
8. Igor REPIČ, član 
9. Milan GUMZAR, župan 
10. Andreja LORBER, direktorica obč. uprave 
11. Bina ŠIJANEC, Občinska uprava  
12. Ksenija KOVAČ, Občinska uprava 
13. Darinka KRANAR, Občinska uprava 
14. Darja ZEMLJINA , Občinska uprava 
15. Danilo BURNAČ, Mariborski vodovod d.d. 
16. Sergej DANČ, Mariborski vodovod d.d. 
17. Primož GJERKIŠ, Saubermacher Slovenija d.o.o. 
18. Boštjan BERLAK, Saubermacher  Slovenija d.o.o. 
19. Franc CIPOT, CEROP 
 
Opravičeno odsoten svetnik Danilo Juršnik. 
 
K točki 1: Ugotovitev sklepčnosti, sprejem zapisnika prejšnje redne seje ter dnevnega reda 
 
Župan Občine Benedikt Milan Gumzar je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je občinski svet 
sklepčen, saj je od 9 članov prisotnih 8 članov občinskega sveta. 
 
Župan je prebral predlagani dnevni red. Razprave ni bilo in svetniki so soglasno (8:0) sprejeli 
 
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. 
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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. 
 
 

 
Župan je odprl razpravo o zapisniku 21. redne seje Občinskega sveta Občine Benedikt, ki je bila 
15. 11. 2017. 
 
Ker ni bilo razprave, so svetniki soglasno (8:0) sprejeli 
 
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. 
 
 
K točki 2: Potrditev sklepov 21. redne seje Občinskega sveta Občine Benedikt, ki je bila 

dne 15. 11. 2017  
 
Župan je podal poročilo o realizaciji sklepov 21. redne seje Občinskega sveta Občine Benedikt, ki 
je bila dne 15. 11. 2017.  
 

ŠT. 
SKLEPA 

REALIZACIJA OPOMBA 

247 DA  

248 DA  

249 DA  

250 DA  

251 DA  

252 DA  

253  se izvaja 

254 DA  

255  se izvaja 

256 DA  

257 DA  

258 DA  

259 DA  

260 DA  

261 DA  

262  se izvaja 

263 DA  

264 DA  

265 DA  

266 NE  

267  v izvajanju 

268 DA  

 
 
Ker ni bilo razprave, so svetniki so soglasno (8:0) sprejeli 
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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. 
 
 
K točki 3: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta Občine Benedikt 
 
Svetnica Kristina Mlinarič je vprašala, kako je s prostori v starem vrtcu. 
 
Župan je povedal kdo trenutno uporablja prostore starega vrtca in da je v pripravi pravilnik za 
koriščenje poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Benedikt. 
 
Svetnica Kristina Mlinarič je dejala, da so bile pripombe glede pluženja ceste v delu Ihove. 
 
Župan je dejal, da se nepravilnosti pluženja sporočijo dežurni službi koncesionarja podjetju 
Pomgrad cestno podjetje v Lenart. 
 
Svetnik Igor Repič je dejal, da na posameznih delih vozišča na cesti v Trotkovi stoji voda, katera 
zmrzne in obstaja nevarnost, da vozilo odnese s ceste. 
 
Župan je povedal, da bo potrebno očistiti jarke in narediti propuste, da bo pravilno odtekala voda 
in se ne bo zadrževala na samem vozišču. 
 
Svetnik Igor Repič je povedal, da ob cesti Trotkova - Benedikt ni več vseh količkov, ki označujejo 
širino vozišča in predlagal, da se poišče druga ustrezna rešitev. 
 
Župan je dejal, da bo količke potrebno zamenjati oziroma, da bodo v okviru projekta Kolesarke 
poti poskušali najti drugo rešitev. 
 
Svetnik Marjan Kralj je predlagal, da naj sneg plužijo v jarke ob cesti, ne pa k ograjam. 
 
Župan je dejal, da 2 m od vozišča naj ne bi bilo nobenih ograj in se sneg lahko pluži na obe strani 
ceste. 
 
Svetnik Darijan Kebrič je vprašal, kaj narediti, da na cesti iz Štajngrove, ki se priključi na 
regionalno cesto ne bi zadrževala voda, ki zmrzne in predstavlja nevarnost zdrsa vozila. 
Vprašal je glede bankin ob cesti v Štajngrovo. 
 
Župan je dejal, da je izvajalec zagotovil, da odtoke in mulde čistijo. Kaj narediti z bankinami pa se 
moramo dogovoriti. 
 
Svetnik Igor Barton je vprašal, ali res v Trubarjevi ulici ni mogoče dobiti telefonskega priključka in 
interneta. 
 
Župan je obrazložil zakaj ne morejo imeti priključka. 
 
Svetnik Igor Barton je vprašal, kdaj se bodo v Štajngrovi lahko prijavljali za priključitev na optiko. 
 
Župan je povedal, da bo Telekom do konca leta vpihnil optične kable in nato bodo zbirali 
prijavitelje za priključitev. 
 
 
Župan je predlagal, da bi najprej obravnavali točke dnevnega reda vabljenih poročevalcev. S 
predlogom so se člani Občinskega sveta strinjali. 
 
 
K točki 4: Odlok o proračunu Občine Benedikt  za leto 2018 – dopolnjen predlog proračuna 
 
Obrazložitev Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2018 je podala Ksenija Kovač. 
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Po razpravi, v kateri je sodeloval svetnik Igor Barton  in župan, so svetniki soglasno (8:0) sprejeli 
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. 
 
 
K točki 5: Sklep o potrditvi Elaborata gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za 

občino Benedikt za leto 2017 
 
Elaborat gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za občino Benedikt za leto 2017 je 
predstavil predstavnik izvajalca Danilo Burnač. 
 
Po razpravi, v kateri so sodelovali svetnika Igor Barton in Janez Lepold, Danilo Burnač, Sergej 
Danč ter župan, so svetniki soglasno (8:0) sprejeli 
 
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. 
 
 
K točki 6: Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero NUSZ za leto 2018 
 
Andreja Lorber je podala obrazložitev Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero NUSZ za leto 
2018. 
 
Razprave ni bilo, zato so svetniki soglasno (8:0) sprejeli 
 
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. 
 
 
K točki 7: Sklep o določitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini 

Benedikt za leto 2018 
 
Obrazložitev Sklepa o določitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Benedikt 
za leto 2018 je podala Bina Šijanec. 
 
V razpravi je sodelovali Igor Repič, Igor Barton in župan. Svetniki so soglasno (8:0) sprejeli 
 
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. 
 
 
K točki 8: Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju 

občine Benedikt za leto 2018 
 
Darja Zemljina je podala obrazložitev Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih 
obveznosti na območju občine Benedikt za leto 2018. 
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Razprave ni bilo in svetniki so soglasno (8:0) sprejeli 
 
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. 
 
 
K točki 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 

 
Obrazložitev je podal predstavnik izvajalca Primož Gjerkiš. 
 
V razpravi so sodelovali Igor Barton, Janez Leopold, Darijan Kebrič, Marjan Kralj, Igor Repič, 
Jožef Maurič, Boštjan Berlak, Primož Gjerkiš, Franc Cipot in župan.  
Svetniki so soglasno (8:0) sprejeli 
 
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. 
 
 
K točki 10: Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Benedikt 
 
Obrazložitev vsebine Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Benedikt 
je podal Boštjan Berlak. 
 
Svetniki so soglasno (8:0) sprejeli 
 
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. 
 
 
K točki 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. 

 
Obrazložitev  Programa ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju občin Benedikt, 
Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah je podal Primož Gjerkiš.           
 
Svetniki  so soglasno (8:0) sprejeli  
 
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 
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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. 
 
 
K točki 12: Letni program športa v Občini Benedikt za leto 2018. 
 
Vsebino letnega programa športa v Občini Benedikt za leto 2018 je podala Bina Šijanec. 
 
Po razpravi, v kateri sta sodelovala  Igor Barton in Bina Šijanec, so svetniki soglasno (8:0) sprejeli 
 
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. 
 
 
K točki 13: Lokalni program kulture Občine Benedikt za obdobje 2018-2021  
 
Darja Zemljina je podala obrazložitev Lokalnega programa kulture Občine Benedikt za obdobje 
2018-2021. 
 
Razprave ni bilo. Svetniki so soglasno (8:0) sprejeli 
 
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 
Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/11) Občinski svet Občine 
Benedikt sprejme Lokalni program kulture občine Benedikt za obdobje 2018-2021. 
 

 
K točki 14:  Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za izbiro izvajalca »Izgradnja kanalizacije  

Sveti Trije Kralji – I. faza«. 
 
Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za izbiro izvajalca »Izgradnja kanalizacije Sveti Trije Kralji – I. 
faza« je podala Andreja Lorber. 
 
Razprave ni bilo. Svetniki so soglasno (8:0) sprejeli 
 
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. 
 
 
K točki 15:   Razno 
 
Župan se je svetnicama in svetnikom zahvalil za dobro in plodno sodelovanje v letu 2017 in 
zaželel lep praznike. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.40 uri. 
 
 
 Zapisala Milan GUMZAR
 Darinka Kranar ŽUPAN 
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Številka: 03202-001/2018-2 
Datum: 31. januar 2018 
 

 
 

ZAPISNIK 
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 

 
 
 

PRISOTNI: 
 

1. Darijan KEBRIČ, član 
2. Marjan KRALJ, član 
3. Jožef MAURIČ, član  
4. Kristina MLINARIČ, članica 
5. Igor REPIČ, član 
6. Milan GUMZAR, župan 
7. Andreja LORBER, direktorica obč. uprave 
8. Darinka KRANAR, Občinska uprava 
9. Darja ZEMLJINA, Občinska uprava 
10. Majda GOZNIK, Štajerski tednik Ptuj 
 
 

K točki 1: Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
 
Župan je pozdravil vse prisotne in predlagal dnevni red seje. Ugotovil je, da je Občinski 
svet sklepčen, saj je od 9 članov, prisotnih 5 članov Občinskega sveta. 
 
Opravičeno odsotni Igor Barton, Janez Leopold, Dragica Hobot in Danilo Juršnik. 
 
Župan je predlagal, da se 2. točka dnevnega reda sprejme po skrajšanem postopku. 
 
Razprave ni bilo in svetniki so soglasno (5:0) sprejeli  
 
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«. 
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K točki 2: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za Terme Benedikt – skrajšan postopek 

 
Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za Terme Benedikt je podala Andreja Lorber. 
 
Po razpravi, kateri je sodeloval svetnik Igor Repič, so svetniki soglasno (5:0) sprejeli 
naslednji  
 
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. 
 
 

K točki 3: Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za 
    Investicijski del projekta »Muzej na prostem Benedikt« 
 
Vsebino Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za 
investicijski del projekta »Muzej na prostem Benedikt« sta podala Milan Gumzar in 
Darja Zemljina. 
 
Po razpravi, v kateri so sodelovali svetniki Igor Repič, Kristina Mlinarič, Darijan Kebrič, 
Jožef Maurič in župan, je župan Občine Benedikt predlagal naslednji 
 
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. 

 
 
 
 

Seja je bila zaključena ob 16.30  uri. 
 
 
 
              
  

 Zapisala              Župan 
Darinka KRANAR             Milan GUMZAR 
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