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Številka: 03202-006/2015-3 
Datum: 24. september 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKLEPI 
Občinskega sveta Občine Benedikt, 

sprejeti na 7. redni seji, dne 23.9.2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 7. redni 
seji Občinskega sveta Občine Benedikt, dne 23.9.2015, kot so predloženi. 
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Številka: 03202-006/2015-3 
Datum: 24. september 2015 
 
 

SKLEPI 
7. redne seje Občinskega sveta Občine Benedikt, 

ki je bila v sredo, 23. 09. 2015 ob 16. uri 
v sejni sobi Občine Benedikt, Čolnikov trg 5, Benedikt 

 
 
 
SKLEP ŠT. 56: 
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 seje ter dnevnega reda. 
2. Potrditev sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Benedikt, ki je bila dne 

15.4.2015. 
3. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Benedikt. 
4. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s 

komunalnimi odpadki v občini Benedikt – prva obravnava. 
5. Odlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 

ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Benedikt – prva obravnava. 
6. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo – prva in druga 

obravnava. 
7. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v občini Benedikt. 
8. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulturnih dejavnosti v občini Benedikt. 
9. Sklep o potrditvi Elaborata odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 

na območju občine Benedikt za leto 2015. 
10. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Benedikt za šolsko leto 2015/2016. 
11. Sklep o sprejetju cenika uporabe športne dvorane Benedikt. 
12. Poročilo izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s 

komunalnimi odpadki v občini Benedikt za leto 2014. 
13. Poročilo izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s 

komunalnimi odpadki v občini Benedikt za obdobje januar – junij 2015. 
14. Informacija o pregledu varnostne situacije na območju občine Benedikt v prvem polletju 

leta 2015. 
15. Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Benedikt za leto 2014. 
16. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Benedikt v prvem polletju leta 2015. 
17. Razno. 
 
SKLEP ŠT. 57: 
Na podlagi 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 17/2011) se sprejme Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Benedikt, ki je 
bila v sredo, 15. 04. 2015, brez podanih pripomb. 

 
SKLEP ŠT. 58: 
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) se 
sprejmejo sklepi Občinskega sveta Občine Benedikt, sprejeti na 6. redni seji Občinskega sveta 
Občine Benedikt, dne 15. 04. 2015, kot so predloženi. 

 
SKLEP ŠT. 59: 
Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF in 14/2015-ZUUJFO), 149. člena Zakona o varstvu 
okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl. US: U-I-51/06-
10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 93/2013 in 56/2015), 3. in 
7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 
127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, 
št. 29/2011-UPB8, 21/2013), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Benedikt 
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(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2011), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015), 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012) in 14. člena Statuta Občine Benedikt 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) se sprejme Odlok o načinu opravljanja obveznih 
lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Benedikt v prvi 
obravnavi, kot je bil predložen. Do naslednje obravnave se naj proučijo podane pripomb. 
 
SKLEP ŠT. 60: 
Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah/ZGJS/ (Uradni list RS, 
št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 11. člena Odloka o 
lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
17/2011), 6. člena Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi  odpadki v Občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. ____) 
in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) se sprejme 
Odlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki v občini Benedikt v prvi obravnavi, kot je bil predložen s tem, da se z 
ostalimi občinami uskladi možnost trajanje koncesije na 10 let. 

 
SKLEP ŠT. 61: 
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 porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
obravnava v enem postopku – združitev prve in druge obravnave . 

 
SKLEP ŠT. 62: 
Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/2004 in 
17/2008) in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) se 
sprejme Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, kot je bil 
predložen ter se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 
SKLEP ŠT. 63: 
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma – ZSRT (Uradni list RS, št. 2/2004, 57/2012, 
25/2014 in 17/2015) in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
14/2011) se sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v občini 
Benedikt, kot je bil predložen ter se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
SKLEP ŠT. 64: 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/2007, 
27/2008, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010, 40/2012-ZUJF in 14/2015-ZUUJFP), 66. člena 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK-UPB1 (Uradni list RS, št. 77/2007, 
56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011 in 111/2013) in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno 
glasilo slovenskih občih, št. 14/2011) se sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov na 
področju kulturnih dejavnosti v občini Benedikt, kot je bil predložen ter se objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 

 
SKLEP ŠT. 65: 
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) se sprejme Sklep o 
potrditvi Elaborata odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju 
občine Benedikt za leto 2015, kot je predložen. 
 
SKLEP ŠT. 66: 
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) se sprejme Sklep o 
določitvi cen odvajanja, čiščenja, omrežnine in cena storitve ocene obratovanja male 
komunalne čistilne naprave do 50 PE v občini Benedikt, kot je predložen. 
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SKLEP ŠT. 67: 
Na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 16/2007-UPB5, 36/2008, 58/2009-popr., 65/2009-popr., 20/2011, 40/2012-ZUJF), 17. 
člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008, 36/2010, 94/2010-ZIU in 
40/2012-ZUJF) in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
14/2011) se sprejme Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Benedikt za šolsko 
leto 2015/2016, kot je predložen s tem, da Osnovna šola Benedikt pripravi podrobno 
sistemizacijo zaposlenih delavcev v vrtcu in le-to posreduje občinskim svetnikom. 

 
SKLEP ŠT. 68: 
Na podlagi 17. člena Pravilnika o uporabi Športne dvorane Benedikt (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 37/2012) in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
14/2011) se sprejme Sklep o sprejetju cenika Športne dvorane Benedikt, kot je predložen. Z 
dnem uveljavitve tega cenika prenehajo veljati predhodno sprejeti ceniki. 

 
SKLEP ŠT. 69: 
Na podlagi 15. člena Odloka o dodelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Benedikt (Uradni list RS, št. 81/2004) in 14. člena 
Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2014) se sprejme Poročilo 
izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki 
v občini Benedikt za leto 2014, kot je predloženo.  

 
SKLEP ŠT. 70: 
Na podlagi 15. člena Odloka o dodelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Benedikt (Uradni list RS, št. 81/2004) in 14. člena 
Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2014) se sprejme Poročilo 
izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki 
v občini Benedikt za obdobje januar – junij 2015, kot je predloženo.  

 
SKLEP ŠT. 71: 
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) se 
sprejme Informacija o pregledu varnostne situacije na območju občine Benedikt v prvem polletju 
leta 2015, kot je predložena. 

 
SKLEP ŠT. 71: 
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) se 
sprejme Poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa Občine Benedikt za leto 2014, kot 
je predloženo. 

 
SKLEP ŠT. 72: 
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Benedikt (uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011), 63. 
člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 in 14/2013-popr. in 
101/2013) ter Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 14/2015) se sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Benedikt za obdobje 
januar – junij 2015, kot je predloženo. 

 
              
 
 
 
  
                Župan 
                Milan GUMZAR 
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Številka: 03202-007/2015-3 
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SKLEPI 
Občinskega sveta Občine Benedikt, 

sprejeti na 1. izredni seji, dne 9.11.2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 1. izredni 
seji Občinskega sveta Občine Benedikt, dne 9.11.2015, kot so predloženi. 
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Številka: 03202-007/2015-3 
Datum: 10. november 2015 
 
 
 

SKLEPI 
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Benedikt, 

ki je bila v ponedeljek, 09. 11. 2015 ob 16. uri 
v sejni sobi Občine Benedikt, Čolnikov trg 5, Benedikt 

 
 
 
 
 
SKLEP ŠT. 73: 
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. Sklep o dokončanju investicije »Izgradnja vrtca Benedikt«. 
3.  
 
SKLEP ŠT. 74: 
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) se 
sprejme sklep o dokončanju investicije »Izgradnja vrtca Benedikt«, kot je predložen. 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                 Župan 
                 Milan GUMZAR 
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