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ZAPISNIK 
1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine 

Benedikt,  
ki je bila v sredo, 22.10.2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ:  Župan Občine Benedikt 
 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Benedikt 
 
 
POROČEVALEC:  Milan GUMZAR, Župan Občine Benedikt 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Benedikt (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 17/2011) se sprejme Zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje 
Občinskega sveta Občine Benedikt, ki je bila v sredo, 22.10.2014: 

 brez podanih pripomb 

 ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami. 
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Številka: 03202-007/2014-4 
Datum: 23. oktobra 20104 
 

 
ZAPISNIK 

1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Benedikt, 
ki je bila v sredo, 22. 10. 2014 ob 17. uri 

v sejni sobi Občine Benedikt, Čolnikov trg 5, Benedikt 
 
 
PRISOTNI: 
1. Igor BARTON, član 
2. Dragica HOBOT, članica 
3. Danilo JURŠNIK, član 
4. Darijan KEBRIČ, član 
5. Marjan KRALJ, član 
6. Janez LEOPOLD, član  
7. Jožef MAURIČ, član 
8. Kristina MLINARIČ, članica 
9. Igor REPIČ, član 
10. Milan GUMZAR, župan 
11. Andreja LORBER, direktorica obč. uprave 
12. Darja ZEMLJINA, Občinska uprava 
13. Darinka KRANAR, Občinska uprava 
14. Drago BERDEN, predsednik OVK 
15. Monika Levanič, Štajerski tednik 
 
 
Andreja Lorber je pozdravila prisotne in povedala, da v skladi s Poslovnikom Občinskega sveta 
Občine Benedikt 1. redno sejo vodi najstarejši član občinskega sveta in to je Jožef Maurič. 
 
Najstarejši član Občinskega sveta Občine Benedikt Jožef Maurič je pričel z vodenjem 1. redne 
seje Občinskega sveta. Uvodoma je pozdravil vse prisotne in v nadaljevanju prebral predlagani 
dnevni red. 
 
 
K točki 1: Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta 
 
Svetnik Jožef Maurič je dejal, da je Občinski svet sklepčen, saj je od 9 izvoljenih članov, 
prisotnih vseh 9 članov Občinskega sveta.  
 
 
K točki 2: Poročilo občinskega volilne komisije o izidu volitev v Občinski svet in 

volitev župana 
 
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Benedikt in Poročilo o izidu volitev 
župana Občine Benedikt je podal predsednik OVK, Drago Berden. Povedal je, da so bili v 
Občinski svet Občine Benedikt izvoljeni naslednji člani: 
 
1. Janez Leopold, Lovska cesta 2, 2234 Benedikt 
2. Jožef Maurič, Slatinska cesta 27, 2234 Benedikt 
3. Danilo Juršnik, Nasipna ulica 2a, 2234 Benedikt 
4. Dragica Hobot, Drvanja 16, 2234 Benedikt 
5. Marjan Kralj, Ihova 65a, 2234 Benedikt 
6. Kristina Mlinarič, Ihova 10, 2234 Benedikt 
7. Igor Barton, Štajngrova 74, 2234 Benedikt 
8. Igor Repič, Ločki Vrh 13, 2234 Benedikt in 
9. Darijan Kebrič, Štajngrova 72, 2234 Benedikt. 
 
Za župana pa je bil izvoljen Milan Gumzar, Strma ulica 16, 2234 Benedikt. 
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V nadaljevanju je povedal, da Občinska volilna komisija predlaga, da se za tretjo volilno enoto v 
bodoče določi drugo volišče in ne Gasilski dom, ker le-to ni dostopno invalidom. Predlagal je, da 
bi vsa volišča bila v osnovni šoli. 
 
Po podanem poročilu so svetniki soglasno (9:0) sprejeli naslednji 
 
SKLEP ŠT. 1: 
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin št. 14/2011) se 
je Občinski svet Občine Benedikt seznanil s Poročilom Občinske volilne komisije o izidu volitev 
članov Občinskega sveta Občine Benedikt, ki so bile 5. 10. 2014 in Poročilom Občinske volilne 
komisije o izidu volitev župana Občine Benedikt, ki so bile 5. 10. 2014.. 
 
 
K točki 3: Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo  
                    predloga potrditve mandatov članov Občinskega sveta in ugotovitev izvolitve  
                    župana 
 
Andreja Lorber je podala predlog za imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb 
in pripravo predloga potrditve mandatov članov Občinskega sveta in ugotovitev izvolitve 
župana, kateri je bil sprejet na usklajevanjem sestanku predstavnikov kandidatov oz. 
kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani občinskega sveta. 
 
Svetnik Darijan Kebrič je podal predlog OO SLS za člane mandatne komisije. Predlagal je, da 
se v mandatno komisijo imenujejo: Igor Repič, Dragica Hobot in Danilo Juršnik. 
 
Po krajši razpravi, v kateri je sodeloval svetnik Danilo Juršnik, so svetniki soglasno (9:0) sprejeli 
naslednji 
 
SKLEP ŠT. 2: 
Na podlagi 3. odstavka 9. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Benedikt (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 17/2011) in 2. odstavka 21. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 14/2011), ter na podlagi 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi-uradno 
prečiščeno besedilo (ZLS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05) se sprejeme sklep o imenovanju 
mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov 
občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana v sestavu: 
  1. Igor Repič, predsednik 
  2. Dragica HOBOT, članica 
             3. Igor BARTON, član.   
 
 
K točki 4: Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov Občinskega sveta 
 
Imenovana komisija za potrditev mandatov članov Občinskega sveta se je umaknila iz sejne 
sobe in seja je bila prekinjena za 5 minut. 
 
Po poteku 5 minut se je Mandatna komisija za potrditev mandatov članov Občinskega sveta 
vrnila in predsednik komisije, Igor Repič je povedal, da je komisija ugotovila, da so bila 
predložena vsa potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta in da ni bilo nobene pritožbe. Vsled 
povedanega se predlaga občinskemu svetu, da potrdi mandate članom Občinskega sveta 
Občine Benedikt za mandatno obdobje 2014-2018. 
 
Razprave ni bilo in svetniki so soglasno (9:0) sprejeli naslednji 
 
SKLEP ŠT. 3: 
Na podlagi 10. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 17/2011), 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
14/2011) ter na podlagi 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 
94/2007, 27/2008-Odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010-Odl. US in 40/2012-ZUJF)  se 
sprejme sklep o potrditvi mandatov članom Občinskega sveta Občine Benedikt. 
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K točki 5: Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana 
 
Komisija za potrditev mandata članov Občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana se je 
umaknila iz sejne sobe in seja je bila prekinjena za 5 minut. 
 
V nadaljevanju seje je predsednik mandatne komisije, Igor Repič povedal, da je komisija 
ugotovila, da ni bilo nobenih nepravilnosti in nezakonitosti, da ni bilo nobene pritožbe in komisija 
ugotavlja da je za župana izvoljen Milan Gumzar, Strma ulica 16, 2234 Benedikt. 
 
 
K točki 6: Slovesna prisega župana in pozdravni nagovor 
 
Predsedujoči, Jožef Maurič je pozval novoizvoljenega župana, Milana Gumzarja k slavni 
zaprisegi. 
 
Župan Milan Gumzar je slavnostno zaprisegel pred članicama in člani Občinskega sveta ter 
ostalimi prisotnimi. 
 
Po zaprisegi je župan dejal, da jih v mandatu čaka veliko dela in da bo potrebno delati skupaj 
kot eno, za dobro vseh občank in občanov Občine Benedikt. 
 
 
K točki 7: Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Jožef Maurič je podal predlog za člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
kateri je bil predlagan na usklajevanjem sestanku predstavnikov kandidatov oz. kandidatnih list, 
s katerih so bili izvoljeni člani občinskega sveta. 
 
Darijan Kebrič je podal predlog OO SLS Benedikt za imenovanje članov v KMVI. Predlagal je, 
da se v KMVI imenujejo naslednji člani: Igor Repič, Dragica Hobot in Janez Leopold. 
 
Po krajši razpravi, v kateri je sodeloval svetnik Janez Leopold, so svetniki so soglasno (9:0) 
sprejeli naslednji 
 
SKLEP ŠT. 4: 
Na podlagi 12. in 57. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Benedikt (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 17/2011) se sprejme sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja v sestavi:   
 1. Igor REPIČ 
  2. Dragica HOBOT 
 3. Jožef MAURIČ. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 16.45 uri. 
 
              
 
 
  
 Zapisala          Predsedujoči – najstarejši član OS 
Darinka KRANAR             Jožef MAURIČ 


