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SKLEP 
o imenovanju stalnih delovnih teles  
Občinskega sveta Občine Benedikt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ:  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Benedikt 
 
 
POROČEVALEC:  Igor REPIČ, predsednik KMVI 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993, 
57/1994, 14/1995, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 16/1999 - popr., 70/2000, 60/2007, 
79/2009, 51/2010 in 40/2012 –ZUJF), 14., 23. in 24. člena Statuta Občine Benedikt 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) ter 65. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2011) se sprejme Sklep 
o imenovanju stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Benedikt, kot je bil 
predložen. 



 
PREDLOG SKLEPA: 

 
 
Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993, 
57/1994, 14/1995, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 16/1999 - popr., 70/2000, 60/2007, 
79/2009, 51/2010 in 40/2012 –ZUJF), 14., 23. in 24. člena Statuta Občine Benedikt 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) ter 65. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2011) je Občinski svet 
Občine Benedikt na ___ redni seji, dne _________ sprejel 
 
 
 

SKLEP 
o imenovanju Statutarno pravne komisije 

 
 
I. 
 

V Statutarno pravno komisijo se imenujejo: 
1. Jožef MAURIČ, Slatinska cesta 27, 2234 Benedikt 
2. Igor REPIČ, Ločki Vrh 13, 2234 Benedikt in 
3. Milan BUDJA, Ženjak 7, 2234 Benedikt 

 
 

II. 
 

Statutarno pravna komisija opravlja naloge v skladu s Statutom in Poslovnikom 
občinskega sveta Občine Benedikt. 
 
 

III. 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju. 
 
 
 
Številka: 01101-001/2014- 
Benedikt, dne  
 ŽUPAN 
 Milan GUMZAR 



PREDLOG SKLEPA: 
 
 
Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993, 
57/1994, 14/1995, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 16/1999 - popr., 70/2000, 60/2007, 
79/2009, 51/2010 in 40/2012 –ZUJF), 14., 23. in 24. člena Statuta Občine Benedikt 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) ter 65. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2011) je Občinski svet 
Občine Benedikt na ___ redni seji, dne _________ sprejel 
 
 
 

SKLEP 
o imenovanju  

Odbora za negospodarske dejavnosti 
 
 
I. 
 

V Odbor za negospodarske dejavnosti se imenujejo: 
1. Kristina MLINARIČ, Ihova 10, 2234 Benedikt 
2. Darijan KEBRIČ, Štajngrova 72, 2234 Benedikt in 
3. Danilo ŠVARCL, Ihova 68, 2234 Benedikt 

 
 

II. 
 

Odbor za negospodarske dejavnosti opravlja naloge v skladu s Statutom in 
Poslovnikom občinskega sveta Občine Benedikt. 
 
 

III. 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju. 
 
 
 
Številka: 01101-001/2014- 
Benedikt, dne  
 ŽUPAN 
 Milan GUMZAR 
 



PREDLOG SKLEPA: 
 
 
Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993, 
57/1994, 14/1995, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 16/1999 - popr., 70/2000, 60/2007, 
79/2009, 51/2010 in 40/2012 –ZUJF), 14., 23. in 24. člena Statuta Občine Benedikt 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) ter 65. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2011) je Občinski svet 
Občine Benedikt na ___ redni seji, dne _________ sprejel 
 
 
 

SKLEP 
o imenovanju  

Odbora za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo  
ter okolje in prostor 

 
 
I. 
 

V Odbor za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo ter okolje in prostor se imenujejo: 
1. Dragica HOBOT, Drvanja 16, 2234 Benedikt 
2. Darijan KEBRIČ, Štajngrova 72, 2234 Benedikt in 
3. Venčeslav SENEKOVIČ, Drvanja 31, 2234 Benedikt 

 
 

II. 
 

Odbor za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo ter okolje in prostor opravlja naloge v 
skladu s Statutom in Poslovnikom občinskega sveta Občine Benedikt. 
 
 

III. 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju. 
 
 
 
Številka: 01101-001/2014- 
Benedikt, dne  
 ŽUPAN 
 Milan GUMZAR 
 
 



PREDLOG SKLEPA: 
 
 
Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993, 
57/1994, 14/1995, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 16/1999 - popr., 70/2000, 60/2007, 
79/2009, 51/2010 in 40/2012 –ZUJF), 14., 23. in 24. člena Statuta Občine Benedikt 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) ter 65. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2011) je Občinski svet 
Občine Benedikt na ___ redni seji, dne _________ sprejel 
 
 
 

SKLEP 
o imenovanju  

Odbora za javne finance 
 
 
I. 
 

V Odbor za javne finance se imenujejo: 
1. Igor BARTON, Štajngrova 60, 2234 Benedikt 
2. Marjan KRALJ, Ihova 65/a, 2234 Benedikt in 
3. Sabina HUBER, Cvetlična ulica 10, 2234 Benedikt 

 
 

II. 
 

Odbor za Odbor za javne finance opravlja naloge v skladu s Statutom in Poslovnikom 
občinskega sveta Občine Benedikt. 
 
 

III. 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju. 
 
 
 
Številka: 01101-001/2014- 
Benedikt, dne  
 ŽUPAN 
 Milan GUMZAR 
 
 
 



Obrazložitev 
 
 

23. člen Statuta Občine Benedikt določa stalna in občasna delovna telesa občinskega 
sveta. Stalna delovna telesa občinskega sveta so: 

 statutarno pravna komisija 

 odbor za negospodarske dejavnosti 

 odbor za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo ter okolje in prostor 

 odbor za javne finance. 
 
Odbori in komisije štejejo od tri do pet članov. Delovno področje in število članov 
posameznega delovnega telesa občinskega sveta se določi s poslovnikom občinskega 
sveta. 
 
Statutarno pravna komisija ima tri člane. Komisija obravnava predlog statuta občine 
in poslovnika sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki 
jih svet sprejema v obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče 
glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter 
glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine. Komisija lahko predlaga 
svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika sveta ter 
obvezno razlaga poslovnik sveta. Med dvema sejama sveta ali v času seje, če tako 
zahteva predsedujoči sveta, statutarno pravna komisija razlaga poslovnik sveta. 
 
Odbor za negospodarske dejavnosti ima tri člane. Odbor obravnava vse predloge 
aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju družbenih dejavnosti, ki so 
občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu 
svetu poda stališče s predlogom odločitve. Obravnavo je odbor dolžan opraviti 
najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter 
svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in 
predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti 
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. Odbor za negospodarske 
dejavnosti lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove 
pristojnosti na področju družbenih dejavnosti. 
 
Odbor za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo ter okolje in prostor ima tri člane. 
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na 
področju gospodarskih dejavnosti, kmetijstva, varstva okolja in urejanja prostora, ki so 
občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu 
svetu poda stališče s predlogom odločitve. Obravnavo je odbor dolžan opraviti 
najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter 
svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in 
predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti 
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. Odbor za gospodarske 
dejavnosti, kmetijstvo ter okolje in prostor lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem 
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju gospodarskih dejavnosti, 
kmetijstva, varstva okolja in urejanja prostora. 
 
Odbor za javne finance ima tri člane. Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih 
odločitev iz pristojnosti občine na področju javnih financ, ki so občinskemu svetu 
predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s 
predlogom odločitve. Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, 
za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in 
predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih 
k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave 



predloga splošnega akta. Odbor za javne finance lahko predlaga občinskemu svetu v 
sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju javnih financ. 
 
V skladu s 24. členom Statuta Občine Benedikt člane odborov in komisij imenuje 
občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. 
Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 
 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 1. seji dne 
10.11.2014 sprejela sklep, s katerim je potrdila predlog Javnega poziva za predlaganje 
kandidatov stalnih delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora Občine 
Benedikt za mandatno obdobje 2014-2018. Javni poziv je bil poslan predstavnikom 
vseh političnih strank na območju občine Benedikt ter objavljen na spletni strani Občine 
Benedikt. Rok za posredovanje predlogov iz javnega poziva je bil 24.11.2014 do 11.00 
ure.  
 
Komisija se je v zvezi s pripravo predlogov ponovno sestala na seji dne 24.11.2014, 
kjer je pregledala prispele predloge. Ugotovila je, da so vsi predlogi prispeli 
pravočasno. Prav tako je KMVI ugotovila, da je za popolno sestavo vseh odborov in 
komisij prispelo premalo predlogov iz vrst članov občinskega sveta, saj je za popolno 
sestavo 3 članskega odbora ali komisije potrebno imenovati več kot polovico članov 
izmed članov občinskega sveta. Zato so člani KMVI za manjkajoče podali predloge 
sami.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanju daje Občinskemu svetu 
pripravljen predloge v obravnavno in potrditev. 
 


