ZAPISNIK
1. seje Občinskega sveta Občine Apače, ki je bila v torek, dne 21. 11. 2006, s
pričetkom ob 17. uri, v modri dvorani Osnovne šole Apače.
Mira PIŽMOHT, predsednica občinske volilne komisije Občine Apače, je uvodoma
pozdravila vse prisotne. Povedala je, da je v skladu s 118. členom Zakona o lokalnih volitvah
sklicala prvo sejo občinskega sveta, glede na to, da prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega
občinskega sveta skliče predsednik občinske volilne komisije. Pričenja se torej prva
konstitutivna seja občinskega sveta Občine Apače v mandatnem obdobju 2006-2010. V
skladu z Zakonom o lokalni samoupravi vodi prvo sejo najstarejši član občinskega sveta, zato
je prosila gospoda Jožefa Čučeka, ki je v tem primeru najstarejši član občinskega sveta, da
prične z vodenjem seje po posredovanem dnevnem redu.

K tč. 1: Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Sejo je kot najstarejši član občinskega sveta v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi vodil
Jožef ČUČEK. Pričel je s sejo in pozdravil vse prisotne.
Ugotovil je, da je seja sklepčna, saj je bilo prisotnih vseh 13 članic in članov občinskega
sveta.
Ostali prisotni:
Ø Mira PIŽMOHT – predsednica Občinske volilne komisije Občine Apače,
Ø Darinka BODANEC – tajnica Občinske volilne komisije Občine Apače in direktorica
Občinske uprave Občine Gornja Radgona,
Ø namestnica predsednice in člani Občinske volilne komisije Občine Apače,
Ø novinarji.
Seja je bila posneta na DVD, ki se hrani.
Vsem članicam in članom občinskega sveta je bilo z vabilom posredovano naslednje gradivo:
Ø Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v občini Apače z dne 22.10.2006
Ø Poročilo o izidu volitev župana v občini Apače 22. oktobra 2006 in 12. novembra 2006

Predsedujoči je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan z vabilom za 1. sejo.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta soglasno (13 prisotnih) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti
2. Imenovanje tričlanske mandatne komisije
3. Obravnava poročila mandatne komisije o izvolitvi članov občinskega sveta in potrditev
mandatov članom občinskega sveta
4. Obravnava poročila mandatne komisije o ugotovitvi o izvolitvi župana
5. Predstavitev župana
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K tč. 2: Imenovanje tričlanske mandatne komisije
Predsedujoči je prosil, da članice in člani občinskega sveta podajo predloge za sestavo
tričlanske mandatne komisije. Naloga mandatne komisije je, da na podlagi poročila volilne
komisije in potrdil o izvolitvi pregleda katere kandidatke oz. kandidati so bili izvoljeni za
članice in člane občinskega sveta in predlaga občinskemu svetu potrditev mandatov.
Za člane mandatne komisije so bili predlagani Srečko Hvalec, Renato Flisar in Franc
Pižmoht.
Predsedujoči je dal predlog v obravnavo.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (13 prisotnih) sprejeli
naslednji
S K L E P št. 1:
Imenuje se tričlanska mandatna komisija v sestavi:
Srečko HVALEC,
Renato FLISAR,
Franc PIŽMOHT.

K tč. 3: Obravnava poročila mandatne komisije o izvolitvi članov občinskega sveta in
potrditev mandatov članom občinskega sveta
Mira PIŽMOHT, predsednica občinske volilne komisije Občine Apače, je povedala, da
občinska volilna komisija imenovani mandatni komisiji predloži poročilo o izidu volitev, ki
ga je občinska volilna komisija sprejela na podlagi zapisnikov volilnih odborov iz posameznih
volišč o izidu glasovanja na volitvah članov občinskega sveta občine dne 22. oktobra 2006.
Prav tako pa predloži tudi poročilo o izidu volitev prvega kroga z dne 22. oktobra in drugega
kroga volitev župana z dne 12. novembra 2006. Obe poročili, ki ju je komisija tudi objavila v
sredstvih javnega obveščanja sta priloženi k vabilu za to sejo. Po pregledu teh dveh poročil in
potrdil o izvolitvi bo mandatna komisija predlagala občinskemu svetu potrditev mandatov.
Dodala je, da vse do tega dne pri volitvah in volilnih opravilih ni bilo ugotovljenih nobenih
nepravilnosti, prav tako pa do tega dne občinska volilna komisija ni prejela nobenih pritožb s
strani kandidatov ali predstavnikov kandidatov oz. list kandidatov. Glede na to se mandatni
komisiji predlaga obe poročili v obravnavo.

ODMOR
Sledil je 10-minutni odmor, ki ga je ob 17.25 uri odredil predsedujoči z namenom, da
mandatna komisija opravi svoje delo. Seja se je nadaljevala ob 17.35 uri. Predsedujoči je
preveril prisotnost članic in članov občinskega sveta ter ugotovil, da je na seji trenutno
prisotnih 12 članic in članov občinskega sveta.

Obrazložitev k tretji točki je nato podal Srečko HVALEC, predsednik mandatne komisije.
Najprej je pozdravil vse prisotne in nato povedal, da je imenovana mandatna komisija v
sestavi Srečko Hvalec, Renato Flisar in Franc Pižmoht v skladu s 15.b členom Zakona o
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lokalni samoupravi in na podlagi predloženega Poročila o izidu volitev članov občinskega
sveta v občini Apače z dne 22.10.2006 ter predloženih potrdil o izvolitvi članic in članov
občinskega sveta ugotovila, da ni bilo vloženo pravno sredstvo, ki bi preprečevalo potrditev
mandatov, zato komisija predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep in potrdi mandate
naslednjim članicam in članom občinskega sveta:
Jožica Semler, Srečko Hvalec, Anton Tropenauer, Renato Flisar, Ksenija Kovač, Alojzija
Frajham, Franc Pižmoht, Aleksander Bevk, Majda Jerebic, Jožef Zagorc, Andrej Ritlop, Jožef
Čuček in Darko Anželj.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno sprejeli naslednji
S K L E P št. 2:
Potrdijo se mandati članicam in članom občinskega sveta:
Jožica SEMLER, Apače 128, 9253 Apače
Srečko HVALEC, Lešane 7A, 9253 Apače
Anton TROPENAUER, Lešane 51a, 9253 Apače
Renato FLISAR, Lutverci 20, 9253 Apače
Ksenija KOVAČ, Segovci 44/c, 9253 Apače
Alojzija FRAJHAM, Lešane 31, 9253 Apače
Franc PIŽMOHT, Segovci 43/a, 9253 Apače
Aleksander BEVK, Apače 110, 9253 Apače
Majda JEREBIC, Vratji Vrh 8A, 9253 Apače
Jožef ZAGORC, Podgorje 20a, 9253 Apače
Andrej RITLOP, Podgorje 13a, 9253 Apače
Jožef ČUČEK, Podgorje 5, 9253 Apače
Darko ANŽELJ, Žiberci 58, 9253 Apače

K tč. 4: Obravnava poročila mandatne komisije o ugotovitvi o izvolitvi župana
Obrazložitev k tej točki je podal Srečko HVALEC, predsednik mandatne komisije. Povedal
je, da je imenovana mandatna komisija v sestavi Srečko Hvalec, Renato Flisar in Franc
Pižmoht v skladu s 15.b členom Zakona o lokalni samoupravi in na podlagi predloženega
poročila o izidu volitev za župana ter predloženega potrdila o izvolitvi župana ugotovila, da je
za župana Občine Apače izvoljen Darko Anželj. Komisija predlaga občinskemu svetu, da s
sklepom sprejme ugotovitev, da je za župana Občine Apače bil izvoljen Darko Anželj.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno sprejeli naslednji
S K L E P št. 3:
Občinski svet Občine Apače sprejema ugotovitev, da je za župana Občine Apače bil
izvoljen Darko ANŽELJ, Žiberci 58, Apače.
Predsedujoči je nato povedal, da v skladu s 37.a in 37.b členom Zakona o lokalni samoupravi,
funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta. Povedal je, da je gospod
Darko Anželj podal pisno izjavo, s katero obvešča občinski svet, da se odpoveduje funkciji
člana občinskega sveta, ker bo prevzel funkcijo župana, prav tako pa se je odrekel pravici do
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pritožbe zoper ugotovitveni sklep občinskega sveta o prenehanju mandata člana občinskega
sveta. Nato je predsedujoči predlagal občinskemu svetu, da v tej zvezi sprejme ugotovitveni
sklep.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno sprejeli naslednji
UGOTOVITVENI SKLEP št. 4:
Ugotovi se, da Darku Anželju, roj. 11.12.1963, stanujoč Žiberci 58, 9253 Apače z
21.11.2006 preneha mandat člana občinskega sveta Občine Apače.
Darko Anželj se je odrekel pravici do pritožbe zoper ugotovitveni sklep občinskega sveta
o prenehanju mandata.
Ugotovitveni sklep se posreduje Občinski volilni komisiji Občine Apače.

K tč. 5: Predstavitev župana
Darko ANŽELJ, župan Občine Apače, je vse prisotne najprej lepo pozdravil. Zahvalil se je
vsem, ki so kandidirali na lokalnih volitvah in čestital izvoljenim članicam in članom
občinskega sveta. Povedal je, da je minilo obdobje ustanavljanja nove občine in obdobje
volitev, nastopil je namreč zgodovinski trenutek, ko je občinski svet v Apačah zasedal na prvi
seji in se konstituiral. Vesel je, da je v času predvolilne kampanje in po volitvah bil nivo
razgovorov in diskusij takšen, da omogoča upanje za prijetno in tvorno delo vnaprej.
Prepričan je, da lahko on skupaj s članicami in člani občinskega sveta samo s skupnim in
timskim delom začrta smer delovanja tako, da se bo uresničilo tisto, kar občanke in občani
tudi pričakujejo. Po teh uvodnih sprejetih sklepih pa čaka še veliko pomembnih in zahtevnih
obveznosti, prav tako pa veliko dogovarjanja in medsebojnega usklajevanja. Vse skupaj vidi v
eni ekipi oz. timu, kjer si želi, da bodo vsi skupaj tvorno sodelovali ob predpostavki, da bo on
skupaj z občinsko upravo pripravil dobre in kvalitetne predloge, ki bodo predhodno usklajeni
in dogovorjeni.
Želi si skupnega in tvornega sodelovanja z občinskim svetom na projektih in zadevah za
skupno dobro in razvoj Apaške doline. Prav tako si želi, da bi to sodelovanje bilo na visokem
kulturnem nivoju, z medsebojnim spoštovanjem in poslušanjem. Ne želi si namreč kreganja,
podtikanj in nizkih udarcev.
V času po volitvah se veliko konkretnega še ni dalo narediti, opravil pa je uvodne razgovore s
posameznimi članicami in člani občinskega sveta, ki so vsi izrazili veliko željo po
sodelovanju v smislu predhodnega usklajevanja in sodelovanja pri pripravi predlogov za
občinski svet. Prav zaradi tega verjetno ne bo potrebno sklepati posebnih koalicij ampak
pripravljati le dobre in kvalitetne vnaprej usklajene predloge, kar pa bo jamstvo, da bodo ti
sklepi in predlogi dobili kar se da široko podporo.
V skladu z zakonom je pristojnost župana, da občinski svet seznani, da bo za podžupana
imenoval gospoda Franca Pižmohta iz stranke DeSUS. Pozna ga namreč kot človeka in mu
tudi zaupa, saj ima veliko kvalitet glede delavnosti in poštenosti. Ta predlog je že predstavil
tudi njegovi stranki in ga večinoma uskladil s članicami in člani občinskega sveta.
Na koncu se je ponovno zahvalil vsem volivkam in volivcem, ki so na volitvah izkazali
zaupanje njemu in izvoljenim članicam in članom občinskega sveta. Seveda pa to terja od
njega in od občinskega sveta trdo delo, tako da se bo čez štiri leta lahko reklo, da se je vse
skupaj splačalo, saj je bila Apaška dolina v teh štirih letih uspešna.
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Predsedujoči je nato ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan. Članicam in članom občinskega
sveta se zahvalil za prisotnost in sodelovanje ter ob 17.50 uri zaključil 1. sejo občinskega
sveta.

ZAPISAL:
Boštjan FLEGAR

PREDSEDUJOČI PRVE SEJE
OBČINSKEGA SVETA OBČINE APAČE:
Jožef ČUČEK
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