ZAPISNIK
2. seje Občinskega sveta Občine Apače, ki je bila v petek, dne 15. 12. 2006, s
pričetkom ob 17. uri, v modri dvorani Osnovne šole Apače.
K tč. 1: Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Sejo je vodil dr. Darko ANŽELJ, župan Občine Apače. Pričel je s sejo in pozdravil vse
prisotne.
Ugotovil je, da je seja sklepčna, saj je bilo prisotnih 9 članic in članov občinskega sveta. Seje
se je v nadaljevanju skupaj udeležilo 10 članic in članov občinskega sveta.
Od članic in članov občinskega sveta so bili odsotni Renato FLISAR – opravičeno, Andrej
RITLOP in Anton TROPENAUER.
Ostali prisotni:
Ø Darinka BODANEC – direktorica Občinske uprave Občine Gornja Radgona,
Ø novinarji.
Seja je bila posneta na DVD, ki se hrani.
Vsem članicam in članom občinskega sveta je bil pred sejo posredovan Priročnik za občinske
svetnice in svetnike, ki ga je izdala in založila Skupnost občin Slovenije.
Vsem članicam in članom občinskega sveta je bila v vednost posredovana tudi zloženka z
imenom »Omejitve za občinske funkcionarje po Zakonu o preprečevanju korupcije in Zakonu
o lokalni samoupravi«, ki jo je posredovala Komisija za preprečevanje korupcije.

K tč. 2: Obravnava in sprejem zapisnika 1. seje občinskega sveta
Župan je dal v razpravo zapisnik 1. seje Občinskega sveta Občine Apače, ki je bila dne
21. 11. 2006.
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je župan dal zapisnik na glasovanje. Članice in člani
občinskega sveta so soglasno (9 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 5:
Občinski svet Občine Apače sprejema zapisnik 1. seje Občinskega sveta Občine Apače, z
dne 21. 11. 2006.

Župan je ugotovil, da se je udeležba na seji povečala na 10 članic in članov občinskega sveta,
saj se je seji pridružila še Alojzija FRAJHAM, članica občinskega sveta.
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K tč. 3: Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan z vabilom za 2. sejo in predlagal
razširitev dnevnega reda z novo 8. točko »Predlog za imenovanje Statutarno pravne komisije
za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta občine Apače«.
Župan je povabil prisotne k razpravi.
Jožef ZAGORC, član občinskega sveta, je predlagal, da bi se med 3. in 4. točko dnevnega
reda dodala nova točka z nazivom »Pobude in vprašanja članov občinskega sveta« in nova
zadnja točka z nazivom »Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta«.
Župan je zaključil razpravo in predlagal, da bi občinski svet sprejel le dnevni red kot je bil
predlagan z njegove strani, saj je potrebno najprej sprejeti osnovne akte, ki bodo potem
podlaga, da se za dnevni red naslednje seje občinskega sveta predvidijo posebne točke za
pobude in vprašanja ter odgovore nanje. Nato je predlagal, da bi se najprej glasovalo o
njegovem predlogu, če pa ta ne bo sprejet pa se bo glasovalo o dnevnem redu z dopolnitvami,
kot so bile predlagane s strani Jožefa Zagorca.
Župan je dal na glasovanje njegov predlog dnevnega reda. Članice in člani občinskega sveta
so soglasno (10 prisotnih) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem zapisnika 1. seje občinskega sveta
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Potrditev mandata članu občinskega sveta
Predlog statutarnega sklepa
Predlog začasnega poslovnika Občinskega sveta Občine Apače
Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
občini Apače za leto 2007
8. Predlog za imenovanje Statutarno pravne komisije za pripravo statuta in poslovnika
občinskega sveta občine Apače

K tč. 4: Potrditev mandata članu občinskega sveta
Obrazložitev k tej točki je podal Srečko HVALEC, predsednik mandatne komisije. Povedal
je, da je občinski svet na 1. seji sprejel ugotovitveni sklep, da Darku Anželju preneha mandat
člana Občinskega sveta Občine Apače zaradi nezdružljivosti funkcij. Ta ugotovitveni sklep je
bil posredovan Občinski volilni komisiji Občine Apače, ki je na podlagi 30. in 41. člena
Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je mandat člana Občinskega sveta Občine Apače
prešel na naslednjega kandidata z liste SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
v volilni enoti 2, in sicer Tomislava Kovača, stanujočega Grabe 9/a, Apače. Kandidat je podal
pisno izjavo, da sprejema mandat člana občinskega sveta. Na podlagi navedenega mandatna
komisija predlaga občinskemu svetu, da predlog obravnava in potrdi mandat članu občinskega
sveta.
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Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (10 prisotnih) sprejeli
naslednji
S K L E P št. 6:
Potrdi se mandat članu Občinskega sveta Občine Apače, Tomislavu Kovaču, roj.
02.12.1960, stanujočemu Grabe 9/a, 9253.

K tč. 5: Predlog statutarnega sklepa
Obrazložitev k tej točki je podal dr. Darko ANŽELJ, župan Občine Apače. Povedal je, da
statutarni sklep predlaga v sprejem na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Predloženi statutarni sklep določa, da se do
ureditve temeljnih načel za organizacijo in delovanje občine s statutom in ureditev
posameznih zadev s splošnimi akti, uporabljajo vsi veljavni predpisi Občine Gornja Radgona,
ki niso v nasprotju z ustavo, zakoni in ustanovitvijo občine Apače. S sklepom je določen tudi
sedež občine, in sicer Apače 42/b, Apače ter začasni pečat Občine Apače. Nadalje sklep
določa odredbodajalca. Za ureditev vprašanj in zadev s področja organizacije in načina dela
občinskega sveta, ki niso urejena neposredno v zakonu, sprejme občinski svet začasni
poslovnik. Do organizacije občinske uprave, ki bo na predlog župana določena z odlokom
občine, se opravljajo upravne naloge na podlagi zakona oziroma se določijo z začasnimi akti.
Statutarni sklep velja v prehodnem obdobju do sprejetja statuta Občine Apače in drugih
splošnih aktov za posamezno področje iz pristojnosti Občine Apače. Po obrazložitvi je
predlagal občinskemu svetu, da sprejme statutarni sklep v predloženi vsebini.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (10 prisotnih) sprejeli
naslednji
S K L E P št. 7:
Občinski svet Občine Apače sprejema Statutarni sklep.

K tč. 6: Predlog začasnega poslovnika Občinskega sveta Občine Apače
Obrazložitev k tej točki je podal dr. Darko ANŽELJ, župan Občine Apače. Povedal je, da se z
začasnim poslovnikom Občinskega sveta Občine Apače ureja konstituiranje občinskega sveta,
organizacija in delo občinskega sveta, do sprejetja poslovnika občinskega sveta, kateri mora
biti sprejet v 30 dneh po sprejemu statuta. Nato je obrazložil posamezne člene in po
obrazložitvi predlagal občinskemu svetu, da sprejme predlog v predloženi vsebini.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (10 prisotnih) sprejeli
naslednji
S K L E P št. 8:
Občinski svet Občine Apače sprejema Začasni poslovnik Občinskega sveta Občine
Apače.
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K tč. 7: Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v občini Apače za leto 2007
Obrazložitev k tej točki je podala Darinka BODANEC, direktorica občinske uprave Občine
Gornja Radgona. Povedala je, da v skladu z 31. členom Zakona o financiranju občin veljajo
predpisi prejšnje občine, ki določajo prihodke občinskega proračuna, dokler jih ta ne
nadomesti s svojimi. Med temi akti je Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
ki v 18. členu določa, da občinski svet s sklepom določi vrednost točke za vsako leto.
Vrednost točke se usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin. Po podatkih statističnega
urada RS – november 2006 znaša indeks rasti cen življenjskih potrebščin 102,4 za kar se
predlaga tudi povečanje vrednosti točke od sedanje 0,38 SIT na 0,39 SIT, kar znaša v evrih
0,001627 EUR. Pri preračunu iz SIT v EUR je bil upoštevan 19. člen Zakona o uvedbi eura.
Povprečna višina obremenitev iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Gornja Radgona na m2 za leto 2006 je znašala pri fizičnih osebah 9,63 SIT/m2, pri
pravnih osebah pa 97,16 SIT/m2 Predvidena odmera nadomestila za leto 2007 za območje
nove občine Apače znaša cca 15,4 mio SIT, od tega za nezazidana stavbna zemljišča 4,7 mio
in za zazidana stavbna zemljišča 10,7 mio SIT. Po obrazložitvi je predlagala občinskemu
svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme v predloženi vsebini.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (10 prisotnih) sprejeli
naslednji
S K L E P št. 9:
1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Apače za leto 2007 znaša 0,39 SIT, preračunano v EUR-e 0,001627.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu – lokalni časopis
Prepih.

K tč. 8: Predlog za imenovanje Statutarno pravne komisije za pripravo statuta in
poslovnika občinskega sveta občine Apače
Obrazložitev k tej točki je podal dr. Darko ANŽELJ, župan Občine Apače. Povedal je, da v
skladu z začasnim poslovnikom občinskega sveta občinski svet imenuje začasno statutarno
pravno komisijo za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta. Predlog za sestavo
komisije je bil predhodno usklajen, in sicer v sestavi Franc Pižmoht – predsednik, Srečko
Hvalec – član in Brigita Kočar Senekovič – zunanja članica. Po obrazložitvi je predlagal
občinskemu svetu, da imenuje komisijo v predlagani sestavi.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (10 prisotnih) sprejeli
naslednji
S K L E P št. 10:
Imenuje se statutarno pravna komisija za pripravo statuta in poslovnika občinskega
sveta v sestavi:
- Franc PIŽMOHT, Segovci 43/a, Apače – predsednik
- Srečko HVALEC, Lešane 7/a, Apače – član
- Brigita KOČAR SENEKOVIČ, Plitvica 10, Apače – članica
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ŽUPANOVA OBVESTILA:
Župan je na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi obvestil Občinski svet Občine
Apače, da bo funkcijo župana opravljal nepoklicno.
Nadalje je občinski svet uradno seznanil, da je gospoda Franca Pižmohta imenoval za
podžupana v občini Apače.
Župan je nato ob koncu leta vsem članicam in članom občinskega sveta, kolegom in
kolegicam, novinarjem ter vsem občankam in občanom občine Apače zaželel vesele božične
praznike in obilo sreče, zdravja in zadovoljstva v letu 2007.
Franc PIŽMOHT, član občinskega sveta, se je zahvalil za izkazano zaupanje ob imenovanju
za podžupana občine. Povedal je, da je to zanj velika čast in obenem obveza, da bo v okviru
nove občine Apače deloval korektno, v dobro in v korist vseh občank in občanov Apaške
doline ter v korist napredka nove občine. Želi si, da bo občinski svet deloval vzorno,
spoštljivo in bo na koncu dosežen skupen cilj – napredek in lepši jutri v Apaški dolini. Vsem
je zaželel tudi najboljše čestitke ob prihajajočih praznikih in veliko zdravja, zadovoljstva in
uspehov v prihajajočem letu.
Župan je nato ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan. Članicam in članom občinskega sveta se
zahvalil za prisotnost in sodelovanje ter ob 17.30 uri zaključil 2. sejo občinskega sveta.

ZAPISAL:
Boštjan FLEGAR

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE APAČE:
dr. Darko ANŽELJ

5

