PREDLOG
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 –
prečiščeno besedilo) in določb Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
(Uradni list RS, št. 108/2006 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Apače na
___seji, dne _________ sprejel

STATUTARNI

SKLEP

1. člen
Do ureditve temeljnih načel za organizacijo in delovanje občine s statutom in ureditve
posameznih zadev iz svoje pristojnosti s splošnimi akti, se uporabljajo vsi veljavni splošni
akti prejšnje Občine Gornja Radgona, ki niso v nasprotju z ustavo, zakoni in ustanovitvijo
občine Apače.
2. člen
Sedež Občine Apače je Apače 42/b, Apače. Občina Apače ima pečat okrogle oblike s
premerom 30 mm in vsebino: Občina Apače, ki ga uporablja začasno do ureditve v statutu
občine.
3. člen
Odredbodajalec je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
4. člen
Za ureditev vprašanj in zadev s področja organizacije in načina dela občinskega sveta, ki niso
urejena neposredno v zakonu, sprejme občinski svet začasni poslovnik.
5. člen
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.
6. člen
Statutarni sklep velja v prehodnem obdobju do sprejetja statuta Občine Apače in drugih
splošnih aktov za posamezno področje iz pristojnosti Občine Apače
Statutarni sklep velja takoj, ko ga sprejme Občinski svet Občine Apače in se objavi Uradnem
glasilu – lokalni časopis Prepih.
Številka: 007-8/2006
Apače, ______________
ŽUPAN
OBČINE APAČE
dr. Darko Anželj

OBRAZLOŽITEV:

1. Razlogi za sprejem Statutarnega sklepa
Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, štev. 27/06) s katerim je
ustanovil nove občine, med njimi tudi občino Apače. Na lokalnih volitvah, dne 22. oktobra
2006 so bili izvoljeni člani občinskega sveta in župan. Na prvi seji Občinskega sveta Občine
Apače, dne 21. novembra 2006 so bili potrjeni mandati članom občinskega sveta in
ugotovitev o izvolitvi župana. Izvedeno je bilo konstituiranje organov občine. Nova občina pa
ne more delovati, dokler niso sprejeti splošni akti.

2. Ocena stanja
Pravna podlaga za sprejem Statutarnega sklepa je v Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in v Zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo).
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 in zakoni. S sklepom je
določen tudi sedež občine, in sicer Apače 24/b, 9253 Apače ter začasni pečat Občine Apače.
Nadalje sklep določa, kdo je odredbodajalec.
Predlagani Statutarni sklep velja v prehodnem obdobju do sprejema statuta in se objavi v
uradnem glasilu.
Apače, december 2006

PRIPRAVILA:
Občinska uprava
Občine Gornja Radgona

ŽUPAN
OBČINE APAČE
dr. Darko Anželj,l.r.

