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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
Sveti Tomaž 37 
2258 Sveti Tomaž 
 
Številka: 032-0001/2022 
Datum:   08. 12. 2022 
 

Z A P I S N I K 
 
1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila, 08. 
12. 2022, ob 18. uri v prostorih kulturnega doma Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 44, 2258 
Sveti Tomaž. 
Skladno z zakonom je 1. konstitutivno sejo sklical župan. 
 

Za sejo je bil predlagan naslednji 

dnevni red: 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta; 
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana: 
3. Imenovanje mandatne komisije za potrditev mandatov članov sveta in 

ugotovitev izvolitve župana  
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov 
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana 
6. Slovesna prisega župana 
7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 
Sejo je vodil najstarejši izvoljeni član občinskega sveta g. Ciril Kosi. 
 

Ad 1 
 

Predsedujoči je ugotovil, da je seja sklepčna, ker so bili prisotni vsi novoizvoljeni člani 
občinskega sveta in župan.  
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman (v 
nadaljevanju direktorica), predsednik Občinske volilne komisije g. Ivan Balažič ter 
njegova namestnica ga. Valerija Munda. 
 
Od novinarjev je bila prisotna ga. Monika Horvat.  
 
Zapisnikarica je bila ga. Blanka Kosi Raušl. 
 

Ad 2 
 

Predsedujoči je prosil predsednika Občinske volilne komisije g. Ivana Balažiča, da 
poda poročilo o izvolitvi članov občinskega sveta in izvolitvi za župana na lokalnih 
volitvah, dne, 20. 11. 2022.  
Predsednik Občinske volilne komisije je med drugim povedal, da so lokalne volitve 
potekale, 20. novembra 2022 na 7 voliščih in na enem predčasnem volišču. Občinska 
volilna komisija je na osnovi zapisnikov ugotovila izid glasovanja za člane občinskega 
sveta in za župana. 
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Na lokalnih volitvah, 20. novembra 2022, je bilo vpisanih v volilni imenik in imelo 
pravico voliti 1707 volivcev. 
Za volitve župana je skupaj glasovalo 872 volivcev oziroma 51,08% od vseh volivcev, 
ki so imeli pravico voliti. Od tega je 872 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem 
imeniku, predčasnega glasovanja se je udeležilo 27 volivcev; po pošti ni glasoval 
noben volivec; s potrdilom ni glasoval noben volivec. Neveljavnih glasovnic je bilo 51.  
 
V skladu s 1. odstavkom 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07 – ZLV - UPB, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odločba US), je Občinska volilna 
komisija ugotovila, da je za župana občine Sveti Tomaž izvoljen Mirko CVETKO, 
Pršetinci 2, 2258 Sveti Tomaž. 
 
Za volitve članov in članic občinskega sveta, na lokalnih volitvah, 20. novembra 2022, 
je bilo vpisanih v volilni imenik in imelo pravico voliti 1707 volivcev. 
Skupaj je glasovalo 872 volivcev oziroma 51,08% od vseh volivcev, ki so imeli 
pravico voliti. Od tega je 872 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku, 
predčasnega glasovanja se je udeležilo 27 volivcev; po pošti ni glasoval noben 
volivec; s potrdilom ni glasoval noben volivec. Neveljavnih glasovnic je bilo 6.  
Občinska volilna komisija občine Sveti Tomaž je ugotovila, da so večino glasov 
volivcev, ki so glasovali po posameznih volilnih enotah prejeli naslednji kandidati: 
 
1. Borut Janžekovič, Rucmanci 1, 2258 Sveti Tomaž; za volilno enoto 1; 72 glasov 
ali 56,69% 
2. Mirko Lovrec, Trnovci 13, 2258 Sveti Tomaž; za volilno enoto 2; 57 glasov ali 
100% 
3. Igor Majcen, Savci 43a, 2258 Sveti Tomaž; za volilno enoto 3; 89 glasov ali 
72,95% 
4. Lea Majcen Bratuša, Sveti Tomaž 54, 2258 Sveti Tomaž; za volilno enoto 4; 77 
glasov ali 56,20% 
5. Albin Belšak, Koračice 22, 2258 Sveti Tomaž, za volilno enoto 5; 56 glasov ali 
66,67% 
6. Ivan Grašič, Mala vas pri Ormožu 29a, 2258 Sveti Tomaž; za volilno enoto 6; 58 
glasov ali 53,21% 
7. Ciril Kosi, Pršetinci 11a, 2258 Sveti Tomaž; za volilno enoto 7; 73 glasov ali 
67,59% 
8. Sonja Štuhec, Senik 11, 2258 Sveti Tomaž, za volilno enoto 8; 51 glasov ali 
41,80% 
 
Predsednik Občinske volilne komisije je čestital vsem novoizvoljenim svetnikom in 
županu ter zaželel uspešno delo v naslednjih štirih letih. 
 

Ad 3 
 
Predsedujoči je prosil za predloge za imenovanje tričlanske mandatne komisije za 
potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana. 
V tričlansko mandatno komisijo so bili predlagani ga. Sonja Štuhec, ga. Lea Majcen 
Bratuša in g. Albin Belšak. 
Za predsednico komisije je bila predlagana ga. Sonja Štuhec.  
 
Predsedujoči je dal predlog na glasovanje. 



3 | S t r a n  

 

Glasovalo je osem svetnikov. Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št.1 
o imenovanju tričlanske mandatne komisije 

 
1.  

V tričlansko mandatno komisijo se imenujejo:  
1. Sonja Štuhec,  predsednica 
2. Lea Majcen Bratuša, članica 
3. Albin Belšak, član 

 
2. 

Ta sklep velja takoj. 
 

Predsedujoči je predlagal prekinitev seje za nekaj minut, da lahko  mandatna  
komisija opravi sejo ter pripravi poročilo.  

 
Ad 4 

 
Predsedujoči je dal besedo go. Sonji Štuhec, predsednici tričlanske mandatne 
komisije.  
Poročilo komisije: 
Komisija je pregledala poročilo o izidu volitev za svetnike občinskega sveta občine 
Sveti Tomaž. Komisija je predlagala potrditve vseh mandatov članov novoizvoljenega 
občinskega sveta občine Sveti Tomaž. Dodatnih predlogov in pripomb ni bilo. 
 
Predsedujoči je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov. Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 2 
o potrditvi mandatov za člane občinskega sveta 

 
1.  

Potrdijo se mandati naslednjim svetnikom občinskega sveta:  
1. Borut Janžekovič, Rucmanci 1, 2258 Sveti Tomaž 
2. Mirko Lovrec, Trnovci 13, 2258 Sveti Tomaž 
3. Igor Majcen, Savci 43a, 2258 Sveti Tomaž 
4. Lea Majcen Bratuša, Sveti Tomaž 54, 2258 Sveti Tomaž 
5. Albin Belšak, Koračice 22, 2258 Sveti Tomaž 
6. Ivan Grašič, Mala vas pri Ormožu 29a, 2258 Sveti Tomaž 
7. Ciril Kosi, Pršetinci 11a, 2258 Sveti Tomaž 
8. Sonja Štuhec, Senik 11, 2258 Sveti Tomaž 

 
2. 

Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 5 
 

Predsedujoči je prosil ga. Sonjo Štuhec, predsednico tričlanske mandatne komisije, 
da poda poročilo o izvolitvi za župana. Komisija je pregledala poročilo o izidu volitev 
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za župana. Komisija je predlagala potrditev ugotovitve, da je za župana izvoljen 
Mirko Cvetko, Pršetinci 2, 2258 Sv. Tomaž.  
 
Predsednik je dal predlog na glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov. Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 3 
o ugotovitvi izida volitev za župana 

 
1. 

Ugotovi se, da je za župana izvoljen Mirko Cvetko, Pršetinci 2, 2258 Sveti Tomaž. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 

 
Ad 6 

 
V nadaljevanju je novoizvoljeni župan g. Mirko Cvetko prebral slovesno prisego. 
 

Ad 7 
 
Predsedujoči je nadaljeval z naslednjo točko dnevnega reda Imenovanje komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
S strani političnih strank in neodvisne kandidatke so prispeli naslednji predlogi: Albin 
Belšak (N.Si), Lea Majcen Bratuša (Neodvisna kandidatka), Borut Janžekovič (SLS), 
Ciril Kosi (SDS) in Mirko Lovrec (SLS). 
 
Predsedujoči je dal predlog na glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 4 
o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
1.  

V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenujejo: 
1. Albin Belšak 
2. Lea Majcen Bratuša 
3. Borut Janžekovič 
4. Ciril Kosi 
5. Mirko Lovrec 

 
2.  

Ta sklep velja takoj.  
 
 

Seja je bila zaključena ob 18.45 uri. 
 
 
Zapisala:         Predsedujoči: 
Blanka KOSI RAUŠL        Ciril KOSI 
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OBČINA SVETI TOMAŽ 

 

 

 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  1. REDNE SEJE 

 

1. Sklep št. 1, je realiziran.   

2. Sklep št. 2, je realiziran.  

3. Sklep št. 3, je realiziran. 

4. Sklep št. 4, je realiziran. 

 

 

Sveti Tomaž, 19.12.2022 

 

       OBČINSKA UPRAVA 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 


