OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
Številka: 032-1/2018 01/ZH
Datum: 10.12.2018
ZAPISNIK
1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 10. decembra
2018 ob 18.00 uri v sejni sobi v Kulturnem domu pri Sv. Tomažu št. 44, 2258 Sveti Tomaž.
Konstitutivno sejo je sklical župan na podlagi 27. člena Statuta občine Sveti Tomaž in 11.
člena Poslovnika občinskega sveta občine Sveti Tomaž.
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. Franc Magdič ( v nadaljevanju
predsedujoči).
Ad 1
Predsedujoči je ugotovil, da je seja sklepčna, ker so bili prisotni vsi novoizvoljeni člani
občinskega sveta in župan.
Od novinarjev je bila prisotna ga. Monika Horvat.
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, ki so
bile opravljene v prvem krogu, dne 18. novembra 2018.
Predsednik Občinske volilne komisije je med drugim povedal, da so lokalne volitve potekale
18. novembra 2018 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.
Na volitvah 18. novembra 2018 je bilo vpisanih v splošni volilni imenik in imelo pravico voliti
1754 volivcev. Za volitve župana je skupaj glasovalo 1.133 volivcev ali 64,6% od vseh
volivcev, ki so imeli volilno pravico. Od tega jih je glasovalo 7 predčasno, po pošti ni glasoval
nobeden volivec in tudi s potrdilom ni glasoval nobeden volivec. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
Kandidata za župana sta bila dva in sicer Mirko Cvetko, ki je prejel 857 glasov ali 75,64% in
Miro Rakuša, ki je prejel 276 glasov ali 24,36%.
V skladu s 1. odstavkom 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ( ZLV – UPB3, Ur. l. RS, št.
94/07 in 45/08), je Občinska volilna komisija občine Sveti Tomaž ugotovila, da je bil za
župana izvoljen Mirko Cvetko, Pršetinci št. 2, 2258 Sveti Tomaž.
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Za volitve članov in članic občinskega sveta je bilo v splošni volilni imenik vpisanih 1.754
volivcev. Skupaj je glasovalo 1.133 volivcev ali 64,6% od vseh volivcev, ki so imeli volilno
pravico. Od tega jih je glasovalo 7 predčasno, po pošti ni glasoval nobeden volivec in tudi s
potrdilom ni glasoval nobeden volivec. Neveljavnih glasovnic je bilo 28.
Občinska volilna komisija občine Sveti Tomaž je ugotovila, da so po posameznih volilnih
enotah bili izvoljeni naslednji kandidati:
1. Borut Janžekovič, stanujoč Rucmanci 1 za volilno enoto 1, 96 glasov ali 61,15%
2. Mirko Lovrec, stanujoč Trnovci 13 za volilno enoto 2, 86 glasov ali 63,70%
3. Miro Rakuša, stanujoč Savci 15 za volilno enoto 3, 54 glasov ali 38,85%
4. Marjan Antolič, stanujoč Sveti Tomaž 49 za volilno enoto 4, 67 glasov ali 52,76%
5. Albin Belšak, stanujoč Koračice 22 za volilno enoto 5, 66 glasov ali 45,83%
6. Marko Vajda, stanujoč Mala vas pri Ormožu 9 za volilno enoto 6, 50 glasov ali 39,06%
7. Franc Magdič, stanujoč Pršetinci 35 za volilno enoto 7, 84 glasov ali 56,38%
8. Marija Žinko, stanujoča Gornji Ključarovci 16 za volilno enoto 8, 69 glasov ali 48,94%
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 pregled
prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve
za župana.
V tričlansko mandatno komisijo je Marija Žinko predlagala Albina Belšak, Mira Rakuša in
Mirka Lovreca.
Za predsedujočega komisije je bil predlagan Mirko Lovrec.
Predsedujoči je dal predlog na glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov. Soglasno je bil sprejet naslednji
sklep št. 1
1.
V tričlansko mandatno komisijo se imenujejo:
1. Mirko Lovrec, predsednik
2. Miro Rakuša, član
3. Albin Belšak, član
2.
Ta sklep velja takoj.
Predsedujoči je predlagal prekinitev seje za toliko časa, da lahko mandatna komisija opravi
sejo ter pripravi poročilo.
Ad 4
Predsedujoči je dal besedo g. Mirku Lovrecu, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja
o pregledu prispelih pritožb in pripravi predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta.
Poročilo komisije:
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Predsednik mandatne komisije je povedal, da se je komisija sestala v drugi pisarni. Komisija
je na osnovi poročila o izidu volitev za svetnike ugotovila, da ni bilo nepravilnosti in tudi ne
pritožb na izvolitev.
Komisija v skladu s Poslovnikom občinskega sveta predlaga potrditev mandatov naslednjim
članom občinskega sveta:
Borutu Janžekovič, Mirku Lovrecu, Miru Rakuša, Marjanu Antoliču, Albinu Belšak, Marku
Vajda, Francu Magdič in Mariji Žinko.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o potrditvi mandatov.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
sklep št. 2
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. Miro Rakuša, Savci 15, 2258 Sveti Tomaž
4. Marjan Antolič, Sveti Tomaž 49, 2258 Sveti Tomaž
5. Albin Belšak, Koračice 22, 2258 Sveti Tomaž
6. Marko Vajda, Mala vas pri Ormožu 9, 2258 Sveti Tomaž
7. Franc Magdič, Pršetinci 35, 2258 Sveti Tomaž
8. Marija Žinko, Gornji Ključarovci 16, 2258 Sveti Tomaž
2.
Ta sklep velja takoj.
Predsedujoči je čestital novoizvoljenim svetnikom.
Ad 5
Predsedujoči je dal besedo predsedniku mandatne komisije za poročilo o ugotovitvi volitev
za župana.
Predsednik komisije je povedal, da je Komisija na osnovi poročila o izidu volitev za župana
ugotovila, da ni bilo nepravilnosti in tudi ne pritožb na izvolitev.
Komisija v skladu s Poslovnikom občinskega sveta predlaga potrditev ugotovitve, da je za
župna izvoljen Mirko Cvetko.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o potrditvi izvolitve za župana.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
sklep št. 3
1.
Ugotovi se, da je za župana izvoljen Mirko Cvetko, Pršetinci 2, 2258 Sveti Tomaž.
2.
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Ta sklep velja takoj.
Predsedujoči se je zahvalil članom komisije za opravljeno delo in čestital novoizvoljenemu
županu ter mu predal župansko verigo.
Ad 6
Predsedujoči je dal besedo novoizvoljenemu županu, da poda slovesno prisego.
Župan je prisego prebral, zraven pa dodal, da se zahvaljuje za zaupanje volivcem,
novoizvoljenim svetnikom, občinski volilni komisiji za dobro opravljeno delo ter občinski
upravi. Od novoizvoljenih občinskih svetnikov pa pričakuje pozitivnega in korektnega
sodelovanja v korist vseh občank in občanov in da bi sledili njihovim željam in potrebam v
naši občini.
Ad 7
Predsedujoči je prosil za predloge za imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Albin Belšak je predlagal za člane Komisije za mandatna vprašanja in imenovanja naslednje
kandidate: Borut Janžekovič, Marjan Antolič, Marko Vajda, Franc Magdič in Marija Žinko.
Ker drugih predlogov ni bilo, je predsedujoči predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
sklep št. 4
1.
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenujejo:
1. Borut Janžekovič, Rucmanci 1, 2258 Sveti Tomaž
2. Marjan Antolič, Sveti Tomaž 49, 2258 Sveti Tomaž
3. Marko Vajda, Mala vas pri Ormožu 9, 2258 Sveti Tomaž
4. Franc Magdič, Pršetinci 35, 2258 Sveti Tomaž
5. Marija Žinko, Gornji Ključarovci 16, 2258 Sveti Tomaž
2.
Ta sklep velja takoj.

Seja je bila zaključena ob 18.20 uri.
Zapisnikar:
Ivan RAKUŠA

Predsedujoči:
Franc MAGDIČ
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POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 1. REDNE SEJE

1.
2.
3.
4.

Sklep št. 1, je realiziran.
Sklep št. 2, je realiziran.
Sklep št. 3, je realiziran.
Sklep št. 4, je realiziran.

Sveti Tomaž, dne 17.12.2018
OBČINSKA UPRAVA
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