OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
Številka: 032-1/2014 01/ZH
Datum: 21.10.2014
ZAPISNIK
1.redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 21. oktobra
2014 ob 19.00 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 (Uradni
vestnik občine Ormož, št. 07/07) in 11. člena Poslovnika občinskega sveta občine Sveti
Tomaž ( Uradni vestnik občine Ormož, št. 07/07 ).
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 pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve 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.
Ad 1
Predsedujoči je ugotovil, da je seja sklepčna, ker so bili prisotni vsi novoizvoljeni člani
občinskega sveta in župan. Na seji je prisotna direktorica občinske uprave Zinka Hartman.
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Od novinarjev je bila prisotna ga. Katjuša Štih in g. Šoštarič Miha.
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
5. 10. 2014.
Predsednik Občinske volilne komisije je med drugim povedal, da so lokalne volitve potekale
5. Oktobra 2014 na 6 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 5. oktobra 2014 je bilo vpisanih v splošni volilni imenik in imelo pravico voliti 1818
volivcev. Za volitve župana je skupaj glasovalo 1.120 volivcev ali 61,61% od vseh volivcev, ki
so imeli volilno pravico. Od tega jih je glasovalo 11 predčasno, po pošti ni glasoval nobeden
volivec in tudi s potrdilom ni glasoval nobeden volivec. Neveljavnih glasovnic je bilo 7.
Kandidata za župana sta bila dva in sicer Mirko Cvetko, ki je prejel 821 glasov ali 73,76% in
Miro Rakuša, ki je prejel 292 glasov ali 26,24%.
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 1.818
volivcev. Skupaj je glasovalo 1.120 volivcev ali 61,61% od vseh volivcev, ki so imeli volilno
pravico. Od tega jih je glasovalo 11 predčasno, po pošti ni glasoval nobeden volivec in tudi s
potrdilom ni glasoval nobeden volivec. Neveljavnih glasovnic je bilo 16.
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, stanujoč Rucmanci 1, za volilno enoto 1, 75 glasov ali 52,08%
2. Mirko Lovrec, stanujoč Trnovci 13, za volilno enoto 2, 89 glasov ali 66,92%
3. Pavla Hebar, stanujoča Savci 82, za volilno enoto 3, 55 glasov ali 40,74%
4. Marjan Antolič, stanujoč Sveti Tomaž 49, za volilno enoto 4, 78 glasov ali 52,35%
5. Albin Belšak, stanujoč Koračice 22, za volilno enoto 5, 69 glasov ali 50,74%
6. Kristina Grašič, stanujoča Mala vas pri Ormožu 29a, za volilno enoto 6, 49 glasov ali
41,88%
7. Franc Magdič, stanujoč Pršetinci 35 za volilno enoto 7, 65 glasov ali 42,48%
8. Marija Žinko, stanujoča Gornji Ključarovci 16 za volilno enoto 8, 81 glasov ali 59,12%
Predsednik Občinske volilne komisije je čestital vsem novoizvoljenim svetnikom in županu
ter zaželel uspešno delovanje 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
župana.
V tričlansko mandatno komisijo so bili predlagani g. Albin Belšak, g. Marjan Antolič in g.
Mirko Lovrec.
Predlagali so tudi, da komisiji predseduje g. 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. Albin Belšak, član
3. Marjan Antolič, član
2.
Ta sklep velja takoj.
Predsedujoči je predlagal prekinitev seje za 10 minut, da lahko mandatna komisija opravi
sejo ter pripravi poročilo.
Ad 4
Predsedujoči je dal besedo g. Mirku Lovrecu, predsedniku tričlanske mandatne komisije.
Poročilo komisije:
Komisija je pregledala poročilo o izidu volitev za svetnike občinskega sveta občine Sveti
Tomaž.
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Komisija je ugotovila, da ni bilo podanih nobenih pritožb na izvolitev občinskih svetnikov, zato
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
1.
Potrdijo se mandati naslednjim svetnikom in svetnicam občinskega sveta:
1. Borut Janžekovič, stanujoč Rucmanci 1, 2258 Sveti Tomaž
2. Mirko Lovrec, stanujoč Trnovci 13, 2258 Sveti Tomaž
3. Pavla Hebar, stanujoča Savci 82, 2258 Sveti Tomaž
4. Marjan Antolič, stanujoč Sveti Tomaž 49, 2258 Sveti Tomaž
5. Albin Belšak, stanujoč Koračice 22, 2258 Sveti Tomaž
6. Kristina Grašič, stanujoča Mala vas pri Ormožu 29a, 2258 Sveti Tomaž
7. Franc Magdič, stanujoč Pršetinci 35, 2258 Sveti Tomaž
8. Marija Žinko, stanujoča Gornji Ključarovci 16, 2258 Sveti Tomaž
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad 5
Predsedujoči je prosil g. Mirka Lovreca, predsednika tričlanske mandatne komisije, da poda
poročilo o izvolitvi za župana.
Komisija je pregledala poročilo o izidu volitev za župana.
Komisija na osnovi poročila o izidu volitev za župana občine Sveti Tomaž ni ugotovila
nepravilnosti. Komisija ugotavlja, da ni bilo podanih nobenih pritožb na izvolitev župana.
Komisija predlaga 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
1.
Ugotovi se, da ja za župana občine Sveti Tomaž izvoljen Cvetko Mirko, Pršetinci 2, Sveti
Tomaž.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad 6
V nadaljevanju je novoizvoljeni župan g. Mirko Cvetko prebral zaprisego.
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Ad 7
Predsedujoči je pričel s točko dnevnega reda: Imenovanje komisije za mandatna
vprašanja,volitve in imenovanja. Predsednik je prosil prisotne svetnike za predloge za člane
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija ima pet članov. Člani komisije so lahko samo občinski svetniki ali svetnice.
Ga. Pavla Hebar je predlagala, da bi stranka N.Si. in stranka SDS predlagali po dva člana in
stranka SLS pa enega člana.
Predsedujoči je dal predlog na glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
Sklep št. 4
1.
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bosta OO N.Si in OO SDS
predlagala po dva člana ter OO SLS enega člana.
2.
Ta sklep velja takoj.
Predsedujoči je prosil za predloge.
Za člane komisije so bili podani naslednji predlogi:
1. Marija Žinko
2. Albin Belšak
3. Mirko Lovrec
4. Kristina Grašič
5. Marjan Antolič
Predsedujoči je dal predlog na glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov. Soglasno je bil sprejet naslednji
Sklep št. 5
1.
V Komisijo za mandatna vprašanja,volitve in imenovanja se imenujejo:
1. Marjan Antolič, stanujoč Sveti Tomaž 49, 2258 Sveti Tomaž
2. Albin Belšak, stanujoč Koračice 22, 2258 Sveti Tomaž
3. Kristina Grašič, stanujoča Mala vas pri Ormožu 29a, 2258 Sveti Tomaž
4. Mirko Lovrec, stanujoč Trnovci 13, 2258 Sveti Tomaž,
5. Marija Žinko, stanujoča Gor. Ključarovci 16, 2258 Sveti Tomaž
2.
Ta sklep velja takoj.
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Zapisnikar:
Ivan RAKUŠA

Predsedujoči:
Franc MAGDIČ
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OBČINA SVETI TOMAŽ

POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 1. REDNE SEJE

1.
2.
3.
4.
5.

Sklep št. 1, je realiziran.
Sklep št. 2, je realiziran.
Sklep št. 3, je realiziran.
Sklep št. 4, je realiziran.
Sklep št. 5, je realiziran.

Sveti Tomaž, 10.11.2014

Občinska uprava
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