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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
Sveti Tomaž 37 
2258 Sveti Tomaž 
 
 
Datum: 25.10.2010 
Številka: 032-2/2010 01/ZH 
 
 
 
                                                                Z A P I S N I K 
 
Prva redna seja (Konstitutivna seja) Občinskega sveta občine Sveti Tomaž  je bila 25. 
oktobra 2010 ob 19.00 uri v sejni sobi v kulturnem domu pri Sv. Tomažu št. 44, 2258 Sveti 
Tomaž. 
Konstitutivno sejo je sklical dosedanji 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). 
 
Seje so se udeležite novinarke ga. Natalija Škrlec, ga. Viki Klemenčič Ivanuša in ga. Urška 
Maučec. 
 

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. Marjan Goričan. 
 

Ad 1 
 

Predsedujoči je ugotovil, da je seja sklepčna, ker so bili prisotni vsi novoizvoljeni člani 
občinskega sveta in župan. 
 

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 
10.10.2010. 
Občinska volilna komisija je na osnovi zapisnikov ugotovila izid glasovanja za župana. 
Kandidata sta bila g. Mirko Cvetko in g. Aleš Luci. 
 
V volilni imenik je bilo  vpisanih 1815 volivcev. S potrdilom ni glasoval nobeden volivec. 
Skupaj je glasovalo 1.167 volivcev ali 64,29 % od vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico. 
Od 1167 volivcev so trije glasovali predčasno. Vsi volivci so glasovali na voliščih. Po pošti  ni 
glasoval nobeden volivec. Neveljavnih glasovnic je bilo 14. 
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Občinska volilna komisija je ugotovila, da je za župana izvoljen Mirko Cvetko, Pršetinci 2, 
2258 Sveti Tomaž, ker je dobil večino glasov, to je bilo 965 ali 83,69 % vseh glasov. 
 
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je za izvolitev članov občinskega sveta bilo v volilni 
imenik vpisanih 1815 volivcev. S potrdilom ni glasoval nobeden volivec. Skupaj je glasovalo 
1.167 volivcev ali 64,29 % od vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico. Od 1167 volivcev so 
trije glasovali predčasno. Vsi volivci so glasovali na voliščih. Po pošti  ni glasoval nobeden 
volivec. Neveljavnih glasovnic je bilo 9. 
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so večino glasov prejeli naslednji kandidati: 
1. Robert Korada, stanujoč Rucmanci 21, za volilno enoto 1 
2. Mirko Lovrec, stanujoč Trnovci 13, za volilno enoto 2 
3. Marjan Goričan, stanujoč Savci 81, za volilno enoto 3 
4. Janko Vrbančič, stanujoč Sveti Tomaž 15/b, za volilno enoto 4 
5. Marko Plohl, stanujoč Koračice 7, za volilno enoto 5 
6. Sabina Golob, stanujoča Mala vas 11, za volilno enoto 6 
7. Ksenija Kosi, stanujoča Pršetinci 18, za volilno enoto 7 
8. Mateja Hržič, stanujoča Senik 24, za volilno enoto 8 
 
Predsednik Občinske volilne komisije je čestital vsem novoizvoljenim svetnikom in županu 
ter zaželel uspešno delo v naslednjih štirih letih. 
 

Ad 3 
 
Predsedujoči je pričel s tretjo točko dnevnega reda: Imenovanje tričlanske mandatne 
komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in 
ugotovitev izvolitve župana.  
Predsedujoči je povedal, da so bili na sestanku, ki so se ga udeležili vsi nosilci kandidatnih 
list  za navedeno komisijo predlagani naslednji člani: 

1. Robert Korada, stanujoč Rucmanci 21, Sveti Tomaž  
2. Mirko Lovrec, stanujoč Trnovci 13, Sveti Tomaž 
3. Janko Vrbančič, stanujoč Sveti Tomaž 15/b, Sveti Tomaž 

 
Predsednik je dal predlog na glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, za to je bil sprejet 
 

S K L E P št. 1 
 

1.  
 

V tričlansko mandatno komisijo se imenujejo:  
1. Robert Korada, stanujoč Rucmanci 21, Sveti Tomaž  
2. Mirko Lovrec, stanujoč Trnovci 13, Sveti Tomaž 
3. Janko Vrbančič, stanujoč Sveti Tomaž 15/b, Sveti Tomaž 

 
2. 

Ta sklep velja takoj. 
 

Predsedujoči je predlagal desetminutni odmor, da je lahko tričlanska mandatna  komisija 
pripravila poročilo.  
 
 

Ad 4 
 

Predsedujoči je dal besedo g. Mirku Lovrecu, predsedniku tričlanske mandatne komisije,ki je 
pregledala poročilo o izvolitvi ter potrdila o izvolitvi.  
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Poročilo komisije: 
Komisija je ugotovila, da ni bilo podanih nobenih pritožb na izvolitev občinskih svetnikov, zato 
je predlagala potrditev vseh mandatov članov novoizvoljenega občinskega sveta občine 
Sveti Tomaž. 
 
Predsedujoči je predlagal, da se o potrditvi mandatov občinskih svetnikov glasuje javno in o 
vseh skupaj. 
 
Dodatnih predlogov ni bilo. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, za to je bil sprejet 
 

S K L E P št. 2 
 

1. 
 
Potrdijo se mandati naslednjim svetnikom občinskega sveta:  

1. Sabina Golob, stanujoča Mala vas pri Ormožu 11, Sveti Tomaž 
2. Marjan Goričan, stanujoč Savci 81, Sveti Tomaž  
3. Mateja Hržič, stanujoča Senik 24 Sveti Tomaž  
4. Robert Korada, stanujoč Rucmanci 21, Sveti Tomaž  
5. Ksenija Kosi, stanujoča Pršetinci 18 Sveti Tomaž 
6. Mirko Lovrec, stanujoč Trnovci 13, Sveti Tomaž 
7. Marko Plohl, stanujoč Koračice 7, Sveti Tomaž 
8. Janko Vrbančič, stanujoč Sveti Tomaž 15/b, 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. 
Predsednik je povedal, da je komisija na osnovi poročila o izidu volitev za župana občine 
Sveti Tomaž in potrdila o izvolitvi ugotovila, da ni bilo nobenih pritožb. 
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, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, za to je bil sprejet 
 

S K L E P št. 3 
1. 

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

2. 

Ta sklep velja takoj.  
 

Ad 6 
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Predsedujoči je čestital novoizvoljenemu županu in občinskim svetnikom za izvolitev ter dal 
besedo županu. 
Župan je v nagovoru čestital novim članom občinskega sveta ter izrazil željo po uspešnem in  
dobrem sodelovanju v korist vseh občanov. 
Župan je opravil zaprisego. 
 

Ad 7 
 
Predsedujoči je pričel s točko dnevnega reda: Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. Predsedujoči je navzoče seznanil, da so lahko člani te komisije člani 
občinskega sveta in da so politične stranke za imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja predlagale kandidate. Kandidati so: 

1. Marjan Goričan, stanujoč Savci 81, Sveti Tomaž  
2. Mateja Hržič, stanujoča Senik 24 Sveti Tomaž  
3. Robert Korada, stanujoč Rucmanci 21, Sveti Tomaž  
4. Mirko Lovrec, stanujoč Trnovci 13, Sveti Tomaž 
5. Janko Vrbančič, stanujoč Sveti Tomaž 15/b, Sveti Tomaž 

 
Dodatnih predlogov ni bilo. 
 
Predsednik je dal predlog na glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, za to je bil sprejet 
 

S K L E P št. 4 
 

1. 

V Komisijo za mandatna vprašanja volitve in imenovanja se imenujejo: 
1. Marjan Goričan, stanujoč Savci 81, Sveti Tomaž  
2. Mateja Hržič, stanujoča Senik 24 Sveti Tomaž  
3. Robert Korada, stanujoč Rucmanci 21, Sveti Tomaž  
4. Mirko Lovrec, stanujoč Trnovci 13, Sveti Tomaž 
5. Janko Vrbančič, stanujoč Sveti Tomaž 15/b, Sveti Tomaž 

2. 

Ta sklep velja takoj.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 
 
Zapisnikar:                                                                                     Predsedujoči: 
Ivan RAKUŠA                                                                           Marjan GORIČAN 
 
 
 


