
OBČINA KRIŢEVCI 

   OBČINSKI SVET 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 

2. izredne seje Občinskega sveta Občine Križevci, ki je bila v torek, 16. oktobra 2012 ob 

18.00 uri v sejni sobi podjetja Tondach Slovenija d.o.o. Boreci 49. 

 

Na seji so bili navzoči člani in članice občinskega sveta občine Kriţevci: 

Anton Lovrenčič, Lidija Koroša, Boris Onišak, Andrej Weis, Bogomir Gaberc, Robert Jelen, 

Marijan Šijanec, Aleš Kolmanič, Milan Majcen, Dušan Prelog, Anton Petovar, Anton Kšela. 

 

Opravičeno odsotni: Frančiška Rakuša 

 

Prisotni predstavniki občinske uprave: ţupan mag. Branko Belec, Lidija Domanjko, Nataša 

Antolin, Miran Ros in Jelka Kosi. 

 

Ostali prisotni: Darinka Uršič, predsednica NO 

 

D N E V N I   R E D:  

 

1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta 

2. Izvedba postopkov za izvolitev predstavnika lokalnih interesov v Drţavni svet Republike  

    Slovenije 

    2.1. Izvolitev predstavnika ( elektorja ) Občine Kriţevci v volilno telo 8. volilne enote za  

           volitve člana Drţavnega sveta Republike Slovenije 

    2.2. Izvolitev kandidata Občine Kriţevci za člana Drţavnega sveta Republike Slovenije,     

           predstavnika lokalnih interesov 8. volilne enote 

 

K 1. točki dnevnega reda:  

 

Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta 

 

Ţupan mag. Branko Belec je pozdravil vse prisotne. Ugotovil je sklepčnost seje, saj se je seje 

udeleţilo 12 članov občinskega sveta, ga. Frančiška Rakuša se iz opravičenih razlogov seje ni 

udeleţila.  

 

K 2. točki dnevnega reda: 

 

Izvolitev postopkov za izvolitev predstavnika lokalnih interesov v Državi svet Republike 

Slovenije 

 

Na predlog ţupana je bila imenovana tri članska volilna komisija  v naslednji sestavi: 

 

1. Boris Onišak  - predsednik 

2. Aleš Kolmanič   - član 

3. Lidija Domanjko  - članica 

 



 

S K L E P: Volilna komisija v zgoraj navedeni sestavi se potrdi. 

 

                    Navzočih   12 članov občinskega sveta 

                    ZA je glasovalo  12 članov občinskega sveta 

                    PROTI je glasovalo   0 članov občinskega sveta 

 

                  Sklep je sprejet. 

 

 

 

2.1. Izvolitev predstavnika ( elektorja ) Občine Križevci v volilno telo 8. volilne enote za  

       volitve člana Državnega sveta Republike Slovenije 

 

G. Bogomir Gaberc, predsednik KVIAZ-a je prisotne seznanil s predlaganimi kandidati za 

predstavnika ( elektorja ) Občine Kriţevci v volilno telo za volitve člana Drţavnega sveta 

Republike Slovenije.  

 

Kandidati so naslednji:  

 

1. Bogomir Gaberc, katerega je predlagala stranka SLS občinski odbor Kriţevci 

2. Robert Jelen, katerega je predlagal OO SDS Kriţevci 

3. Andrej Weis, katerega je predlagal OO SD Kriţevci 

 

Po seznanitvi so vsem  volilnim upravičencem po volilnem imeniku bile razdeljene 

glasovnice.  

 

Sledile so tajne volitve. 

 

Po tajnem glasovanju je volilna komisija odprla volilno skrinjico in preštela glasovnice. 

 

Komisija je ugotovila, da je volilnih upravičencev po volilnem imeniku 13.  

 

- glasovalo je 12 volilnih upravičencev, 

- neuporabljena je bila 1 glasovnica ( en član občinskega sveta ni bil prisoten ) 

- neveljavnih glasovnic ni bilo. 

 

 

Na podlagi izida glasovanja je komisija ugotovila, da je posamezni kandidat za elektorja 

prejel naslednje število glasov: 

 

1. Bogomir Gaberc   4 glasove 

2. Robert Jelen   2 glasova 

3. Andrej Weis  6 glasov 

 

Komisija je ugotovila, da je za predstavnika – elektorja Občine Kriţevci v volilno telo za 

volitve člana Drţavnega sveta – predstavnika lokalne skupnosti bil izvoljen Andrej Weis. 

 

Ţupan mag. Branko Belec je izvoljenemu kandidatu čestital ob izvolitvi. 

 



 

 

2.2. Izvolitev kandidata Občine Križevci za člana Državnega sveta Republike Slovenije, 

predstavnika lokalnih interesov 8. volilne enote. 

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da na naslov Občine Kriţevci do izteka roka za 

predlaganje kanididature za člana Drţavnega sveta Republike Slovenije – predstavnika 

lokalnih interesov 8. volilne enote, ni prispel noben predlog, zato se volitve ne morejo 

opraviti.  

 

 

 

Seja zaključena ob 19.00 uri. 

 

 

 

 

Zapisala:                      mag. Branko Belec 

Jelka Kosi                    ţupan občine Kriţevci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


