
 
 
 
 
 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 
17/01 in 74/02) ter 5. člena Odloka o priznanjih Občine Križevci (Uradni 
list RS, št. 26/2004, 61/2005 in 31/2009) je Občinski svet Občine Križevci 
na 19. redni seji, dne ________, sprejel 
 
 

 
 

 
 
 

SKLEP 
 
 
 
 

Po sklepu Občinskega sveta Občine Križevci prejme priznanje s plaketo 
in listino za leto 2013 
 
 
 

MARKO BUDJA 
 roj. 24. 4. 1927, stanujoč v Ključarovcih 5 A 

za uspešno delo na vseh področjih društvenega in osebnega delovanja 
ter odnosov 

 
 

 
 
Številka: 032-01-19/2013 
Datum: ______________ 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       mag. Branko Belec 

                                                                                                                     
župan 

                                                                                                                                                          
 
 

 
                  Vročiti: 

- Marko Budja, Ključarovci 5 A, 9242 Križevci pri Ljutomeru 
- Komisiji za priznanja 

 
 



 
 
 
 
 

Obrazložitev predloga: 
 

Marko je svojo vsebinsko zelo bogato in ustvarjalno pot pričel tlakovati 
24. 4. 1927. 
 
S Stare ceste se je preselil v Ključarovce, kjer si je družina, s trdim in 
pridnim delom ustvarila dom. To je dom v pravem pomenu besede, saj v 
njem kraljujejo življenjske vrednote. Tako kot je Marko s svojimi gradil 
dom, tako je, le z njemu dano tankočutnostjo in vedrino gradil in še gradi 
ter neguje žlahtne osebnostne odnose v družini, med sosedi, vaščani ter 
člani različnih društev in v lokalni skupnosti. Zna ustaviti čas za koristen, 
prijazen in hudomušen pogovor. Ob različnih druženjih razveseli in 
obogati družbo z življenjskimi pripovedmi iz otroštva, vojnih časov, 
službovanja in s področja prostovoljstva. 
 
Njegova umetniška žilica, predvsem lepo zapeta pesem in odrska igra 
zaznamujeta ljubiteljsko aktivnost. Marko je bil član skupine 
organizatorjev zanesenjakov, ki je uspešno organizirala Kmečki bal in 
Prleško gostüvaje in tako z vsebino prireditev obudila in približala 
domačim obiskovalcem in turistom prleške običaje in način življenja vrlih 
Prlekov. 
 
Njegov tenor daje danes barvo bogatemu repertoarju ljudskih in umetnih 
pesmih, ki jih mnogokrat na najrazličnejših nastopih in neformalnih 
druženjih zapojeta skupina Vaških fantov iz Ključarovec ali pevski zbor 
KUD Križevci. 
 
Marko je čutil in zaznal pomen delovanja posameznih društev v vasi. 
Posebno skrb in odgovornost je s svojim znanjem in organizacijskimi 
sposobnostmi usmeril v delovanje RK Ključarovci, saj je bil uspešen 
predsednik tega društva kar štiri mandate. To seveda pomeni, da so mu 
vaščani zaupali in mu sledili. Sam je daroval kri kar 25 krat. 
 
V preteklosti smo v Ključarovcih gradili kapelo in jo že tudi obnavljali. V 
skrbi, da se delo kvalitetno opravi, da se ljudje družimo in ne pozabimo 
drug na drugega, Marko pri teh delih seveda nikoli ni manjkal. Manjkal pa 
ni tudi, ko so v naši farni cerkvi obnavljali učilnice in župnišče. 
 
Marko Budja. Oseba, katere ime se piše v Ključarovcih res z veliko 
začetnico na vseh področjih društvenega in osebnega delovanja in odnosa. 
 
 
Pripravila:                                                                     
Lidija Domanjko                                                       Anton Lovrenčič  
višja svetovalka                 predsednik komisije za priznanja in odlikovanja 


