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OBČINA KRIŢEVCI 

OBČINSKI SVET 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 

1. ( konstitutivne ) seje občinskega sveta občine Kriţevci, ki je bila v ponedeljek,  

08. novembra 2010 ob 18.00 uri v sejni sobi SKZ » KLAS » Kriţevci. 

 

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

Anton Lovrenčič, Lidija Koroša, Boris Onišak, Frančiška Rakuša, Andrej Weis, Bogomir 

Gaberc, Robert Jelen, Aleš Kolmanič, Marijan Šijanec, Milan Majcen, Dušan Prelog, Anton 

Petovar in Anton Kšela. 

 

Ostali navzoči: mag. Branko Belec, župan, Vida Štrakl, Nataša Antolin, Miran Ros in Jelka 

Kosi. 

 

Od vabljenih se je seje udeležila predsednica občinske volilne komisije, ga. Vlasta Osterc 

Kuhanec.  

 

Prisotni predstavniki javnih medijev: - Miha Šoštarič, Večer 

     - Bojan Rajk, Radio Murski val 

 

 

 

 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta 

2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana 

3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana 

4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta 

5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana 

6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

Po nagovoru sklicatelja in župana mag. Branka Beleca je sejo vodil najstarejši član 

občinskega sveta gospod Anton Lovrenčič, ki je vse prisotne lepo pozdravil. 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

 

Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta 
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G. Anton Lovrenčič je ugotovil sklepčnost seje, saj so se seje udeležili vsi novoizvoljeni 

člani občinskega sveta.  

 

 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

 

Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v  svet in volitev ţupana 

 

G. Anton Lovrenčič je besedo predal predsedniki OVK Občine Križevci, gospe Vlasti Osterc 

Kuhanec, ki je vse prisotne najprej lepo pozdravila ter jim čestitala ob izvolitvi.  

 

Sledila je podrobna predstavitev poročila o izidu volitev: 

 

a) v občinski svet 

 

Občinska volilna komisija Občine Križevci je na seji dne 14. oktobra 2010 na podlagi 

zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah dne 10.10.2010 v 

občinski svet Občine Križevci ugotovila naslednji izid: 

 

Skupno število volivcev z območja občine Križevci: 2983, od tega je glasovalo 1531 volivcev 

oz. 51,21 %. 

 

Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Križevci dobile naslednje število glasov: 

 

Ime liste: Število 

glasov: 

% 

glasov: 

Mandati: 

Slovenska ljudska stranka - SLS 401 27 4 

Lista Boruta Slaviča 23 2 0 

Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS 243 16 2 

Socialni demokrati – SD 351 24 4 

Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka – N.si 80 5 0 

Za hitrejši razvoj občine 27 2 0 

Liberalna demokracija Slovenije - LDS 131 9 1 

Slovenska demokratska stranka – SDS 223 15 2 

S K U P A J: 1479 100 13 

 

 

Občinska volilna komisija je na podlagi rezultatov volitev ugotovila, da so za člane 

občinskega sveta Občine Križevci izvoljeni: 

 

1 Anton Kšela Berkovci 19 

2 Anton Petovar Kokoriči 16b 

3 Bogomir Gaberc Stara Nova vas 51a 

4 Aleš Kolmanič Bučečovci 34 

5 Anton Lovrenčič Lukavci 7b 

6 Frančiška Rakuša Križevci 26a 

7 Milan Majcen Logarovci 32 

8 Marijan Šijanec Bučečovci 38 
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9 Andrej Weis Iljaševci 13 

10 Boris Onišak Križevci 16c 

11 Lidija Koroša Ključarovci 53b 

12 Dušan Prelog Logarovci 7 

13 Robert Jelen Stara Nova vas 23 

 

Volitve so potekale brez zapletov, ugotovljene so bile nepravilnosti pri štetju preferenčnih 

glasov za člane občinskega sveta na dveh voliščih. Občinska volilna komisija je izvedla 

ponovno štetje glasov iz volišč, kjer so bile ugotovljene nepravilnosti. Nepravilnosti v 

nobenem primeru niso spremenile izida volitev oz. niso vplivale na sam rezultat volitev. 

Uradne pritožbe oz. ugovora glede kakršnih koli nepravilnosti komisija ni prejela. 

 

b) za ţupana: 

 

Občinska volilna komisija Občine Križevci je na seji dne 14. oktobra 2010 na podlagi 

zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana Občine Križevci 

ugotovila naslednji izid: 

 

- na volitvah dne 10.10.2010 je imelo pravico glasovati 2983 volivcev, ki so bili vpisani v  

  volilni imenik. Glasovalo je skupaj 1531 volivcev ali 51,32 %. 

- 1525 volivcev je glasovalo na voliščih 

- 1 volivec je glasoval po pošti 

- 5 volivcev je glasovalo predčasno. 

 

Za župana je bilo oddanih 1531 glasovnic. 75 glasovnic je bilo neveljavnih, ker so bile prazne 

oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca. Veljavnih je bilo 1456 glasovnic. 

Kandidat za župana je prejel naslednje število glasov:  

 

 

Štev. Kandidat: Število glasov: Odstotek ( % ) 

1 mag. Branko Belec 1456 100 

 

 

Občinska volilna komisija je na podlagi prvega odstavka 107. člena ZLV ugotovila, da je za 

župana Občine Križevci izvoljen: 

- mag. BRANKO BELEC,  roj. 06.05.1967,stanujoč Lukavci 55, 9242 Križevci pri  

  Ljutomeru, ki ga je predlagal Boris Onišak in skupina volivcev.  

 

Občinska volilna komisija je tako vsem novoizvoljenim članom občinskega sveta kot županu 

izdala potrdilo o izvolitvi. 

 

Gospod Anton Lovrenčič se je ga. Vlasti Osterc Kuhanec zahvalil za izčrpno podano poročilo, 

nakar je ga. Vlasta zapustila sejo.  

 

 

 

K 3. točki dnevnega reda:  

 

Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve ţupana 
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G. Anton Lovrenčič je prisotne seznanil, da je za potrditev mandatov potrebno imenovati tri 

člansko komisijo za potrjevanje mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana.  

 

 

 

S K L E P : V Komisijo za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana se  

                     imenujejo:  

 

        1. Gaberc Bogomir, Stara Nova vas 51a – predsednik 

        2. Onišak Boris, Križevci 16c - član 

                    3. Rakuša Frančiška, Križevci 26a - član 

 

                    Navzočih   13 članov sveta 

                    ZA je glasovalo  13 članov sveta 

                    PROTI je glasovalo       0 članov sveta 

                    Sklep je sprejet. 

 

 

Po sprejemu sklepa je bila seja prekinjena za nekaj minut. Komisija se je umaknila v sosednji 

prostor, kjer je odločala o potrditvi posameznih mandatov ter o izvolitvi župana.  

 

Po vrnitvi komisije se je 1. redna ( konstitutivna ) seja nadaljevala z naslednjo točko dnevnega 

reda. 

 

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

 

Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta 

 

Predsednik Komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana,  

g. Bogomir Gaberc je predlagal, da se na podlagi izida volitev in poročila občinske volilne 

komisije potrdi mandat vsem 13. novoizvoljenim članom občinskega sveta.  

 

S K L E P : Potrdi se mandat naslednjim članom Občinskega sveta Občine Križevci,  

                     izvoljenim na lokalnih volitvah dne 10.10.2010:  

             1. Anton Kšela, Berkovci 19    ( SLS ) 

                      2. Anton Petovar, Kokoriči 16b   ( SLS ) 

                      3. Bogomir Gaberc, Stara Nova vas 51a  ( SLS ) 

                      4. Aleš Kolmanič, Bučečovci 34   ( SLS ) 

                      5. Anton Lovrenčič, Lukavci 7b   ( DeSUS ) 

                      6. Frančiška Rakuša, Križevci 26a   ( DeSUS ) 

                      7. Milan Majcen, Logarovci 32   ( SD ) 

                      8. Marijan Šijanec, Bučečovci 38   ( SD ) 

                      9. Andrej Weis, Iljaševci 13    ( SD ) 

                    10. Boris Onišak, Križevci 16c   ( SD ) 

                    11. Lidija Koroša, Ključarovci 53b   ( LDS ) 

                    12. Dušan Prelog, Logarovci 7   ( SDS ) 

                    13. Robert Jelen, Stara Nova vas 23   ( SDS ) 
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         Navzočih      13 članov sveta 

                     ZA je glasovalo                 13 članov sveta 

                     PROTI je glasovalo             0 članov sveta 

 

                      Sklep je sprejet. 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

 

Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve ţupana 

 

Predsednik Komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana,  

g. Bogomir Gaberc je predlagal, da se na podlagi izida volitev in poročila občinske volilne 

komisije potrdi mandat županu. 

 

 

S K L E P : Potrdi se mandat županu občine Križevci, mag. Branku Belecu, Lukavci 55,  

                     9242 Križevci pri Ljutomeru, izvoljenemu na lokalnih volitvah dne 10.10.2010.  

 

                     Navzočih  13 članov sveta 

                     ZA je glasovalo             13 članov sveta 

                     PROTI je glasovalo         0 članov sveta 

 

                     Sklep je sprejet.  

 

Komisija je prenehala s svojim delovanjem. 

 

 

Ţupan mag. Branko Belec je v kratkem predstavil program investicij, ki bi se naj izvajale v 

naslednjem štiriletnem mandatu, kot so: dokončanje izgradnje širokopasovnega omrežja z 

optičnim kablom, nadaljevanje izgradnje kanalizacije v Ključarovcih, izdelava projektne 

dokumentacije za izgradnjo kanalizacije v Vučji vasi in Iljaševcih, izdelava študije za 

kanalizacijo Kokoriči, Berkovski Prelogi, Berkovci, izdelava študije za ureditev območja ob 

Gajševskem jezeru, izgradnja krožišča Ključarovci, rekonstrukcija ceste Križevci-Veržej, 

izgradnja vaškega jedra v Križevcih, sončna elektrarna na strehi OŠ Križevci, nadaljevanje 

obnove vaško gasilskih domov, obrtna cona Bučečovci, priprava dokumentacije za gradnjo 

nove telovadnice pri OŠ ( le v primeru, da dobimo sredstva na razpisu ), obnova turistične 

poti Stopinje, ureditev kulturne dvorane, ureditev rekreacijskih površin... 

 

Apelira na člane občinskega sveta, da do konca meseca novembra 2010 občinski upravi 

posredujejo predloge za projekte, ki bi se naj uvrstili v program investicij za naslednje 

štiriletno obdobje.  

 

 

 

K 6. točki dnevnega reda:  

 

Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
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Ţupan mag. Branko Belec predlaga, da se v 5 člansko komisijo za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja predlaga člane iz političnih strank, katerim so bili razdeljeni mandati v 

občinski svet in sicer iz vsake stranke po en član. 

 

 

 

 

S K L E P : V komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenujejo naslednji  

                     člani:  

                     

                     1. Gaberc Bogomir, Stara Nova vas 51a  ( ZA je glasovalo vseh 13 članov sveta ) 

                     2. Onišak Boris, Križevci 16c            ( ZA je glasovalo vseh 13 članov sveta ) 

                     3. Lovrenčič Anton, Lukavci 7b     ( ZA je glasovalo vseh 13 članov sveta ) 

                     4. Koroša Lidija, Ključarovci 53b     ( ZA je glasovalo vseh 13 članov sveta ) 

                     5. Jelen Robert, Stara Nova vas 23     ( ZA je glasovalo vseh 13 članov sveta ) 

 

                         Sklep je sprejet.  

 

 

G. Robert Jelen je predlagal, da se za prejšnje obdobje mandata ( 2006-2010 ) izdela 

poročilo o delu župana, občinskega sveta in občinske uprave, kjer naj bodo kronološko 

navedeni vsi realizirani projekti in dogodki, ki so občutno zaznamovali to obdobje.  

 

 

S tem je bila 1. redna ( konstitutivna ) seja Občinskega sveta Občine Križevci ob 18.45 uri  

zaključena.  

 

 

 

 

Zapisala:         mag. Branko Belec 

Jelka Kosi        župan Občine Križevci 


