
OBdINSKI SVET

PRIPRAVLJALEC GRADTVA :
Lidija Domanjko, tajnica Obdinske uprave

POROdEVALCA:
o Lidiia Domaniko
o Ant6n Lovrentid, predsednik komisij e zapriznanja in odlikovanja

Obdina KriZevci ie dne 16.4.2014 obiavila iavni razpis za podelitev oriznani
Obdine KriZevci V letu 2014. Do 5.5.2014 do 12:00^ure soha razpis prispele
3 vloge.

- 
Komisrja je dne7.5.2014 opravila odpiranje in pregled vlog.

Predl oei ,-lei so navetleni v nadafi evani u. so 5i11-itpla-sovanGo-sl-ffi 
-

komisijakot takSne predlaga v potrditev obdinskemtisvetu Obdin"e KriZevci.

OBRAZLOZITBV:
- predlogi z utemeljitvami



PREDLOG

Na podlaei 15. dlena Statuta Obdine KriZevci (Uradni list RS, 3t. 27199,
1716l in7+t0Z) ter 5. dlena Odloka o priznaniih Obdine KriZevci (Uradni
list RS, 3t. 26D0A4, 6112005 in 3112009)je Obdinski svet Obdine KriZevci
na26. redni seji, dne , sprejel

SKLEP

Po sklepu Obdinskega sveta Obdine KriZevci prejme priznanje s plaketo
in listino zaleto 20f4

FELIKS MAVRId
roi.2l.l2.l94l,stanuioi v KriZevcih pri Liutomeru 52 A

za uspe$no delo na p6droijir rlsla.govitveo vodenj"a in razvoja Obiine
l(riZevci

Stevilka: 032-0 I -26 I 20 | 4-
Datum:

mag.Branko Belec
zupan

Vroditi:
- Feliks Mavrid, KriZevci ri Ljutomeru 52 a, 9242 KriZevci pri

Liutomeru
- zbtkadokumentarnega gradiva



ogen'Te rruZsvcI
OBCINSKI SVET

Na oodlaei 15. dlena Statuta Obdine KriZevci (Uradni list RS, 3t. 27199,
1716l n7zl\z\ter 5. dlena Odloka o priznaniih Obdine KriZevci (Uradni list
RS., lt. 2.612004,6112005 n3ll200l) ie Qbpiirski svet Obdine KriZevcina26.
redni seji, dne , sprelel

SKLEP

Po sklepu Obdinskega sveta Obdine KriZevci prejme pisno priznanje
Obdinskega sveta zaleto 2014

Joief Lup5ao roj. 3.1.1960, stjrnujoi Kokoriii26ar9242 KriZevci pri
Liutomeru

za velik prispevek k razvoju va"si in za Stevilne dejavnosti na podrodju
gasilstva

Stevilka: 032-01 -261 201 4-
Datum:

mag. Branko Belec

Lupart

Vroditi:
- JoLef Lup5a, Kokoridi 26a,9242 KriZevci pri Ljutomeru
- Zbtrka dbkumentarnega gradiva



OBQINA KRIZEVCI
OBCINSKI SVET

Na podlagi 15. dlena Statuta Obdine KriZevci (Uradni list RS, St. 27199,
1716I in74l02\ ter 5. dlena Odloka o prizraniih Obdine KriZevci (Uradni list
RS, 5t. 2612004,6112005 in3ll2009) je Obdiirski svet Obdine KriZbvcina26.
rediri seji, dne , Jprejel

SKLEP

Po sklepu Obdinskega sveta Obdine KriZevci prejme pisno prizranje
Obdinskesa sveta za\{to 2014

Sportno dru5tvo Kriievci
za uspe5no delovanje n-a razliinih podroijih Sporta in organiziranja

dogodkov

Stevilka: 032-01-26 I 201 4-
Datum:

mag. Branko Belec

iupan

Vsoditi:
- Sportno druSwo KriZevci
- Zbirka dokumentarnega gradiva
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Nastov stalnega prebivalisda , /f/tiftr"/ .; 
o I

Poklic: /tr/ /f/'/ -

ffiw
sdtr\ArmrzEvcr

oBRAzEc pREDLoGA zA poDEltrrv ondlntsrEcA pRtzNANJA zA LETo 2014 (odlok o priznanjih

obEi ne Kriievci, U ra d n i list RS, it. 26 / 2a04, 6I | 2005, 3t | 20091

Za obdinsko priznanje predlagam/predlagamo:

lme in pr i imek:

Datum rojstva:

Zapos l i t ev : / n ' r '

a l i

Pravna oseba:

Zakonit izastopnik:

Sedei/Naslov:

Predlog za vrsto priznanja ( izberite enega izmed naitet ih):

F\ 
dastniobdan Obdine KriZevci (podeli  se L priznanje)

(tr/  lr iznanje s plaketo in i ist ino (pociel ise 1priz. lgoiel\-/
i Pisno priznanje obdinskega sveta (podelijo se najved 3 priznanja)

Utemeljitev:

Krii,evci pri Ljutomeru 11, 9242 Kriievci pri Ljutomeru
Tel: 02 / 584 40 40, fax: 02 / 584 40 43, e-poita: info@.obcina-lcrizevci.si.

Matiina Kt: 1332147000, idenrtfikacijska ,ft. za DD.W 5184582057, TRR pri Banki Slovenije: 01366-0100013981



i

Naslov predlagatelja: /"2//f ./
Telefonska Stevitka: / * ,?/f 

^Z "

5Lsj:

e-naslov:



,/

.  : . ' ' j

, - 'Fe l iks  Mavr id

Leta 1941 se je v Logarovcih v kmeEko druiino, materi Mariji in odetu Francu MavriEu, rodil sin Feliks.
s starSi in dvema bratomd, starejsim Franiekom in mlaj5im slavkom, je odrasdal na kmetiji v domaiih
Logarovcih' obiskovalje osnovno Solo v Kriievcih, nato pa je Solanje nadaljeval na Trgovski ioli Murska
sobota, kjer je naredil tudi strokovni izpit za komerciatista. v itiriindvajsetih letih sluibovanja v
trgovskem podjetju Vesna je kar dvajset let opravljal poslovodske posle. Kasneje je bil zaposten ie dve
leti v Mizarstuu Ljutomer in dvanajst let v kriievskih opekarnah kot vodja prodaje. od tam je svojo pot
nadaljeval kot predsednik takratne krajevne skupnosti Kriievci. prizadeval si je, da bi se v Kriievcih
ustanovila lastna obiina. zdrulil se je s skupino ljudi, ki je imenovala komisijo za ustanovitev lastne
obEine' elanite komisije so pokrivalivsa podrodja; gospodarstvo, obrt, kmetijstvo, njihova naloga pa
je bila izdelati Elaborat o utemeljenosti obiine Kriievci, ki ga je zahtevala Republika slovenija. v prvem
poskusu leta 1994 niso bili uspesni. Neuspeh je Feliksa Mavrida, kot predsednika komisije za
ustanovitev obdine in somiSljenike 5e bolj povezal in trdo delo je pripomoglo k uspehu drugih pogajanj
in posledidno k ustanovitvi obdine Kriievci. Ta je bila ustanovljena 1.1.1999. po sami ustanovitvi se je
nadaljevalo teiko delo, saj je bilo treba pripraviti volitne enote in poiskati kandidate, ki so se potegovali
za mesta svetnikov in seveda za mesto iupana. Prvi in drugi iupanski mandat v obiini Kriievci je g.
Mavrii opravljal kot profesionalni iupan. Po tem obdobju se je upokojil. v dasu njegovega iupanovanja
so se zgradili trdi temelji za nadaljnjo delo obEine. zaietek je bil teiak, saj ni bilo miz, ne stolov niti
radunalnikov ali usluibencev, ki bi vodili obiino. Po vzpostavitvi osnovnih pogojev je obiina zaiivela
in so si kot prvo nalogo zadali asfaltiranje javnih poti po vaseh in povezav s sosednjimi obiinami.
strateika odloiitev za obdino Kriievci pa je vsekakor bit zaEetek gradnje fekalne kanalizacije in Eistilne
naprave, ki se zakljuiuje ravno v tem obdobju. v dasu njegovega mandata se je gradila tudi pomurska
avtocesta, v tem dasu je bila opravljena rekonstrukcija driavne ceste vudja vas-KriZevci ter cesta skozi
Borece s kompletno infrastrukturo. skupaj z obiino veriej so asfaltirali cesto stara Nova vas-Bundani-
veriej ter cesto Kriievci-Banovci. skupaj s stanovanjskim skladom Ljubljana se je zgradila poslovno-
stanovanjski objekt, ki zajema g stanovanj in poslovne prostore. Uredili so tudi kulturno dvorano,
obnovili so ostresje ter notranjost in uredili lastniStvo. Takrat so obiine lahko pridobivale le driavna
sredstva oziroma sredstva dolodenih ministrstev, ne pa tudi iz Evrope. Vendar so se v tistem iasu, z
malo sredstvi in pridnim delom naredilivefiki napredkiza na5o obiino, kiie sedaj koristijo pri razvoju
obdine.

Gospod Mavrid je delovalv mnogih druitvih, kjer je dobiltudi rnnogo druitvenih priznanj in odlikovanj.
Je dobitnik priznanja za zaslugg katero je prejel 5e v 6asu bivse lugoslavije, kot reden krvodajalec je
tudi s strani Rdeiega kriia slovenije prejel plaketo z zlatim znakom, dobilje plaketo gasilskega 

";;;;;;PG D Kriievci ter pla keto Zv eze dastn i kov Sl ovenije.

Poleg sluibenih dejavnosti si je omislil svoj vinograd, kjer z veseljem pridela dobro kapljico. Njegov
najvedji hobi pa je ribolov, rad pa splete tudi kaksno koiaro, fla5o ali pa naredi metlo.

zieno olgo sta praznovala ze 50 let skupnega zivfjenja, v zakonu sta se jima rodili dve hierki simona
in Ksenija. lmata pa tudistiri vnuke in enega pravnuka.
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OBEINAKRIZEVCI

OBRAZEC PREDLOGA ZA PODELITEV OBEINSKEGA PRIZNANJA ZA LETO 2014 (OdtOK O PT|ZNANJih

Obdi ne Kriievci, U rad ni I ist RS, 3t. 26 | 2004, 6U 2005, 3t' | 2009l'

Za obdinsko priznanje predlagam/predlagamo:

lme in pr i imel<:

Datum rojstva:

-)o{ep ruPfA
Aat6o

Naslov stalnega prebivali5ia : wcl Elt"tL Kvt tan NlAntwae
Pokric: STPnlnr t Kt trrfa\)NE+U

H. nuLE( d'trf-J)Vt&s +IEFKTCLZaposlitev:

a l i

Pravna oseba:

Zakonit i  zastopnik:

Sedei/Naslov:

Predlog za vrsto priznanja (izberiie enega izmed naStetih):

. eastni obdan ObEine KriZevci (podelise 1 priznanje)

r Priznanje s plaketo in l ist ino (podelise 1 priznanje)

O 
Pisno priznanje obiinskega sveta (podelUo se najved 3 priznanja)

' I

Utemeliitev: .'  - YO TAiLoql

- ? tnx\1 }tgtrT'l rl,(\ lorPJuJglo DyJSr /+

t' oEU^Z:r-t? g:t tu l , U s pAefocA 4,tho,

Krltevci pri Ljutomeru 11, 9242 Kriievci pri Ljutomeru
Tel: 02 / 584 40 40, fa-u: 02 / 584 40 43, e=poita: info@obcina-lvizevci.si.

Matiina it: 1332147000, idenrtfikaiijska it. za DD.V: 5184552057, TRR pri Banki Slovenije: 01'366-010001i981
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VASKI ODBoR in PGD KoKoRIEI in B.PRELoGI
Kokoridi
9242 Kriievci pri Ljutomeru Kokoridi,29 .04.20L4

oBEINA KRIZEVCI
Odbor za odlikovanja in priznanja
Kriievci L1
9242 Kriievci pri Ljutomeru

Zadeva: Predlog za podelitev pisnega priznanja obiinskega sveta

VaSki odbor ter PGD Kokoridi in B.Prelogi predlagata, da se Pisno priznanje obiinskega
sveta podeli: LUPSA JOZEFU, Kokoridi 26 a,9242 Kriievci pri Ljutomeru

ObrazloZitev:
LUPSA JOZEF je s svojim delom veliko pripomogel k razvoju vasi, 5e ved pa k razvoju
gasilskega druitva. lmenovani je bil od leta 1993 do 2013 predsednik gasilskega druStva ,
nekaj let pa tudi poveljnik. Sodeloval je tudi v vaikem odboru in 8 let bil va5ki predsednik.
V dasu njegovega predsedovanja v vaikem odboru smo vaidani uspeli obnoviti va5ko
kapelico in srediSde vasi.
5e posebej je dejaven na podrodju gasilstva. Zavzemal se je za obnovo in vzdrievanje
gasilskega doma. V zadnjih nekaj letih pa je veliko dasa in truda vloii l  v nakup novega
gasilskega vozila. S pomodjo vaidanov nam ie le tega uspelo tudi predati svojemu namenu.

Naie gasilske desetine; pionirj i , mladinci, dlani, dlanice in veterani dosegamo dobre uspehe
na tekmovanjih. Zahvalimo se lahko njemu in na5emu poveljniku Slavku Ostercu .
Klub temu , da je aktiven v na5em kraju , si 5e najde das za sodelovanje v OLTAJMER CLUB
STARA GORA.
Zaposlen je na firmi M.Mulec d.o.o. Veriej. Kot direktor vodi f irmo in zagotavlja delovna
mesta. S svojim uspeSnim delom in dejavnostjo ponese ime naSe vasi in domovine -

Slovenije tudi drugam. Vaidani smo ponosni nanj.

Z upanjem na ugodno re5itev na5e pobude vas lepo pozdravljamo

V imenu VO in PGD
Nada Maudec
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oeeruA KRrZEvcr

oBRAzEc PREDLoGA zA PoDELlTfv oeetNsrcEcA pRtzNANJA zA LETo 2014 (odlok o priznanjih
Obdine Kriievci, Uradni list RS, Et. 2612004, 6L12005,31/2009)

Za obdinsko priznanje predlagam/predlagamo:

lme in  pr i imek:

Datum rojstva:

Naslov stalnega prebivaliSda :

Pokl ic:

Zaposlitev:

a l i

Pravna oseba: !?oerao \gufiro V\r).nc^

Zakonitizastopnik: *LeS ?grcU k4€dtd;2

sedeZ/Naslov: VQ[atet ?R r f-:l,.,fol[e,Zu €o

Predlog za vrsto priznanja (izberite enega izmed na5tetih):

.  eastni obdan Obdine Kri ievci (podelise 1 priznanje)
o .Priznanje s plaketo in l ist ino (podelise 1pi- iznanje)

O 
Pisno priznanje obdinskega sveta (podelijo se najved 3 priznanja)

Utemeljitev:

t t t \(oT $qll S h.t

4-uy.t:
€ove4)'

,"t, o, /H;T; ft t'::'iy tr i'; f i i i f##:,# &:f ;;r,"_r,
Matiina it: I332I47000, ideniifikacijska ft. za DD.Y: 518458t057, fnA pri noTtA Sto*i1a 01366-0 j 00013gg t
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Predlagatelj:

Naslov predtagatetj ^, ICC*t (ti l-i-lo^^^, ru A,t
\ -

Telefonska Stevilka:

K


