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OBČINA KRIŽEVCI 

  OBČINSKI SVET 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 

Konstitutivne seje občinskega sveta občine Križevci, ki je bila v sredo, 5. decembra 2018 

s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi občine Križevci. 

 

 

Na seji so bili navzoči: 

 

- Člani in članice občinskega sveta občine Križevci: 

Anton Lovrenčič, Helena Krajnc, Frančiška Rakuša, mag. Hermina Vrbanjšak, Urška 

Osterc, Milena Rajh, Bogomir Gaberc, Danijel Lesničar, Marijan Šijanec, David 

Antolin, Milan Majcen, Anton Petovar in Luka Mlaker. 

- Župan: mag. Branko Belec 

- Občinska uprava: mag. Lidija Domanjko, Nataša Antolin, Jožef Lebar, Miran Ros in 

Gabriela Kosi, 

- Predsednica OVK: Vlasta Osterc Kuhanec 

 

Prisotni predstavniki javnih medijev: Vida Toš-Vestnik 

 

 

Sejo občinskega sveta je vodil najstarejši član občinskega sveta, gospod Anton Lovrenčič. 

 

 

Predlagal je naslednji dnevni red:  

 

 

D N E V N I   R E D:  

 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta 

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

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

( mandatna komisija ) 

4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta ter predlog sklepa 

mandatne komisije za pregled prispele pritožbe na delo OVK 

5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana 

6. Slovesna prisega župana in pozdravni nagovor župana 

7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI) 

 

 

Ker se o obveznem dnevnem redu konstitutivne seje ne razpravlja in ne odloča, je predsedujoči  

g. Anton Lovrenčič nadaljeval s 1. točko dnevnega reda. 
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K 1. točki dnevnega reda: 

 

Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta 

 

Predsedujoči g. Anton Lovrenčič je ugotovil, da so na konstitutivni seji prisotni vsi 

novoizvoljeni člani občinskega sveta ter župan.  

 

Seja je sklepčna in se lahko veljavno odloča. 

 

 

 

K 2. točki dnevnega reda:  

 

Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana  

 

Predsedujoči g. Anton Lovrenčič je predal besedo predsednici OVK občine Križevci, gospe 

Vlasti Osterc Kuhanec, ki je pozdravila vse prisotne, nato pa podala poročili o izvolitvi 

občinskih svetnikov in župana. Poročilo so občinski svetniki prejeli skupaj z gradivom za sejo. 

 

Povedala je, da je na volitvah dne 18. novembra 2018 imelo v Občini Križevci volilno pravico 

2905 volivcev.  

 

V nadaljevanju je podala poročilo o izidu rednih volitev župana in članov občinskega sveta in 

sicer: 

 

 

I. IZID VOLITEV ŽUPANA OBČINE KRIŽEVCI 

 

 

Glasovalo je 1472 volivcev ali 50,67 % od vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico.  

Oddanih je bilo 1470 glasovnic, 

Neveljavnih je bilo 55 glasovnic, 

Veljavnih je bilo 1415 glasovnic. 

 

Kandidat za župana je dobil naslednje število glasov: 

 

 

Zap.št. Ime in priimek kandidata Število glasov Odstotek glasov 

1 mag. Branko Belec 1415 100,00 % 

 

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je kandidat za župana Občine Križevci mag. Branko 

BELEC,  na volitvah dne 18.11.2018, dobil večino veljavnih glasov, zato je za župana Občine 

Križevci izvoljen: 

 

mag. Branko Belec, rojen 6.5.1967, stanujoč Lukavci 55, 9242 Križevci pri Ljutomeru. 
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II. IZID VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE KRIŽEVCI 

 

Na volitvah dne 18. novembra 2018 je v Občini Križevci imelo volilno pravico 2905 volivcev 

in sicer od tega za volitve članov Občinskega sveta Občine Križevci: 

 

- v volilni enoti št. 1 – 1250 volivcev, 

- v volilni enoti št. 2 – 1655 volivcev 

 

 

GLASOVALO je skupno 1472 volivcev, in sicer od tega za volitve članov Občinskega sveta 

občine Križevci v volilni enoti št. 1: 679 volivcev, v volilni enoti št. 2 pa: 793 volivcev. 

 

ODDANIH je bilo skupno 1472 glasovnic, in sicer od tega za volitve članov Občinskega sveta 

Občine Križevci v volilni enoti št. 1: 679 glasovnic, v volilni enoti 2 pa 793 glasovnic. 

 

NEVELJAVNIH je bilo skupno 38 glasovnic, in sicer od tega za volitve članov Občinskega 

sveta Občine Križevci v volilni enoti št. 1: 19 glasovnic, v volilni enoti št. 2: 19 glasovnic. 

 

VELJAVNIH je bilo skupno 1434 glasovnic, in sicer od tega za volitve članov Občinskega 

sveta občine Križevci v volilni enoti št. 1: 660 glasovnic, v volilni enoti št. 2 pa 774 glasovnic. 

 

 

A. 

 

Posamezne liste kandidatov za redne volitve članov občinskega sveta v Občini Križevci so 

dobile na ravni celotne občine, naslednje število glasov: 

 

 

Zap.št.: 

 

Ime liste Število 

veljavnih 

glasov 

% 

glasov 

3 SD-SOCIALNI DEMOKRATI 485 33,82 

5 SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 348 24,27 

6 DeSUS-DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV SLOVENIJE 

211 14,71 

4 SDS-SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA 

193 13,46 

2 SMC-STRANKA MODERNEGA CENTRA 123 8,58 

1 N.Si-NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 

74 5,16 
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B. 

 

Posamezne liste kandidatov za redne volitve članov Občinskega sveta v Občini Križevci so 

dobile, po volilnih enotah, naslednje število glasov: 

 

 

VOLILNA ENOTA št. 1 

 

Zap.št. Ime liste Število 

veljavnih 

glasov 

% glasov 

1 N.Si – NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 

29 4,39 

2 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 50 7,58 

3 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 180 27,27 

4 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 93 14,09 

5 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 215 32,58 

6 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV 

93 14,09 

 

 

 

VOLILNA ENOTA št. 2 

 

Zap.št. Ime liste Število 

veljavnih 

glasov 

% glasov 

1 N.Si – NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 

45 5,81 

2 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 73 9,43 

3 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 305 39,41 

4 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 100 12,92 

5 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 133 17,18 

6 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV 

118 15,25 
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V skladu z določili 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) je najprej na osnovi izračunanih 

količnikov po Hareju bilo podeljenih 6 direktnih mandatov, in sicer 2 mandata v volilni enoti 

1 in 4 mandati v volilni enoti 2. Mandati za občinski svet po volilnih enotah in ostanki po 

Harejevem količniku so sledeči: 

 

 

VOLILNA ENOTA št. 1 

 

Št. mandatov: 6                      količnik: 110,00 

 

 

glasov % 

glasov 

Mandati % 

ostan. 

Št. Ime liste 

29 4,39 0 26,36 1 N.Si. - NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 

50 7,58 0 45,45 2 SMC – STRANKA MODERNEGA 

CENTRA 

180 27,27 1 63,64 3 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 

93 14,09 0 84,55 4 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA 

215 32,58 1 95,45 5 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA 

93 14,09 0 84,55 6 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV 

 

 

 

VOLILNA ENOTA št. 2 

 

Št. mandatov: 7                      količnik: 110,57 

 

 

glasov % 

glasov 

Mandati % 

ostan. 

Št. Ime liste 

45 5,81 0 40,70 1 N.Si. - NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 

73 9,43 0 66,02 2 SMC – STRANKA MODERNEGA 

CENTRA 

305 39,41 2 75,84 3 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 

100 12,92 0 90,44 4 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA 

133 17,18 1 20,28 5 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA 

118 15,25 1 6,72 6 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV 

 

 

 

Preostalih 7 mandatov (občinski svet šteje skupno 13 članov), ki niso bili razdeljeni 

neposredno (direktno) v volilnih enotah, se je v skladu z določili 16. in 17. člena Zakona o 
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lokalnih volitvah (ZLV) razdelilo na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za 

istoimenske liste, ki so nastopale v obeh volilnih enotah – po d' Hondtovem sistemu. 

Istoimenskim listam je pri delitvi mandatov na ravni občine dodeljeno toliko mandatov, 

kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in 

številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile neposredno (direktno) v volilnih 

enotah. 

 

Kriterij za delitev mandatov istoimenskim listam v volilnih enotah po d' Hondtu je bil največji 

ostanek glasov po Harejevem količniku v razmerju do količnika v volilnih enotah. 

 

Zap.št. količnik Ime liste 

1 485.00 SOCIALNI DEMOKRATI 

2 348.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

3 242.50 SOCIALNI DEMOKRATI 

4 211.00 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 

SLOVENIJE 

5 193.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

6 174.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

7 161.67 SOCIALNI DEMOKRATI 

8 123.00 STRANKA MODERNEGA CENTRA 

9 121.25 SOCIALNI DEMOKRATI 

10 116.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

11 105.50 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 

SLOVENIJE 

12 97.00 SOCIALNI DEMOKRATI 

13 96.50 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

14 87.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

15 80.83 SOCIALNI DEMOKRATI 

16 74.00 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 

17 70.33 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 

SLOVENIJE 

18 69,60 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 

 

Na zgoraj navedeni podlagi so bili podeljeni mandati naslednjim listam, kot sledi: 

 

 

VOLILNA ENOTA št. 1 – skupno 6 mandatov 

Zap.št. 

liste 

Ime liste Direktni mandat Mandati 

po 

d'Hondtu 

3 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 1 1 

4 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA 

 1 

5 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1 1 

6 DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV SLOVENIJE 

 1 
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VOLILNA ENOTA št. 2 – skupno 7 mandatov 

Zap.št. 

liste 

Ime liste Direktni mandat Mandati 

po 

d'Hondtu 

2 SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA  1 

3 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 2 1 

4 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA 

 1 

5 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1  

6 DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV SLOVENIJE 

1  

 

C. 

 

 

Sestava občinskega sveta po listah na podlagi mandatov je sledeča: 

 

 

SESTAVA OBČINSKEGA SVETA PO LISTAH (13 ČLANOV) 

Zap.št. 

liste 

Ime liste Število 

mandatov 

2 SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA 1 

3 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 5 

4 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 2 

5 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 3 

6 DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 

SLOVENIJE 

2 

 

 

 

D. 

 

Preferenčni glasovi oddani posameznim kandidatom na listah, katerim so bili dodeljeni mandati 

v volilnih enotah, so v skladu z določili 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV), v primeru 

šestih kandidatov na listah v volilnih enotah št. 1 in št. 2, izpolnili predpisani kriterij, torej dva 

predpisana pogoja (kumulativno). Prvi pogoj je, da je najmanj četrtina volivcev oz. najmanj 

25% volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov v volilni enoti, oddala 

preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste, v primerjavi s številom vseh glasov 

oddanih za listo v isti volilni enoti. Drugi pogoj je, da je za posameznega kandidata oddalo 

preferenčne glasove najmanj 10% volivcev, ki so glasovali za posamezno listo v volilni 

enoti. V tem primeru so z liste v volilni enoti izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število 

preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število 

preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10% števila vseh glasov, oddanih za isto 

listo v volilni enoti. 
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V volilni enoti št. 1 je za listo SD – SOCIALNI DEMOKRATI, kjer sta listi dodeljena dva 

mandata, glasovalo 180 volivcev, preferenčne glasove kandidatom iz liste pa je oddalo 135 

volivcev ali 75,00%. Kandidat na tej listi pod zap.št, 3 David Antolin, je prejel 70 preferenčnih 

glasov ali 38,89 % od vseh glasov oddanih za listo (kandidatka na tej listi pod zap.št. 2 Darinka 

Uršič, je prejela 17 preferenčnih glasov ali 9,44% od vseh glasov oddanih za listo). Oddani 

preferenčni glasovi so tako vplivali na zaporedje kandidatov na listi, saj je kandidat na tej listi 

pod zap.št. 3 izpolnil oba predpisana pogoja, zaradi česar se mu dodeli mandat liste. Prav tako 

se mandat dodeli Milanu Majcenu, kateri je prejel 32 preferenčnih glasov. 

 

 

V volilni enoti št. 1 je za listo SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, kjer je 

listi dodeljen en mandat, glasovalo 93 volivcev, preferenčne glasove kandidatom iz liste pa je 

oddalo 55 volivcev ali 59,14%. Kandidat na tej listi pod zap. št, 3 Luka Mlaker, je prejel 18 

preferenčnih glasov ali 19,35% od vseh glasov oddanih za listo (kandidat na tej listi pod zap. 

št. 1 Stanislav Nedeljko, je prejel 17 preferenčnih glasov ali 18,28% od vseh glasov oddanih za 

listo, kandidatka pod zap. št. 2 Zvonka Rajh je prejela 6 preferenčnih glasov ali 6,45% od vseh 

glasov oddanih za listo.). Oddani preferenčni glasovi so tako vplivali na zaporedje kandidatov 

na listi, saj je kandidat na tej listi pod zap.št. 3 izpolnil oba predpisana pogoja, zaradi česar se 

mu dodeli mandat liste. 

 

 

V volilni enoti št. 1 je za listo SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, kjer sta listi 

dodeljena dva mandata, glasovalo 215 volivcev, preferenčne glasove kandidatom iz liste pa je 

oddalo 169 volivcev ali 78,60%. Kandidatka na tej listi pod zap.št, 1 Helena Krajnc, je prejela 

43 preferenčnih glasov ali 20,00% od vseh glasov oddanih za listo. Kandidat na tej listi pod 

zap.št. 4, Anton Petovar pa je prejel 53 preferenčnih glasov ali 24,65% od vseh glasov oddanih 

za listo (kandidat na tej listi pod zap.št. 2 Jožef Slavič, je prejel 31 preferenčnih glasov ali 

14,42% od vseh glasov oddanih za listo, kandidatka Petra Prijol pa 8 preferenčnih glasov ali 

3,72% od vseh glasov oddanih za listo). Oddani preferenčni glasovi so tako vplivali na 

zaporedje kandidatov na listi, saj je kandidat na tej listi pod zap.št. 4 izpolnila oba predpisana 

pogoja, zaradi česar se mu dodeli mandat liste. Prav tako se mandat dodeli Heleni Krajnc. 

 

 

V volilni enoti št. 1 je za listo DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 

SLOVENIJE, kjer je listi dodeljen en mandat, glasovalo 93 volivcev, preferenčne glasove 

kandidatom iz liste pa je oddalo 51 volivcev ali 54,84%. Kandidat na tej listi pod zap.št. 1 Anton 

Lovrenčič, je prejel 31 preferenčnih glasov ali 33,33% od vseh glasov oddanih za listo.Tako je 

kandidat pod zap. št. 1 Anton Lovrenčič izpolnil oba predpisana pogoja, zaradi česar se mu 

dodeli mandat liste. Ker gre v tem primeru za kandidata, ki je bil istočasno nosilec liste pod 

zap.št. 1, število oddanih preferenčnih glasov ni vplivalo na zaporedje kandidatov na listi. 

 

 

V volilni enoti št. 2 je za listo SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA, kjer je listi 

dodeljen en mandat, glasovalo 73 volivcev, preferenčne glasove kandidatom iz liste pa je 

oddalo 48 volivcev ali 65,75%. Kandidatka na tej listi pod zap.št. 2 Milena Rajh, je prejel 14 

preferenčnih glasov ali 19,18% od vseh glasov oddanih za listo. Kandidat pod zap.št. 1 Jožef 

Duh je prejel 8 preferenčnih glasov ali 10,96% od vseh glasov oddanih za listo. Oddani 

preferenčni glasovi so tako vplivali na zaporedje kandidatov na listi, saj je kandidatka na tej 

listi pod zap.št. 2 izpolnila oba predpisana pogoja, zaradi česar se ji dodeli mandat liste. 
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V volilni enoti št. 2 je za listo SD – SOCIALNI DEMOKRATI, kjer so listi dodeljeni trije 

mandati, glasovalo 305 volivcev, preferenčne glasove kandidatom iz liste pa je oddalo 258 

volivcev ali 84,59%. Kandidat na tej listi pod zap.št, 1 Marijan Šijanec, je prejel 48 preferenčnih 

glasov ali 15,74% od vseh glasov oddanih za listo. Kandidatka na tej listi pod zap.št. 2, Urška 

Osterc pa je prejela 47 preferenčnih glasov ali 15,41% od vseh glasov oddanih za listo. Kandidat 

na listi pod za.št. 7 Danijel Lesničar je prejel 75 preferenčnih glasov ali 24,59% od vseh glasov 

oddanih za listo. Kandidati pred njim Andrej Weis (38 preferenčnih glasov), Jana Divjak (7 

preferenčnih glasov), Branko Slavinec ( 42 preferenčnih glasov), Tadeja Majcen (1 preferenčni 

glas) so dosegli manjše število preferenčnih glasov, zato so oddani preferenčni glasovi vplivali 

na zaporedje kandidatov na listi, saj so kandidati na tej listi pod zap.št. 1, zap.št. 2 in zap.št. 7 

izpolnili oba predpisana pogoja, zaradi česar se jim dodeli mandat liste. 

 

 

V volilni enoti št. 2 je za listo SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, kjer je 

listi dodeljen en mandat, glasovalo 100 volivcev, preferenčne glasove kandidatom iz liste pa 

je oddalo 68 volivcev ali 68,00%. Kandidatka na tej listi pod zap.št, 2 mag. Hermina Vrbanjšak, 

je prejela 42 preferenčnih glasov ali 42,00% od vseh glasov oddanih za listo (kandidat na tej 

listi pod zap.št. 1 Milan Rožman, je prejel 12 preferenčnih glasov ali 12,00% od vseh glasov 

oddanih za listo). Oddani preferenčni glasovi so tako vplivali na zaporedje kandidatov na listi, 

saj je kandidatka na tej listi pod zap.št. 2 izpolnila oba predpisana pogoja, zaradi česar se ji 

dodeli mandat liste. 

 

 

V volilni enoti št. 2 je za listo SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, kjer je listi 

dodeljen en mandat, glasovalo 133 volivcev, preferenčne glasove kandidatom iz liste pa je 

oddalo 88 volivcev ali 66,17%. Kandidat na tej listi pod zap.št, 1 Bogomir Gaberc, je prejel 25 

preferenčnih glasov ali 18,80% od vseh glasov oddanih za listo. Ker gre v tem primeru za 

kandidata, ki je bil istočasno nosilec liste pod zap.št. 1, število oddanih preferenčnih glasov ni 

vplivalo na zaporedje kandidatov na listi. 

 

 

V volilni enoti št. 2 je za listo DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 

SLOVENIJE, kjer je listi dodeljen en mandat, glasovalo 118 volivcev, preferenčne glasove 

kandidatom iz liste pa je oddalo 82 volivcev ali 69,49%. Kandidatka na tej listi pod zap.št. 4 

Frančiška Rakuša, je prejela 30 preferenčnih glasov ali 25,42% od vseh glasov oddanih za listo. 

Kandidat pod zap. št. 1 Milan Antolin je prejel 14 preferenčnih glasov, kandidatka pod zap. št. 

2 Milica Hamler je dosegla 17 preferenčnih glasov, kandidat pod zap. št. 3 Miran Dajčar je 

dosegel 11 preferenčnih glasov. Oddani preferenčni glasovi so tako vplivali na zaporedje 

kandidatov na listi, saj je kandidatka na tej listi pod zap.št. 4 izpolnila oba predpisana pogoja, 

zaradi česar se ji dodeli mandat liste. 
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Na podlagi navedenih postopkov so bili v volilnih enotah izvoljeni naslednji člani občinskega 

sveta: 

 

 

 

VOLILNA ENOTA št. 1 – skupno 6 mandatov 

 

 

 

Lista št. 3: SD – SOCIALNI DEMOKRATI 

 

 

Zap.št. na listi Ime in priimek 

3 David ANTOLIN 

1 Milan MAJCEN 

 

 

 

Lista št. 4: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

 

 

Zap.št. na listi Ime in priimek 

3 Luka MLAKER 

 

 

 

Lista št. 5: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 

 

Zap.št. na listi Ime in priimek 

4 Anton PETOVAR 

1 Helena KRAJNC 

 

 

 

Lista št. 6: DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 

 

 

Zap.št. na listi Ime in priimek 

1 Anton LOVRENČIČ 
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VOLILNA ENOTA št. 2 – skupno 7 mandatov 

 

 

 

Lista št. 2: SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 

 

 

Zap.št. na listi Ime in priimek 

2 Milena RAJH 

 

 

 

Lista št. 3: SD – SOCIALNI DEMOKRATI 

 

 

Zap.št. na listi Ime in priimek 

7 Danijel LESNIČAR 

1 Marijan ŠIJANEC 

2 Urška OSTERC 

 

 

 

Lista št. 4: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

 

 

Zap.št. na listi Ime in priimek 

2 mag. Hermina VRBANJŠAK 

 

 

 

Lista št. 5: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 

 

Zap.št. na listi Ime in priimek 

1 Bogomir GABERC 

 

 

 

Lista št. 6: DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 

 

 

Zap.št. na listi Ime in priimek 

4 Frančiška RAKUŠA 
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E. 

 

Člani Občinskega sveta Občine Križevci, izvoljeni na rednih volitvah dne 18. novembra 

2018 so: 

 

  1.David ANTOLIN, roj. 29.11.1983, stanujoč Grabe pri Ljutomeru 2, 9242 Križevci pri  

      Ljutomeru 

  2. Milan MAJCEN, roj. 31.12.1964, stanujoč Logarovci 32, 9242 Križevci pri Ljutomeru 

  3. Luka MLAKER, roj. 28.6.1982, stanujoč Berkovci 8, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici 

  4. Anton PETOVAR, roj. 10.12.1953, stanujoč Kokoriči 16b, 9242 Križevci pri Ljutomeru 

  5. Helena KRAJNC, roj. 31.5.1987, stanujoča Lukavci 17, 9242 Križevci pri Ljutomeru 

  6. Anton LOVRENČIČ, roj. 30.12.1943, stanujoč Lukavci 7b, 9242 Križevci pri Ljutomeru 

  7. Milena RAJH, roj. 30.1.1973, stanujoča Križevci pri Ljutomeru 27 b, 9242 Križevci pri   

      Ljutomeru 

  8. Danijel LESNIČAR, roj. 10.11.1975, stanujoč Dobrava 7 a, 9242 Križevci pri Ljutomeru 

  9. Marijan ŠIJANEC, roj. 18.9.1955, stanujoč Bučečovci 38, 9242 Križevci pri Ljutomeru 

10. Urška OSTERC, roj. 26.9.1988, stanujoča Križevci pri Ljutomeru 12, 9242 Križevci pri  

      Ljutomeru 

11. mag. Hermina VRBANJŠAK, roj. 9.8.1974, stanujoča Križevci 109, 9242 Križevci pri  

      Ljutomeru 

12. Bogomir GABERC, roj. 7.9.1957, stanujoč Stara Nova vas 51a, 9242 Križevci pri  

      Ljutomeru 

13. Frančiška RAKUŠA, roj. 23.11.1946, stanujoča Križevci 26a, 9242 Križevci pri  

      Ljutomeru 

 

 

 

Predsednica OVK, gospa Vlasta Osterc Kuhanec je povedala, da Občinska volilna komisija 

Občine Križevci pri izvedbi volitev in volilnih opravil za župana in občinskih svetnikov ni 

evidentirala nikakršnih nepravilnosti. 

 

Novoizvoljenemu županu in občinskim svetnikom je izrekla iskrene čestitke in zaželela plodno 

in uspešno delo. 

 

Prisotne je seznanila s prejeto pritožbo kandidata za občinskega svetnika, gospoda Stanislava 

Nedeljka. 

Občinska volilna komisija na svoji seji vloge ni mogla obravnavati, ker iz nje ni bilo razvidno, 

katero varstvo volilne pravice g. Nedeljko uveljavlja. Iz pritožbe namreč ni mogla razbrati ali 

ima g. Nedeljko pripombe na delo volilnih odborov, katerih in zakaj.  

Glede na to, da v vlogi oz. pritožbi ni bilo navedeno ali vlagatelj vlaga ugovor na delo volilnih 

odborov ali pritožbo na odločitev občinske volilne komisije, je OVK vlagatelja pisno obvestila 

o možnosti vložitve pritožbe na občinski svet iz katere naj bo jasno razvidno, kaj uveljavlja. 

Vlagatelj je to možnost izkoristil in pritožbo naslovil na občinski svet. 

 

Povedala je, da OVK ni imela nobenih pomislekov, da bi bile kakršne koli nepravilnosti pri 

delu volilnih odborov, vendar se je zaradi pritožbe g. Nedeljka odločila, da preveri vse 

neveljavne glasovnice, pri čemer pa ni ugotovila nobenih nepravilnosti.  

Zato kot predsednica OVK lahko pove, da so volilni odbori svoje delo opravili strokovno. 
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K 3. točki dnevnega reda: 

 

Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana  

( mandatna komisija ). 

 

 

Predsedujoči g. Anton Lovrenčič je podal na glasovanje naslednji  

 

 

S K L E P: Občinski svet Občine Križevci imenuje mandatno komisijo za pregled prispelih  

                   pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve  

                   izvolitve župana Občine Križevci v naslednji sestavi: 

 

            1. Bogomir Gaberc, Stara Nova vas 51a, 9242 Križevci pri Ljutomeru- predsednik 

            2. mag. Hermina Vrbanjšak, Križevci pri Ljutomeru 109, 9242 Križevci pri  

                Ljutomeru – članica 

            3. Luka Mlaker, Berkovci 8, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici – član 

 

 

                      Navzočih   13 članov sveta 

                      ZA je glasovalo  13 članov sveta 

                      PROTI je glasovalo                   0 članov sveta 

 

                     Sklep je sprejet.  

 

 

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

 

Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta ter predlog sklepa 

mandatne komisije za pregled prispele pritožbe na delo OVK 

 

Predsedujoči gospod Anton Lovrenčič je predlagal odmor, da se sestane mandatna komisija in 

pregleda mandate. 

 

Po odmoru je predsedujoči g. Anton Lovrenčič predal besedo predsedniku mandatne komisije, 

gospodu Bogomirju Gabercu, ki je podal naslednjo poročilo: 

 

 

Mandatna komisija za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov 

sveta in ugotovitve izvolitve župana je proučila pritožbo g. Stanislava Nedeljka, se seznanila z 

njo, in tudi s poročilom OVK.  

Na podlagi predloženega poročila OVK je ugotovila, da je pritožba g. Stanislava Nedeljka 

neutemeljena. 
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Komisija svoj predlog sklepa glede pritožbe gospoda Nedeljka argumentira z naslednjimi 

navedbami: 

 

Ugovor zoper nepravilnosti pri delu volilnega odbora bi lahko pritožnik vložil najpozneje 

naslednji dan po dnevu glasovanja pri občinski volilni komisiji, ki bi morala odločiti o ugovora 

najpozneje četrti dan od dneva volitev. Pritožnik takšnega ugovora ni vložil, zato nima nobene 

pravice do ugovora glede na delo volilnih odborov.  

Ob tem pritožnik ne navaja kakšne nepravilnosti so bile na posameznem volišču oziroma, ne 

navaja volišča, kjer bi naj prišlo do morebitnih kršitev volilne zakonodaje. V sami pritožbi pa 

tudi ne navaja kakšne kršitve oziroma nepravilnosti je storila občinska volilna komisija, ki bi 

lahko vplivale na njene drugačne odločitve. 

Prav tako si pritožnik napačno razlaga proporcionalni sistem in način podeljevanja preferenčnih 

glasov, saj meni, da bi se mu kot nosilcu liste, morali prišteti vsi preostali glasovi, kjer ni bil 

podan preferenčni glas. Gospod Stanislav Nedeljko je kot nosilec liste SDS prejel 17 

preferenčnih glasov, na listi SDS na kateri je kandidiral, pa je prav tako bilo podeljenih več kot 

25 % preferenčnih glasov za posamezne kandidate z liste, tudi sam je prejel več kot 10 % števila 

vseh glasov oddanih za listo. Tako so nastopili pogoji za upoštevanje preferenčnih glasov, 

vendar pa je kandidat na listi, ki je bil zapisan za njim prehitel z enim preferenčnim glasom več, 

zato mu je bil podeljen mandat liste. Prav tako se pritožnik Stanislav Nedeljko opira na 

neuradne računalniške izpise z dne 18.11.2018 ob 21:02:12 uri, ko so bili obdelani le še vnosi 

rezultatov po posameznih voliščih do 19:42 ure, kar je jasno razvidno iz izpisov. Konkretno za 

listo SDS to pomeni, da pri njej v tem vmesnem času ni bilo preštetih še 20 glasov. Vsi takšni 

izpisi so zgolj neuradni podatki, dokler občinska volilna komisija ne vnese vseh rezultatov iz 

posameznih volišč ter dan po glasovanju še glasov, ki so prispeli po pošti. Občinska volilna 

komisija je v nedeljo iz programa lokalnih volitev zainteresiranim predstavnikom strank 

natisnila neuraden izid lokalnih volitev, uradno pa potrdila rezultate volitev šele na 10. seji dne 

22.11.2018. 

 

 

Glede na navedeno, mandatna komisija za pregled prispelih pritožb predlaga Občinskemu svetu 

Občine Križevci, da pritožbo Stanislava Nedeljka kot neutemeljeno zavrne. 

  

 

 

S K L E P: Občinski svet Občine Križevci je sprejel sklep, da se pritožba vlagatelja Stanislava  

                   Nedeljka, stanujočega Lukavci 64, zavrne. 

 

                   Navzočih               13 članov sveta 

                   ZA je glasovalo              13 članov sveta 

                   PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                   Sklep je sprejet. 
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Mandatna komisija je na podlagi poročila OVK in zbranih potrdil o izvolitvi za člane OS 

ugotovila, da so vsi mandati upravičeni in predlaga Občinskemu svetu, da potrdi mandate 

novoizvoljenim članom občinskega sveta. 

 

 

S K L E P: Občinski svet Občine Križevci potrdi mandate vseh 13 članic in članov Občinskega     

                   sveta Občine Križevci, ki so bili izvoljeni na volitvah dne 18.11.2018 in sicer: 

 

1. Anton LOVRENČIČ, roj. 30.12.1943, stanujoč Lukavci 7b, 9242 Križevci pri 

Ljutomeru 

2. Frančiška RAKUŠA, roj. 23.11.1946, stanujoča Križevci pri Ljutomeru 26a, 9242 

Križevci pri Ljutomeru 

3. Anton PETOVAR, roj. 10.12.1953, stanujoč Kokoriči 16b, 9242 Križevci pri 

Ljutomeru 

4. Helena KRAJNC, roj. 31.5.1987, stanujoča Lukavci 17, 9242 Križevci pri Ljutomeru 

5. Bogomir GABERC, roj. 7.9.1957, stanujoč Stara Nova vas 51a, 9242 Križevci pri 

Ljutomeru 

6. mag. Hermina VRBANJŠAK, roj. 9.8.1974, stanujoča Križevci pri Ljutomeru 109, 

9242 Križevci pri Ljutomeru 

7. Luka MLAKER, roj. 28.6.1982, stanujoč Berkovci 8, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, 

8. Milena RAJH, roj. 30.1.1973, stanujoča Križevci 27b, 9242 Križevci pri Ljutomeru 

9. David ANTOLIN, roj. 29.11.1983, stanujoč Grabe pri Ljutomeru 2, 9242 Križevci pri 

Ljutomeru 

10. Danijel LESNIČAR, roj. 10.11.1975, stanujoč Dobrava 7a, 9242 Križevci pri 

Ljutomeru 

11. Urška OSTERC, roj. 26.9.1988, stanujoča Križevci pri Ljutomeru 12, 9242 Križevci 

pri Ljutomeru 

12. Milan MAJCEN, roj. 31.12.1964, stanujoč Logarovci 32, 9242 Križevci pri Ljutomeru 

13. Marijan ŠIJANEC, roj. 18.9.1955, stanujoč Bučečovci 38, 9242 Križevci pri 

Ljutomeru 

 

 

            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 župana 

 

Predsedujoči g. Anton Lovrenčič je besedo predal predsedniku mandatne komisije, 

g. Bogomirju Gabercu, ki je povedal, da je mandatna komisija na podlagi poročila OVK 

ugotovila, da je za župana občine Križevci bil izvoljen mag. Branko Belec, stanujoč, Lukavci 

55, 9242 Križevci pri Ljutomeru. 
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Mandatna komisija predlaga OS, da potrdi mandat župana, zato predlaga naslednji  

 

 

S K L E P : Občinski svet Občine Križevci ugotavlja, da je bil na volitvah dne 18.11.2018 za  

                    župana Občine Križevci izvoljen  

 

                    mag. Branko BELEC, roj. 6.5.1967, stanujoč Lukavci 55, 9242 Križevci pri  

                    Ljutomeru. 

 

                    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.  

 

 

Predsedujoči g. Anton Lovrenčič je čestital županu in vsem novoizvoljenim svetnikom.  

 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

 

Slovesna prisega župana in pozdravni nagovor župana 

 

 

Sledila je slovesna prisega novoizvoljenega župana mag. Branka Beleca: 

» Prisegam, da bom vestno in odgovorno v skladu z Ustavo Republike Slovenije, Evropsko  

   listino lokalne samouprave, zakonom, statutom občine in občinskimi predpisi opravljal  

   dolžnost župana, spoštoval interese in potrebe lokalne skupnosti in deloval za blaginjo občank  

   in občanov ter napredek in razvoj Občine Križevci«. 

 

Po slovesni prisegi je mag. Branko Belec pozdravil vse navzoče in čestital vsem novoizvoljenim 

članom občinskega sveta. Izrazil je željo po konstruktivnem delu občinskega sveta in 

nadaljevanju izvajanja začrtanih nalog na vseh področjih ( komunale, cestne infrastrukture, 

kmetijstva, športa, kulture… ).  

 

Povedal je, da bo funkcijo župana še naprej opravljal nepoklicno ter da bo na naslednji seji 

občinskega sveta imenoval podžupana. 
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K 7. točki dnevnega reda:  

 

Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ( KMVI ) 

 

Predsedujoči g. Anton Lovrenčič je povedal, da je po predhodnem dogovarjanju s predstavniki 

političnih strank bilo dogovorjeno, da vsaki izmed političnih strank, ki so zastopane v 

Občinskem svetu, pripada po eno mesto v komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. Na podlagi navedenega je podal naslednji predlog za sestavo omenjene komisije:  

 

- Bogomir Gaberc, predsednik 

- Anton Lovrenčič - član 

- mag. Hermina Vrbanjšak – članica 

- Danijel Lesničar – član 

- Milena Rajh – članica. 

 

Predlog sklepa je dal na glasovanje. 

 

S K L E P : Občinski svet Občine Križevci imenuje v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve  

                    in imenovanja naslednje člane: 

 

                   1. Bogomir GABERC, Stara Nova vas 51a, 9242 Križevci pri Ljutomeru –  

    predsednik 

        2. Anton LOVRENČIČ, Lukavci 7b, 9242 Križevci pri Ljutomeru – član 

        3. mag. Hermina VRBANJŠAK, Križevci pri Ljutomeru 109, 9242 Križevci pri  

            Ljutomeru – članica 

                    4. Danijel LESNIČAR, Dobrava 7a, 9242 Križevci pri Ljutomeru – član 

        5. Milena RAJH, Križevci pri Ljutomeru 27b, 9242 Križevci pri Ljutomeru –  

            članica 

 

 

                    Navzočih    13 članov sveta 

                    ZA je glasovalo   13 članov sveta 

                    PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                    Sklep je sprejet.  

 

 

 

S tem je bila konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Križevci zaključena ob 17.00 uri. 

 

 

 

 

    Zapisala:                             Predsedujoči: 

Gabriela Kosi                          Anton Lovrenčič 
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