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ZADEVA:  Poziv za predlaganje kandidatov: 

 

1. za izvolitev predstavnikov MOM v volilno telo za volitve 

nadomestnega člana/-ice državnega sveta (elektorje) ter  

2. za določitev kandidata/-tke za nadomestnega člana/-ico 

državnega sveta 

 

 

 

Prosim, da predlagate kandidate za: 

 

I. 

 

Izvolitev predstavnikov MOM v volilno telo za volitve nadomestnega  

člana državnega sveta (elektorje) 

 

Zaradi nezdružljivosti funkcije državnega svetnika in državnega sekretarja na 

ministrstvu je dosedanjemu državnemu svetniku Francu KANGLERJU - predstavniku 3. 

volilne enote, v katero sodi tudi MOM, prenehal mandat državnega svetnika. Nadomestne 

volitve člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v 3. volilni enoti za 

volitve predstavnikov lokalnih interesov (Maribor) bodo po Odloku o razpisu nadomestnih 

volitev v državni svet (Ur. l. RS, št.56, dne 22.4.2020) v četrtek, 18. junija 2020. 

Kandidature za nadomestnega člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov 

se morajo vložiti najkasneje do ponedeljka, 18. maja 2020 do 24.00 ure.  

 

Mestni svet MOM je na 13. dopisni seji, ki je potekala od ponedeljka, 4. maja 2020 do 

srede, 6. maja 2020 do 15. ure, sprejel »Pravila za izvolitev predstavnikov MOM v volilno 

telo za volitve člana Državnega sveta ter določitev kandidata za člana Državnega sveta« 

(MUV, št. 13/2020).  
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Mestni svet MOM izvoli v volilno telo 3. volilne enote za volitve člana državnega sveta 23 

predstavnikov (elektorjev). 

 

Po 6. členu pravil kandidate za elektorje predlagajo klubi svetnic/svetnikov v mestnem 

svetu ali več klubov skupaj, kadar posamezni klub samostojno ne doseže celega števila 

elektorjev, skupinski predlog mora vsebovati podpise vseh vodij klubov, ki podajo predlog. 

 

Po 7. členu pravil Klubom svetnic in svetnikov pripada glede na število članov kluba in 

volilnega rezultata naslednji količnik in število elektorjev: 

 

      

KLUBI SVETNIKOV 

Število 

članov 

kluba 

Količnik 

št. članov 

kluba (%) 

Pripada 

št. 

elektorjev 

ŠT. 

glasov 

na 

volitvah 

Število 

elektorjev 

  

ARSENOVIČ ZA MARIBOR 11 24,44 5,62 9404 6 

LISTA F. KANGLERJA - NLS 10 22,22 5,11 8208 5 

SMC 3 6,67 1,53 2754 2 

SAMOSTOJNIH SVETNIKOV (PREJ 

LŽAF) 
2 4,44 1,02   1 

LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV 3 6,67 1,53 2416 2 

SDS 3 6,67 1,53 2982 2 

LISTA L. D. MIRNIK - LPR  2 4,44 1,02 1866 1 

SD – SOCIALNI DEMOKRATI 2 4,44 1,02 1758 1 

LEVICA 2 4,44 1,02 1588 1 

GASILCI MARIBORA – 

NEODVISNA LISTA 
1 2,22 0,51 1367 

1 
DeSUS 1 2,22 0,51 1267 

LISTA MELITE PETELIN 1 2,22 0,51 1062 

NSi – KRŠČANSKI DEMOKRATI 1 2,22 0,51 1060 

1 
LISTA MLADIH.POVEZUJEMO 1 2,22 0,51 979 

STRANKA MLADIH – ZELENI 

EVROPE 
1 2,22 0,51 857 

SAMOSTOJNI SVETNIK mag. 

ZVONKO ZINRAJH 
1 2,22 0,51   0 

 
45    23 

 

 

Klubi svetnikov, ki imajo samo enega člana in ne dosežejo celega števila elektorjev, bodo v 

skladu z dogovorom združeno predlagali po enega elektorja.  

 

Kandidat za elektorja je lahko vsak polnoleten državljan RS, ki ima stalno prebivališče 

na območju mestne občine Maribor. 

 

Prosim, da predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje posredujete: 

-  na priloženem obrazcu 1 (če kandidata predlaga en klub svetnikov) ali  
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- na priloženem obrazcu 2 (če kandidate predlaga več klubov svetnikov).  

 

Predlogu mora biti priloženo tudi pisno soglasje kandidata (obrazec za soglasje je 

priloga temu pozivu). 

 

 

 

II. 

 

Določitev kandidata za nadomestnega člana Državnega sveta 

 

 

V skladu s »Pravili za izvolitev predstavnikov MOM v volilno telo za volitve člana 

Državnega sveta ter določitev kandidata za člana Državnega sveta«, ki jih je Mestni svet 

MOM sprejel na 13. dopisni seji, ki je potekala od ponedeljka, 4. maja 2020 do srede, 6. 

maja 2020 do 15. ure ) je določen tudi postopek predlaganja kandidatov za izvolitev 

kandidata za člana državnega sveta.  

 

Predlagatelji - klubi svetnic/svetnikov v mestnem svetu lahko predlagajo po 

enega kandidata za nadomestnega člana državnega sveta. 

 

Kandidat za člana državnega sveta je lahko polnoleten državljan RS, ki ima stalno 

prebivališče na območju 3. volilne enote.1 

 

Prosim, da predloge z osebnimi podatki kandidatov za nadomestnega člana državnega 

sveta posredujte na obrazcu 3.  

 

Predlogu mora biti obvezno priloženo tudi podpisano soglasje 

kandidata.(obrazec soglasja je priloga temu pozivu). 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Da bomo lahko kandidature za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov 

vložili pravočasno – najkasneje do 18. maja 2020 do polnoči, lepo prosim, da predloge 

kandidatov za elektorje in člane državnega sveta pošljete najkasneje do torka, 12. maja 

2020 do 13. ure na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ali skenirano po e-pošti na 

naslov: svetlana.mihalenko@maribor.si, ali osebno prinesete v Službo za delovanje 

mestnega sveta sekretarki komisije Svetlani MIHALENKO. 

 

Upoštevani bodo samo predlogi, ki bodo popolni in podani v roku.  

 

V roku je podan tisti predlog, ki bo dostavljen v Službo za delovanje mestnega sveta na 

zadnji dan roka, ne glede na to, kako je bil posredovan, ali z osebno dostavo, ali po faksu, 

ali po pošti. V primeru pošiljanja predloga po pošti, prosim upoštevajte, da je čas za 

dostavo daljši, zato je potrebno predloge s soglasji predlaganih kandidatov oddati na 

pošto nekaj dni pred potekom roka. 

 

                                                 
1 V 3 .Volilno enoto sodijo občine Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, 

Pesnica, Rače-Fram, Starše in Šentilj 

mailto:svetlana.mihalenko@maribor.si
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Poziv je objavljen na spletni strani: www.maribor.si - Mestni svet – odbori in 

komisije – komisije – komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 

pozivi političnim strankam in listam.  

 

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

 Obrazec 1 – za elektorja (če je 

predlagatelj en klub 

svetnic/svetnikov) 

 Obrazec 2 – za elektorje (če sta 

predlagatelja dva ali več klubov 

svetnic/svetnikov 

 Obrazec 3 – predlog za člana 

državnega sveta 

 soglasje kandidata za elektorja 

 soglasje kandidata za člana DS 

 Pravila za izvolitev 

predstavnikov MOM v volilno 

telo za volitve člana DS ter za 

določitev kandidata za člana 

DS, sprejeta na 13. dopisni seji 

Mestnega sveta MOM  

PREDSEDNIK 

KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 

VOLITVE IN IMENOVANJA 

Matej PAVLIČ, l. r. 

 

 

http://www.maribor.si/

