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Na podlagi 41. člena v zvezi s 106. členom in prvim odstavkom 54. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), je 
Mestna volilna komisija Mestne občine Maribor, na svoji 2. seji, 5. septembra 2022, sprejela 
 

S K L E P   
  

o določitvi števila podpisov volivcev za vložitev  
kandidature za župana in članov Mestnega sveta v Mestni občini Maribor,  

kadar določa kandidaturo za župana ali člane mestnega sveta skupina volivcev 
na rednih volitvah, 20. novembra 2022 

 
 

1. 
Kandidaturi za župana, kadar določa kandidaturo skupina volivcev, je potrebno priložiti najmanj 902 

podpisov volivcev, overjenih pri pristojnem organu. 
 

2. 
Kandidaturi za člane mestnega sveta, kadar določa kandidaturi skupina volivcev, je potrebno 
predložiti 875 podpisov volivcev, overjenih pri pristojnem organu.  

 
3. 

Ta sklep velja takoj in se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 
 
 
Obrazložitev: 
106. člen Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) določa: »Kadar določa kandidata za župana skupina 
volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 2 % od števila volivcev v občini, ki so glasovali v 
prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500.« 
Na zadnjih rednih lokalnih volitvah v letu 2018 je v prvem krogu za župana glasovalo 45.054 volivcev 
in zato je v skladu z določbo 106. člena ZLV potrebno kandidaturi priložiti 902 podpisov volivcev, 
overjenih pri pristojnem organu. 

Prvi odstavek 68. člena ZLV določa: »Listo kandidatov v volilni enoti lahko določi s podpisovanjem 
skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države 
članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno 
prebivališče. Potrebno število podpisov je najmanj 1 % od števila volivcev v volilni enoti na dan 
razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000. Na dan razpisa volitev je bilo v Mestni 
občini Maribor 87484 volivcev, zato je v skladu z določilom 68. člena ZLV potrebno kandidaturi za 
mestni svet Mestne občine Maribor priložiti 875 podpisov volivcev, overjenih pri pristojnem organu. 
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