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       KLUBI SVETNIC/SVETNIKOV  
          V MESTNEM SVETU MOM       

 
 
 
ZADEVA:  Poziv za predlaganje kandidatov: 
 

1. za izvolitev predstavnikov MOM v volilno telo za volitve člana/-ice 
državnega sveta (elektorje) ter  

2. za določitev kandidata/-ke za člana/-ico državnega sveta 

 
Prosim, da predlagate kandidate za: 

I. 
 

Izvolitev predstavnikov MOM v volilno telo za volitve člana državnega sveta 
(elektorje) 

 
Mestni svet MOM je na 13. dopisni seji, ki je potekala od 4. maja 2020 do 6. maja 2020 
sprejel Pravila za izvolitev predstavnikov mestne občine Maribor v volilno telo za volitve 
člana državnega sveta ter za določitev kandidata z član državnega sveta (MUV 13/20) in na 
36. redni seji Spremembo pravila za izvolitev predstavnikov MOM v volilno telo za volitve 
člana Državnega sveta ter določitev kandidata za člana Državnega sveta (MUV, 17/22) v 
nadaljevanju pravila, ki določajo postopek predlaganja kandidatov za elektorje in njihovo 
izvolitev ter za določitev kandidata za člana državnega sveta.  
 
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 
in sicer bodisi posamičen klub svetnic/svetnikov ali pa dvoje ali več klubov skupaj. 
 
V primeru, da je predlagatelj dvoje ali več klubov skupaj, mora skupinski predlog 
vsebovati podpise vseh vodij klubov, ki so skupno predlagali kandidate za elektorje.  
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Po 7. členu pravil Klubom svetnic in svetnikov pripada glede na število članov kluba in 
volilnega rezultata naslednji količnik in število elektorjev:  
 

  

ŠTEVILO 
ČLANOV 
KLUBA 

KOLIČNIK 
ČLANOV 
KLUBA V 
% 

PRIPADA ŠT. 
ELEKTORJEV 

ŠTEVILO 
GLASOV 
NA 
VOLITVAH 

ŠTEVILO 
ELEKTORJEV 

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

LISTA FRANCA 
KANGLERJA - NLS  10 22,22 5,11 8208 5 

LISTA KOLESARJEV IN 
PEŠCEV  4 8,88 2,04 2416 2 

SDS 3 6,67 1,53 2982 2 

KONKRETNO  2 4,44 1,02 2754 1 

LPR 2 4,44 1,02 1866 1 

SD 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 

LISTA MELITE PETELIN 1 2,22 0,51 1062   

SAMOSTOJNI SVETNIK - 
MIHA RECEK 1       1 
LISTA 
MLADIH.POVEZUJEMO 1 2,22 0,51 979   

NSI - KRŠČANSKI  
DEMOKRATI  1 2,22 0,51 1060 1 
STRANKA MLADIH-ZELENI 
EVROPE 1 2,22 0,51 857   

SAMOSTOJNA SVETNICA 
JELKA KOLMANIČ 1 2,22 0,51   1 
SAMOSTOJNI SVETNIK - 
MAG . BRANISLAV RAJIĆ 1 2,22 0,51     

SAMOSTOJNI SVETNIK - 
MAG. ZVONKO ZNRAJH 1 2,22 0,51     

          23 

 
V primeru, da kandidate za elektorje predlaga dvoje ali več klubov svetnic/svetnikov, se 
količniki posamičnih klubov seštejejo, tako da predlagateljem skupinskega predloga pripada 
število elektorjev glede na skupni seštevek količnikov vseh klubov svetnic/svetnikov, ki 
podajo skupinski predlog. 
 Klubi svetnikov so sprejeli skupen dogovor kot izhaja iz tabele. 
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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 na 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 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 (MUV, št. 13/20, 17/22), ki določajo 
postopek predlaganja kandidatov za elektorje in njihovo izvolitev ter za določitev kandidata 
za člana državnega sveta,  predlagatelji - klubi svetnic/svetnikov v mestnem svetu 
lahko predlagajo po enega kandidata za 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 člana državnega sveta posredujte na 
obrazcu 3.  

 
Predlogu mora biti obvezno priloženo tudi podpisano soglasje kandidata.(obrazec 
soglasja je priloga temu pozivu). 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Predloge kandidatov za elektorje in člane državnega sveta, prosim, pošljite v roku do 
ponedeljka, 10. oktobra 2022 do 14. ure, na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, Mestna občina Maribor, Ulica  heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ali po 
faksu, št. 2201-244, ali osebno prinesete v Službo za delovanje mestnega sveta, ali 
skenirano  po e-pošti na naslov: sluzba-ms@maribor.si 
 
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. 
 
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, 

 PREDSEDNIK 

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

Rače-Fram, Starše in Šentilj 

http://www.maribor.si/
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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 

 

KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 

Matej PAVLIČ, l. r. 

 
 
 


