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Članom MNZ Maribor 
 
 
 
Številka: Volitve 6/2021  
Datum: 17. 3. 2021 
 
 
 
Zadeva:   Volitve 2021 – poročilo 
 
 
 
Volilna komisija v sestavi Bojan Kitel, Jani Ivan Sajko in Domen Majcen je 17.3.2021, na sedežu MNZ Maribor, na 
podlagi sklepa Izvršnega odbora MNZ Maribor z dne 8.3.2021 in Pravilnika o volitvah in razrešitvah voljenih 
organov MNZ Maribor (v nadaljevanju pravilnik), izvedla štetje glasov za volitve voljenih organov MNZ Maribor: 
 

- predsednika,  
- dveh podpredsednikov,  
- treh članov nadzornega odbora, 
- osmih članov izvršnega odbora, 
- petih članov arbitražnega sveta. 

 
Komisija je v skladu z 9. členom pravilnika ves čas skrbela za zakonitost volitev in razrešitev, enotno uporabo 
določb pravilnika in na podlagi preštetih glasovnic ugotovila, da je na volilni skupščini glasovalo enaintrideset (31) 
članov MNZ Maribor.  
 
Za predsednika je glasovalo trideset (30) članov MNZ Maribor. Vse glasovnice so bile veljavne. Od tega je trideset 
(30) članov glasovalo za Dejana Germiča. 
 
V skladu s 3. odstavkom 9. člena pravilnika komisija objavlja, da je na podlagi 19. člena pravilnika za 
predsednika izvoljen Dejan Germič, saj je zanj glasovalo več kot polovica članov MNZ Maribor, ki imajo pravico 
glasovati.  
 
Za dva podpredsednika je glasovalo trideset (30) članov MNZ Maribor. Vse glasovnice so bile veljavne. Od tega 
je trideset (30) članov glasovalo za Roberta Črnčeca in šestindvajset (26) za Mitjo Korošca. 
 
V skladu s 3. odstavkom 9. člena pravilnika komisija objavlja, da sta na podlagi 20. člena pravilnika za 
podpredsednika izvoljena Mitja Korošec in Robert Črncec, saj je zanju glasovalo največje število članov MNZ 
Maribor, ki imajo pravico glasovati. 
 
Za tri člane nadzornega odbora je glasovalo trideset (30) članov MNZ Maribor. Vse glasovnice so bile veljavne. 
Od tega je osemindvajset (28) članov glasovalo za Dušana Jovanoviča, šestindvajset (26) za Primoža Fajmuta in 
šestindvajset (26) za Roka Hubra. 
 
V skladu s 3. odstavkom 9. člena pravilnika komisija objavlja, da so na podlagi 22. člena pravilnika za tri člane 
nadzornega odbora izvoljeni Dušan Jovanovič, Primož Fajmut in Rok Huber, saj je za njih glasovalo največje 
število članov MNZ Maribor, ki imajo pravico glasovati. 
 

mailto:info@mnzmaribor.si
http://www.mnzmaribor.si/


 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

                  
   

 Stran 2 MNZ Maribor 

Za osem članov izvršnega odbora je glasovalo enaintrideset (31) članov MNZ Maribor. Vse glasovnice so bile 
veljavne. Od tega je sedemindvajset (27) članov glasovalo za Uroša Kelbiča, sedemindvajset (27) za Dejana 
Ramšaka, sedemindvajset (27) za Boštjana Damiša, šestindvajset (26) za Dejana Krambergerja, šestindvajset (26) 
za Martina Potočnika, šestindvajset (26) za Aleša Tiheca, šestindvajset (26) za Roberta Meznariča in petindvajset 
(25) za Marka Ozima. 
 
V skladu s 3. odstavkom 9. člena pravilnika komisija objavlja, da so na podlagi 21. člena pravilnika za osem 
članov izvršnega odbora izvoljeni Uroš Kelbič, Dejan Ramšak, Boštjan Damiš, Dejan Kramberger, Martin 
Potočnik, Aleš Tihec, Robert Meznarič in Marko Ozim, saj je za njih glasovalo največje število članov MNZ 
Maribor, ki imajo pravico glasovati. 
 
Za pet članov arbitražnega svet je glasovalo trideset (30) članov MNZ Maribor. Vse glasovnice so bile veljavne. 
Od tega je sedemindvajset (27) članov glasovalo za Roberta Kranerja, šestindvajset (26) za Roberta Leitingerja,  
šestindvajset (26) za Janeza Dimca, petindvajset (25) za Silva Tkalčiča in petindvajset (25) za Jožeta Vertovška. 
 
V skladu s 3. odstavkom 9. člena pravilnika komisija objavlja, da so na podlagi 23. člena pravilnika za pet članov 
arbitražnega sveta izvoljeni Robert Kraner, Robert Leitinger, Janez Dimec, Silvo Tkalčič in Jože Vertovšek, saj 
je za njih glasovalo največje število članov MNZ Maribor, ki imajo pravico glasovati. 
 
V skladu s 3. odstavkom 9. člena pravilnika komisija objavlja, da je v skladu s 24. členom pravilnika skupščina 
z izvolitvijo novega predsednika, dveh podpredsednikov, osmih članov Izvršnega odbora, treh članov 
Nadzornega odbora in petih članov Arbitražnega sveta razrešila starega predsednika, dva podpredsednika, 
osem članov Izvršnega odbora in tri člane Nadzornega odbora.  
 
 
 
S spoštovanjem,  
 
  
 
 
        Predsednik Volilne komisije MNZ Maribor 

                                Bojan Kitel, l.r. 
 
 

Priloge: 
- Zapis s štetja glasovnic, 
- glasovnice, 
- zapisniki treh sej komisije. 

 


