
 

Občina Miklavž na Dravskem polju 
  

 
Seznam potrjenih kandidatov za župana 

 
 

 
izžrebana št. kandidata: 1 
ime stranke: Dialog za napredek 
predlagatelj:  Izvršni odbor stranke Dialog za napredek 
kandidat:  Damir Pekič 
datum roj.:  15.01.1979 
občina:  Miklavž na Dravskem polju 
naslov:  Miklavž, Antoličičeva ulica 3 B, 2204 Miklavž na Dravskem polju 
stopnja izobrazbe: 162 
naziv izobrazbe: visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in 

podobna izobrazba 
strokovni ali znanstveni naslov:  diplomirani ekonomist VS 
delo: skrbnik ključnih strank 
 
 
 
 

 
izžrebana št. kandidata: 2 
ime stranke: Dobra država 
predlagatelj:  Zbor članov Občinskega odbora stranke Dobra država Miklavž na 

Dravskem polju 
kandidat:  Urška Makovec  
datum roj.:  02.03.1981 
občina:  Miklavž na Dravskem polju 
naslov:  Miklavž, Ulica mladinskih brigad 41, 2204 Miklavž na Dravskem polju 
stopnja izobrazbe: 170 
naziv izobrazbe: Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in 

podobna izobrazba 
strokovni ali znanstveni naslov:  profesorica nemškega jezika 
delo: zavarovalniška agentka 
 
 



 
izžrebana št. kandidata: 3 
ime stranke: DeSUS Demokratična stranka upokojencev Slovenije 
predlagatelj:  Kandidacijski zbor Občinske organizacije DeSUS Demokratične stranke 

upokojencev Slovenije Miklavž na Dravskem polju 
kandidat:  Peter Rodeš  
datum roj.:  21.02.1945 
občina:  Miklavž na Dravskem polju 
naslov:  Miklavž, Na gomili 20, 2204 Miklavž na Dravskem polju 
stopnja izobrazbe: 161 
naziv izobrazbe: Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba 
strokovni ali znanstveni naslov:  organizator dela 
delo: upokojenec 
 
 
 
 

 
izžrebana št. kandidata: 4 
ime stranke: Socialni demokrati 
predlagatelj:  Konvencija Občinskega odbora stranke Socialni demokrati Miklavž na 

Dravskem polju 
kandidat:  Simona Marko  
datum roj.:  22.06.1980 
občina:  Miklavž na Dravskem polju 
naslov:  Skoke, Jerebova ulica 18, 2204 Miklavž na Dravskem polju 
stopnja izobrazbe: 170 
naziv izobrazbe: Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in 

podobna izobrazba 
strokovni ali znanstveni naslov:  univ. dipl. pravnica 
delo: odvetnica 
 



 

 
izžrebana št. kandidata: 5 
ime stranke: Lista za skupno občino Miklavž na Dravskem polju 
predlagatelj:  Konferenca stranke Lista za skupno občino Miklavž na Dravskem polju 
kandidat:  mag. Egon Repnik  
datum roj.:  08.02.1976 
občina:  Miklavž na Dravskem polju 
naslov:  Dobrovce, Na gaj 21, 2204 Miklavž na Dravskem polju 
stopnja izobrazbe: 181 
naziv izobrazbe: Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba 
strokovni ali znanstveni naslov:  magister pravnih znanosti 
delo: pravni svetovalec 


