
 

 

 

KANDIDATNI LISTI  
 

ZA IZVOLITEV 
 
 

1.  
 
TREH ČLANOV VOLILNE KOMISIJE 
 

Zap. 
št. 

Ime, priimek, strokovni naziv 
Identifikacijska 
številka 

Letnica  
rojstva 

Kraj stalnega 
prebivališča 

Datum vpisa  
v imenik IZS 

1 JURE BOŽIČ, univ.dipl.inž.grad. G-3561 1959 Ljubljana-Črnuče 16.4.2013 

2 
MARIJETA GOGALA, 
univ.dipl.inž.grad. 

G-2639 1974 Bled 18.9.2007 

3 
ZORAN MARKOVIĆ, 
univ.dipl.inž.str. 

S-0248 1966 Vipovže 28.5.1998 

4 
dr. JANEZ PETEK, 
univ.dipl.inž.kem.tehnol. 

T-0617 1964 Ptuj 13.3.2003 

5 STANKO PLANKL, dipl.inž.geod. Geo0552 1962 Vitanje 9.7.2020 

6 JURIJ ŠKRABA, univ.dipl.inž.str. S-1514 1975 Spodnje Jarše 16.12.2008 

 
 
Glasuje se tajno. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom in priimkom 
kandidata, za katerega se želi glasovati. Glasuje se o največ treh kandidatih na kandidatni listi. Za 
neveljavno se šteje tisto glasovnico, na kateri je na kandidatni listi obkroženih več številk pred imen i 
kandidatov, kolikor se jih s te liste voli, glasovnico, na kateri ni obkrožena nobena številka, ali glasovnico, 
s katere se ne da razbrati volja volivca. 
 
Volilna komisija je sestavljena iz treh članov, predstavnikov različnih matičnih sekcij, zaradi česar bo 
komisija za izvolitev volilne komisije po preštetju glasov ugotovila, kdo je izvoljeni kandidat, pri tem pa 
upoštevala, kateri kandidat je prejel najvišje število glasov ter zastopanost različnih matičnih sekcij. Če sta 
zadnja dva kandidata, ki prideta v poštev za izvolitev, dobila enako število glasov, odloči o izvolitvi med 
njima žreb, ki ga opravi predsednik komisije za izvolitev volilne komisije. Ne glede na to, v primeru, če 
določena stroka nima kandidata, se podelijo vsi mandati, ki se jih voli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2.  
 
TREH NAMESTNIKOV ČLANOV VOLILNE KOMISIJE 
 
 

Zap. 
št. 

Ime, priimek, strokovni naziv 
Identifikacijska 
številka 

Letnica  
rojstva 

Kraj stalnega 
prebivališča 

Datum vpisa  
v imenik IZS 

1 
ROK AVSEC,  
univ.dipl.inž.vod. in kom. inž. 

G-4156 1983 Ljubljana 18.4.2018 

2 ALENKA IGLIČ, inž.geod. Geo0146 1972 Homec 1.2.2001 

3 
mag. PETER KAUBE, 
univ.dipl.inž.el. 

E-2222 1963 Maribor 13.12.2017 

4 
FRANC ZEMLJIČ, 
univ.dipl.inž.tehnol.prom. 

P-0039 1971 Ivanjkovci 7.9.2020 

 
 
Glasuje se tajno. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom in priimkom 
kandidata, za katerega se želi glasovati. Glasuje se o največ treh kandidatih na kandidatni listi. Za 
neveljavno se šteje tisto glasovnico, na kateri je na kandidatni listi obkroženih več številk pred imeni 
kandidatov, kolikor se jih s te liste voli, glasovnico, na kateri ni obkrožena nobena številka, ali glasovnico, 
s katere se ne da razbrati volja volivca. 
 
Volilna komisija ima tri namestnike, ki so predstavniki ostalih matičnih sekcij, ki nimajo predstavnika med 
člani volilne komisije, zaradi česar bo komisija za izvolitev volilne komisije po preštetju glasov ugotovila, 
kdo je izvoljeni kandidat, pri tem pa upoštevala, kateri kandidat je prejel najvišje število glasov ter 
zastopanost različnih matičnih sekcij. Če sta zadnja dva kandidata, ki prideta v poštev za izvolitev, dobila 
enako število glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb, ki ga opravi predsednik komisije za izvolitev volilne 
komisije. Ne glede na to, v primeru, če določena stroka nima kandidata, se podelijo vsi mandati, ki se jih 
voli. 
 
 
 
Ljubljana, dne 4.3.2021 


