
 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZVOLITEV PREDSEDNIKA UPRAVNEGA 
ODBORA MSGeo 

 

Zap. 
št. 

Ime in priimek, 
strokovni naziv 

Identifikacijska 
številka 

Letnica 
rojstva 

Kraj stalnega 
prebivališča 

Datum 
vpisa v 
imenik Prevladujoče delo 

1. 
MATEJ PLEŠNAR, 
inž.geod. Geo0280 1974 

5270 
Ajdovščina 17.03.2009 

katastrsko  geodetske 
izmere 

 

Glasuje se o listi kot celoti. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži beseda oziroma označi kvadrat »ZA« ali 

»PROTI«. Glasovi oddani na elektronskih volitvah bodo sešteti z glasovi oddanimi na zboru matične sekcije. Lista je 

izglasovana, če se je zanjo izrekla navadna večina članov zbora, ki so oddali veljavne glasovnice. Za neveljavno 

glasovnico se šteje tisto glasovnico, na kateri ni obkrožen/označen noben kandidat ali pa sta obkrožena/označena 

oba, ali glasovnico, iz katere se ne da razbrati volje glasovalca. 

  



 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZVOLITEV 7 ČLANOV UPRAVNEGA 
ODBORA MSGeo 
 

Zap. 
št. 

Ime in priimek, 
strokovni naziv 

Identifikacijska 
številka 

Letnica 
rojstva 

Kraj 
stalnega 
prebivališča 

Datum 
vpisa v 
imenik Prevladujoče delo 

1 
dr. ALEŠ BREZNIKAR, 
univ.dipl.inž.geod. Geo0212 1961 

1000 
Ljubljana  30.09.2004 svetovalni inženiring 

2 
ANA COF, 
dipl.inž.geod. Geo0479 1988 

4220 Škofja 
Loka 21.06.2017 

samostojno izvajanje 
geodetskih storitev (6. 
člen Zen), inženirska 
geodezija 

3 
SIMONA ČEH, 
univ.dipl.inž.geod. Geo0181 1972 

1000 
Ljubljana  07.02.2002 geodezija 

4 
TOMAŽ FARIČ, 
univ.dipl.inž.geod. Geo0239 1976 

1235 
Radomlje 20.02.2007 vodenje del 

5 
MATJAŽ GRILC, 
univ.dipl.inž.geod. Geo0034 1963 4000 Kranj 

 
 

06.11.2000 geodetske storitve 

6 
MATEJ KOVAČIČ, 
univ.dipl.inž.geod. Geo0186 1971 

3261 
Lesično 24.07.2002 

geodetske storitve, 
inženirska geodezija 

7 
TADEJ LEDINEK, 
inž.geod. Geo0105 1964 2313 Fram 14.12.2000 vodenje del 

8 
mag. ALJAŽ LESJAK, 
univ.dipl.inž.geod. Geo0356 1985 

2310 
Slovenska 
Bistrica 14.12.2011 

nadzor, informacijski 
sistemi 

9 
MATEJ PLEŠNAR, 
inž.geod. Geo0280 1974 

5270 
Ajdovščina 17.03.2009 

katastrsko  geodetske 
izmere 

10 
TOMAŽ POTOČNIK, 
univ.dipl.inž.geod. Geo0390 1981 

4240 
Radovljica 19.03.2013 svetovalni inženiring 

11 
KSENIJA SIMČIČ, 
inž.geod. Geo0278 1970 5213 Kanal 17.03.2009 vodenje del  

12 
dr. BOJAN STOPAR, 
univ.dipl.inž.geod. Geo0437 1964 

1000 
Ljubljana  25.09.2015 svetovalni inženiring 



 

 

13 
MARKO ŠTURM, 
dipl.inž.geod. Geo0526 1984 

5222 
Kobarid 21.02.2019 

inženirska geodezija, 
kataster 

14 
dr. TILEN URBANČIČ, 
univ.dipl.inž.geod. Geo0568 1985 

4207 Cerklje 
na 
Gorenjskem 12.02.2021 

vodenje del, svetovalni 
inženiring, nadzor, 
izvajanje 
najzahtevnejših 
inženirskih del 

 

Glasuje se o posameznih kandidatih na listi. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži številka oziroma označi 

kvadrat pred imenom in priimkom kandidata, za katerega se želi glasovati. Glasuje se lahko za največ toliko 

kandidatov, kolikor jih je treba izvoliti (v tem primeru sedem). Glasovi oddani na e-volitvah bodo sešteti z glasovi 

oddanimi na zboru matične sekcije. 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 volilne komisije. Za neveljavno glasovnico se šteje 

tisto glasovnico, na kateri je obkroženo/označeno več kandidatov, kolikor se jih s te liste voli, glasovnico, na kateri ni 

obkrožen/označen noben kandidat, ali glasovnico, iz katere se ne da razbrati volje glasovalca. 

  



 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZVOLITEV 8 ČLANOV SKUPŠČINE IZS - 
PREDSTAVNIKOV MSGeo  

Zap. 
št. 

Ime in priimek, 
strokovni naziv 

Identifikacijska 
številka 

Letnica 
rojstva 

Kraj stalnega 
prebivališča 

Datum 
vpisa v 
imenik Prevladujoče delo 

1 
STOJAN BOŠNIK, 
inž.geod. Geo0044 1962 

2380 Slovenj 
Gradec 06.11.2000 geodezija 

2 
dr. ALEŠ BREZNIKAR, 
univ.dipl.inž.geod. Geo0212 1961 

1000 
Ljubljana  30.09.2004 svetovalni inženiring 

3 
SIMONA ČEH, 
univ.dipl.inž.geod. Geo0181 1972 

1000 
Ljubljana  07.02.2002 geodezija 

4 
TILEN ČUK, 
dipl.inž.geod. Geo0370 1980 

1211 
Ljubljana - 
Šmartno 13.06.2012 

vodenje del, nadzor, 
svetovalni inženiring 

5 
TOMAŽ FARIČ, 
univ.dipl.inž.geod. Geo0239 1976 

1235 
Radomlje 20.02.2007 vodenje del  

6 
MATJAŽ GRILC, 
univ.dipl.inž.geod. Geo0034 1963 4000 Kranj 

 
 

06.11.2000 geodetske storitve 

7 
ANDREJ HUDOKLIN, 
dipl.inž.geod. Geo0187 1971 

1000 
Ljubljana 08.10.2002 geodetske storitve 

8 
MATEJ KOVAČIČ, 
univ.dipl.inž.geod. Geo0186 1971 

3261 
Lesično 24.07.2002 

geodetske storitve, 
inženirska geodezija 

9 
MATEJ PLEŠNAR, 
inž.geod. Geo0280 1974 

5270 
Ajdovščina 17.03.2009 

katastrsko  geodetske 
izmere 

10 
TOMAŽ POTOČNIK, 
univ.dipl.inž.geod. Geo0390 1981 

4240 
Radovljica 19.03.2013 svetovalni inženiring 

11 
MARTIN PUHAR, 
univ.dipl.inž.geod. Geo0021 1966 

1000 
Ljubljana 28.09.2020 

razvoj prostorskih in 
nepremičninskih IS, 
GIS 

12 
SAŠA RASPET, 
dipl.inž.geod. Geo0378 1980 

5263 
Dobravlje 17.07.2012 

svetovalni inženiring, 
inženirska geodezija 

13 
dr. BOJAN STOPAR, 
univ.dipl.inž.geod. Geo0437 1964 

1000 
Ljubljana  25.09.2015 svetovalni inženiring 

14 
EVA SUHADOLC, 
univ.dipl.inž.geod. 

Geo0311 
1977 

1125 
Ljubljana 15.06.2010 svetovalni inženiring 

15 
MARKO ŠTURM, 
dipl.inž.geod. Geo0526 1984 

5222 
Kobarid 21.02.2019 

inženirska geodezija, 
kataster 

Glasuje se o posameznih kandidatih na listi. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži številka oziroma označi kvadrat pred 

imenom in priimkom kandidata, za katerega se želi glasovati. Glasuje se lahko za največ toliko kandidatov, kolikor jih je treba izvoliti 

(v tem primeru osem). Glasovi oddani na e-volitvah bodo sešteti z glasovi oddanimi na zboru matične sekcije. 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 

volilne komisije. Za neveljavno glasovnico se šteje tisto glasovnico, na kateri je obkroženo/označeno več kandidatov, kolikor se jih 

s te liste voli, glasovnico, na kateri ni obkrožen/označen noben kandidat, ali glasovnico, iz katere se ne da razbrati volje glasovalca. 



 

 

 


