
 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZVOLITEV PREDSEDNIKA UPRAVNEGA 
ODBORA MSRG 

 

Zap. 
št. 

Ime in priimek, strokovni 
naziv 

Identifikacijska 
številka 

Letnica 
rojstva 

Kraj stalnega 
prebivališča 

Datum 
vpisa v 
imenik Prevladujoče delo 

1. 

dr. ŽELJKO VUKELIĆ, 
univ.dipl.inž.rud. in 
geotehnol. RG0009 1961 

1210 
Ljubljana - 
Šentvid 01.02.2001 

izobraževanje, 
projektiranje, nadzor 

 

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

»PROTI«. 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 MSRG 
 

Zap. 
št. 

Ime in priimek, 
strokovni naziv 

Identifikacijska 
številka 

Letnica 
rojstva 

Kraj stalnega 
prebivališča 

Datum 
vpisa v 
imenik Prevladujoče delo 

1 

MIRAN HUDOURNIK, 
univ.dipl.inž.rud. in 
geotehnol. RG0035 1964 3325 Šoštanj 12.04.2001 vodenje del 

2 
MATEJ KORŠIČ, 
univ.dipl.inž.geol. RG0146 1981 

1000 
Ljubljana 

 
 
 
16.04.2012 projektiranje, vodenje 

del, nadzor 

3 
ANDREJ KRESEVIČ, 
univ.dipl.inž.geol. RG0217 1986 

6244 
Podgrad 

 
 
 
02.10.2020 

nadzor 

4 

ANDREJ 
LOČNIŠKAR, 
univ.dipl.inž.geol. RG0074 1956 

1215 
Medvode 04.04.2002 

svetovalni inženiring, 
nadzor 

5 

ROMAN MAČEK, 
univ.dipl.inž.rud. in 
geotehnol. RG0062 1962 3270 Laško 07.02.2002 

nadzor, svetovalni 
inženiring, vodenje 
investicij 

6 

MATEJ NAGY, 
dipl.inž.rud. in 
geotehnol. RG6143 1983 6240 Kozina 13.08.2021 

projektiranje, nadzor, 
vodenje 

7 

dr. DRAGOTIN 
OCEPEK, 
univ.dipl.inž.geol. RG0085 1957 

1000 
Ljubljana 08.10.2002 

geotehnično 
projektiranje, 
geomehanske analize, 
svetovanje, inženiring 

8 

dr. JANEZ ROŠER, 
univ.dipl.inž.rud. in 
geotehnol. RG0179 1981 3320 Velenje 24.02.2016 vodenje, svetovanje 

9 

ŽELJKO STERNAD, 
univ.dipl.inž.rud. in 
geotehnol. RG0029 1963 

1296 Šentvid 
pri Stični 22.03.2001 projektiranje, nadzor 



 

 

10 

MARJETA VRANČIČ, 
univ.dipl.inž.rud. in 
geotehnol. RG0016 1967 

1000 
Ljubljana 14.12.2000 

svetovalni inženiring, 
nadzor 

11 

dr. ŽELJKO VUKELIĆ, 
univ.dipl.inž.rud. in 
geotehnol. RG0009 1961 

1210 
Ljubljana - 
Šentvid 01.02.2001 

izobraževanje, 
projektiranje, nadzor 

12 

GREGOR ŽIGMAN, 
univ.dipl.inž.rud. in 
geotehnol. RG0175 1980 

1360 
Vrhnika 20.05.2015 nadzor, projektiranje 

 

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). 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 MSRG  
 

 

Zap. 
št. 

Ime in priimek,  
strokovni naziv 

Identifikacijska 
številka 

Letnica 
rojstva 

Kraj 
stalnega 
prebivališča 

Datum vpisa 
v imenik 

Prevladujoče 
delo 

1 

MIRAN 
HUDOURNIK,  univ. 
dipl. inž.rud. in 
geotehnol. RG0035 1964 

3325 
Šoštanj 12.04.2001 vodenje del 

2 
MATEJ KORŠIČ, 
univ.dipl.inž.geol. RG0146 1981 

1000 
Ljubljana 

 
 
 
16.04.2012 

projektiranje, 
vodenje del, 
nadzor 

3 
ANDREJ KRESEVIČ, 
univ.dipl.inž.geol. RG0217 1986 

6244 
Podgrad 

 
 
 
02.10.2020 

nadzor 

4 
ANDREJ LOČNIŠKAR, 
univ.dipl.inž.geol. RG0074 1956 

1215 
Medvode 04.04.2002 

svetovalni 
inženiring, 
nadzor 

5 

ROMAN MAČEK, 
univ.dipl.inž.rud. in 
geotehnol. RG0062 1962 3270 Laško 07.02.2002 

nadzor, 
svetovalni 
inženiring, 
vodenje investicij 

6 

MATEJ NAGY, 
dipl.inž.rud. in 
geotehnol. RG6143 1983 6240 Kozina 13.08.2021 

projektiranje, 
nadzor, vodenje 

7 

dr. DRAGOTIN 
OCEPEK, 
univ.dipl.inž.geol. RG0085 1957 

1000 
Ljubljana 08.10.2002 

geotehnično 
projektiranje, 
geomehanske 
analize, 
svetovanje, 
inženiring 

8 
MELHIOR PREGL, 
univ.dipl.inž.geol. RG0122 1965 

1000 
Ljubljana 26.08.2008 

vodenje 
projektov, 
projektiranje, 
vodenje del in 
nadzor 



 

 

9 

dr. JANEZ ROŠER, 
univ.dipl.inž.rud. in 
geotehnol. RG0179 1981 

3320 
Velenje 24.02.2016 

vodenje, 
svetovanje 

10 

ŽELJKO STERNAD, 
univ.dipl.inž.rud. in 
geotehnol. RG0029 1963 

1296 
Šentvid pri 
Stični 22.03.2001 

projektiranje, 
nadzor 

11 
SUZANA SVETLIČIČ, 
univ.dipl.inž.geol. RG0103 1965 

1000 
Ljubljana 14.02.2006 

nadzor, vodenje 
del, vodenje 
investicij 

12 

MARJETA VRANČIČ, 
univ.dipl.inž.rud. in 
geotehnol. RG0016 1967 

1000 
Ljubljana 14.12.2000 

svetovalni 
inženiring, 
nadzor 

13 

dr. ŽELJKO VUKELIĆ, 
univ.dipl.inž.rud. in 
geotehnol. RG0009 1961 

1210 
Ljubljana - 
Šentvid 01.02.2001 

izobraževanje, 
projektiranje, 
nadzor 

14 

GREGOR ŽIGMAN, 
univ.dipl.inž.rud. in 
geotehnol. RG0175 1980 

1360 
Vrhnika 20.05.2015 

nadzor, 
projektiranje 

 

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). 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. 

 


