
 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZVOLITEV PREDSEDNIKA UPRAVNEGA 
ODBORA MSS 

 

Zap. 
št. 

Ime in priimek, 
strokovni naziv 

Identifikacijska 
številka 

Letnica 
rojstva 

Kraj stalnega 
prebivališča 

Datum 
vpisa v 
imenik Prevladujoče delo 

1. 
MITJA LENASSI, 
univ.dipl.inž.str. S-0088 1960 

1000 
Ljubljana 05.03.1998 

projektiranje, nadzor, 
svetovanje, 
vzpostavitev 
obratovanja 

 

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 MSS 

Zap. 
št. 

Ime in priimek, 
strokovni naziv 

Identifikacijska 
številka 

Letnica 
rojstva 

Kraj 
stalnega 
prebivališča 

Datum 
vpisa v 
imenik Prevladujoče delo 

1 
PETER BLAŽEK, 
univ.dipl.inž.str. S-0960 1971 

6000 Koper - 
Capodistria 21.12.1999 projektiranje in nadzor 

2 
HENRIK GLATZ, 
univ.dipl.inž.str. S-0430 1967 2250 Ptuj 28.05.1998 

projektiranje, nadzor, 
svetovalni inženiring 

3 
HINKO KLUN, 
dipl.inž.str. S-1737 1980 

1317 
Sodražica 15.01.2013 

nadzor, svetovalni 
inženiring 

4 
MARKO LUBEJ, 
univ.dipl.inž.str. S-0739 1965 

2312 
Orehova vas 02.10.1998 projektiranje 

5 
GREGOR MAJDIČ, 
univ.dipl.inž.str. S-1541 1976 

1235 
Radomlje 14.04.2009  nadzor 

6 
MAJA MENART, 
dipl.inž.str. S-1804 1977 

1215 
Medvode 20.05.2015 projektiranje   

7 
LEON PAHOR, 
univ.dipl.inž.str. S-0309 1966 5250 Solkan 28.05.1998 nadzor 

8 
JERNEJ POVŠIČ, 
univ.dipl.inž.str. S-1460 1978 1292 Ig 

 
 
 

18.12.2007 projektiranje in nadzor 

9 
SAŠA RODOŠEK, 
univ.dipl.inž.str. S-1212 1971 

2000 
Maribor 21.08.2003 projektiranje 

10 
BOŠTJAN ŠPILER, 
univ.dipl.inž.str. S-0407 1951 

8000 Novo 
mesto 28.05.1998 projektiranje, nadzor  

11 
DAMJAN ZAJC, 
mag.inž.str. S-1342 1972 

1360 
Vrhnika 28.06.2005 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). 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 MSS  

Zap. 
št. 

Ime in priimek, 
strokovni naziv 

Identifikacijska 
številka 

Letnica 
rojstva 

Kraj stalnega 
prebivališča 

Datum 
vpisa v 
imenik Prevladujoče delo 

1 
PETER BLAŽEK, 
univ.dipl.inž.str. S-0960 1971 

6000 Koper - 
Capodistria 21.12.1999 projektiranje in nadzor 

2 
HENRIK GLATZ, 
univ.dipl.inž.str. S-0430 1967 2250 Ptuj 28.05.1998 

projektiranje, nadzor, 
svetovalni inženiring 

3 
HINKO KLUN, 
dipl.inž.str. S-1737 1980 

1317 
Sodražica 15.01.2013 

nadzor, svetovalni 
inženiring 

4 
MITJA LENASSI, 
univ.dipl.inž.str. S-0088 1960 

1000 
Ljubljana 05.03.1998 

projektiranje, nadzor, 
svetovanje, 
vzpostavitev 
obratovanja 

5 
MARKO LUBEJ, 
univ.dipl.inž.str. S-0739 1965 

2312 
Orehova vas 02.10.1998 projektiranje 

6 
GREGOR MAJDIČ, 
univ.dipl.inž.str. S-1541 1976 

1235 
Radomlje 14.04.2009  nadzor 

7 
ZORAN MARKOVIĆ, 
univ.dipl.inž.str. S-0248 1966 

5212 
Dobrovo v 
Brdih 28.05.1998 projektiranje, nadzor  

8 
MAJA MENART, 
dipl.inž.str. S-1804 1977 

1215 
Medvode 20.05.2015 projektiranje   

9 
LEON PAHOR, 
univ.dipl.inž.str. S-0309 1966 5250 Solkan 28.05.1998 nadzor 

10 
JERNEJ POVŠIČ, 
univ.dipl.inž.str. S-1460 1978 1292 Ig 

 
 

18.12.2007 projektiranje in nadzor 

11 
SAŠA RODOŠEK, 
univ.dipl.inž.str. S-1212 1971 

2000 
Maribor 21.08.2003 projektiranje 

12 
BOŠTJAN ŠPILER, 
univ.dipl.inž.str. S-0407 1951 

8000 Novo 
mesto 28.05.1998 projektiranje, nadzor 

13 
DAMJAN ZAJC, 
mag.inž.str. S-1342 1972 

1360 
Vrhnika 28.06.2005 projektiranje 

14 
OTON ZULJAN, 
univ.dipl.inž.str. S-0234 1960 

5212 
Dobrovo v 
Brdih 12.05.1998 nadzor 

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. 


