KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZVOLITEV PREDSEDNIKA UPRAVNEGA
ODBORA MST

Zap. Ime in priimek, strokovni
št. naziv

Kraj
Identifikacijska Letnica stalnega
številka
rojstva prebivališča

1

JANEZ BALANTIČ,
mag.okolj.

2

dr. BOJAN PAHOR,
univ.dipl.inž.kem.tehnol. T-0563

TV0767

Datum
vpisa v
imenik

Prevladujoče delo

1241
1965 Kamnik

projektiranje,
14.12.2011 svetovalni inženiring

1965 2250 Ptuj

projektiranje, vodenje
20.06.2000 investicij

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 enega). 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 7 ČLANOV UPRAVNEGA
ODBORA MST

Zap. Ime in priimek, strokovni
št.
naziv

Kraj
Identifikacijska Letnica stalnega
številka
rojstva prebivališča

Datum
vpisa v
imenik

Prevladujoče delo

1

JANEZ BALANTIČ,
mag.okolj.

TV0767

1241
1965 Kamnik

projektiranje,
14.12.2011 svetovalni inženiring

2

mag. ALEŠ GLAVNIK,
univ.dipl.inž.str.

TP0644

2351
1970 Kamnica

22.07.2004 projektiranje, nadzor

3

MILAN HARI,
univ.dipl.inž.živ.tehnol.

T-0691

9261
1969 Cankova

15.11.2005 projektiranje

4

TADEJ JERŠIČ,
univ.dipl.inž.gozd.

T-0560

4280
Kranjska
1969 Gora

5

ROBERT KUŠTER,
univ.dipl.inž.kem.inž.

T-0694

1420
1974 Trbovlje

20.06.2000 projektiranje, nadzor
projektiranje in
svetovalni inženiring
s področja
protieksplozijske
13.12.2005 zaščite (ATEX)

6

ALENKA MARKUN,
univ.dipl.kem.

T-0618

1963 4248 Lesce

projektiranje,
13.03.2003 svetovalni inženiring

7

JERNEJ MAROT,
univ.dipl.inž.grad.

P-0061

1988 1411 Izlake

projektiranje,
26.03.2021 svetovalni inženiring

8

dr. BOJAN PAHOR,
univ.dipl.inž.kem.tehnol. T-0563

1965 2250 Ptuj

projektiranje, vodenje
20.06.2000 investicij

9

GREGOR PAPEŽ,
dipl.inž.str.

T-0802

1303
1988 Zagradec

projektiranje, vodenje
28.02.2020 del

10

JURE PLEŠEC,
univ.dipl.inž.gozd.

T-0789

1215
1967 Medvode

24.08.2016 nadzor

11

BOŠTJAN ŠPACAPAN,
univ.dipl.inž.vod. in
kom. inž.

T-0805

5261
1984 Šempas

18.12.2020 nadzor

12

TINA VELENŠEK,
univ.dipl.inž.prom.

P-0040

1980 3000 Celje

07.09.2020 vodenje investicij

13

mag. ULRICH ZORIN,
univ.dipl.inž.prom

P-0032

1975 2283 Zavrč

nadzor, vodenje
28.07.2020 investicij

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 MST

Zap. Ime in priimek, strokovni
št.
naziv

Kraj
Identifikacijska Letnica stalnega
številka
rojstva prebivališča

Datum
vpisa v
imenik

Prevladujoče delo

1

JANEZ BALANTIČ,
mag.okolj.

TV0767

1241
1965 Kamnik

projektiranje,
14.12.2011 svetovalni inženiring

2

mag. ALEŠ GLAVNIK,
univ.dipl.inž.str.

TP0644

2351
1970 Kamnica

22.07.2004 projektiranje, nadzor

3

MILAN HARI,
univ.dipl.inž.živ.tehnol.

T-0691

4

TADEJ JERŠIČ,
univ.dipl.inž.gozd.

5

T-0560

9261
1969 Cankova
4280
Kranjska
1969 Gora

20.06.2000 projektiranje, nadzor

ALENKA MARKUN,
univ.dipl.kem.

T-0618

1963 4248 Lesce

projektiranje,
13.03.2003 svetovalni inženiring

6

JERNEJ MAROT,
univ.dipl.inž.grad.

P-0061

1988 1411 Izlake

projektiranje,
26.03.2021 svetovalni inženiring

7

dr. BOJAN PAHOR,
univ.dipl.inž.kem.tehnol. T-0563

1965 2250 Ptuj

projektiranje, vodenje
20.06.2000 investicij

8

JURE PLEŠEC,
univ.dipl.inž.gozd.

1215
1967 Medvode

24.08.2016 nadzor

P-0036

1352
1970 Preserje

izdelava prometnih
analiz, vodenje in
koordiniranje izdelave
prometnih študij,
07.09.2020 svetovalni inženiring

T-0805

5261
1984 Šempas

18.12.2020 nadzor

T-0789

15.11.2005 projektiranje

10

mag. FRANC ŠOBA,
univ.dipl.inž.prom.
BOŠTJAN ŠPACAPAN,
univ.dipl.inž.vod. in
kom. inž.

11

TINA VELENŠEK,
univ.dipl.inž.prom.

P-0040

1980 3000 Celje

07.09.2020 vodenje investicij

12

mag. ULRICH ZORIN,
univ.dipl.inž.prom

P-0032

1975 2283 Zavrč

nadzor, vodenje
28.07.2020 investicij

9

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.

