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ZAPISNIK VOLITEV 
PREDSTAVNIKOV MATIČNE SEKCIJE INŽENIRJEV RUDARSKE IN GEOTEHNOLOŠKE STROKE 
 
 
Volitve predstavnikov MSRG so potekale na zboru MSRG dne 22.11.2021 ob 14.00 uri. Vodila jih je 
volilna komisija v sestavi predsednik dr. Janez Petek, člana Jurij Škraba in Marijeta Gogala, ob 
sodelovanju odvetnika Jerneja Kosa. 
 
Predsednik volilne komisije dr. Janez Petek je na zboru MSRG pod točko 2 dnevnega reda na kratko 
predstavil, koga se voli in kako glasuje. Prisotne kandidate je povabil, da se kratko predstavijo prisotnim, 
če se še niso predstavili na spletu in se ob tem zahvalil vsem kandidatom, ki so svoje predstavitve 
posredovali predhodno. Ker se k predstavitvi ni prijavil nihče, je prisotne povabil h glasovanju. 
 
Po izvedenem glasovanju, na katerem je sodelovalo 35 članov MSRG, je volilna komisija preštela 
glasove. Vseh prisotnih 35 članov MSRG, ki so imeli aktivni status in volilno pravico, je oddalo veljavne 
glasovnice.  
 
MSRG skladno s sklepom UO MSRG, ni izvedla elektronskih volitev. 
 
Rezultat volitev: 
 
Volitve predsednika upravnega odbora MSRG  
 
Rezultat: 
Za predsednika upravnega odbora je bil s 35 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI izvoljen: 
 
dr. ŽELJKO VUKELIĆ, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.  
 
 
Volitve 7. članov upravnega odbora MSRG  
 
Kandidati so prejeli naslednje število glasov: 
 

Ime in priimek kandidata Prejeti glasovi 
1. MIRAN HUDOURNIK, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 19
2. MATEJ KORŠIČ, univ.dipl.inž.geol. 12
3. ANDREJ KRESEVIČ, univ.dipl.inž.geol. 7
4. ANDREJ LOČNIŠKAR, univ.dipl.inž.geol. 19
5. ROMAN MAČEK, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 18
6. MATEJ NAGY, dipl.inž.rud. in geotehnol. 8
7. dr. DRAGOTIN OCEPEK, univ.dipl.inž.geol. 13
8. dr. JANEZ ROŠER, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 22
9. ŽELJKO STERNAD, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 21
10. MARJETA VRANČIČ, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 19
11. dr. ŽELJKO VUKELIĆ, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 22
12. GREGOR ŽIGMAN, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 20

 
 



 

 

Rezultat: 
Za člane upravnega odbora MSRG so bili izvoljeni: 
 
dr. JANEZ ROŠER (22) 
ŽELJKO STERNAD (21) 
GREGOR ŽIGMAN (20) 
MIRAN HUDOURNIK (19) 
ANDREJ LOČNIŠKAR (19) 
MARJETA VRANČIČ (19) 
ROMAN MAČEK (18) 
 
Ker sta funkciji predsednika in člana UO MS nezdružljivi in je bil dr. Željko Vukelič izvoljen tako za 
predsednika UO MSRG, kot tudi za člana UO MSRG, volilna komisija dr. Željka Vukelića pri izvolitvi za 
člana UO MSRG ni upoštevala, saj se je opredelil, da v primeru izvolitve na več funkcij sprejme funkcijo 
predsednika UO MSRG (e-sporočilo z dne 11.10.2021). 
 
 
Volitve 8. članov skupščine iz MSRG  
 
Kandidati so prejeli naslednje število glasov: 
 

Ime in priimek kandidata Prejeti glasovi 
1. MIRAN HUDOURNIK, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 19
2. MATEJ KORŠIČ, univ.dipl.inž.geol. 9
3. ANDREJ KRESEVIČ, univ.dipl.inž.geol. 7
4. ANDREJ LOČNIŠKAR, univ.dipl.inž.geol. 18
5. ROMAN MAČEK, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 19
6. MATEJ NAGY, dipl.inž.rud. in geotehnol. 8
7. dr. DRAGOTIN OCEPEK, univ.dipl.inž.geol. 14
8. MELHIOR PREGL, univ.dipl.inž.geol. 20
9. dr. JANEZ ROŠER, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 23
10. ŽELJKO STERNAD, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 19
11. SUZANA SVETLIČIČ, univ.dipl.geol. 16
12. MARJETA VRANČIČ, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 18
13. dr. ŽELJKO VUKELIĆ, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 23
14. GREGOR ŽIGMAN, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 17

 
 
Rezultat: 
Za člane skupščine so bili izvoljeni: 
 
dr. JANEZ ROŠER (23) 
MELHIOR PREGL (20) 
MIRAN HUDOURNIK (19) 
ROMAN MAČEK (19) 
ŽELJKO STERNAD (19) 
ANDREJ LOČNIŠKAR (18) 
MARJETA VRANČIČ (18) 
GREGOR ŽIGMAN (17) 
 
  



 

 

Ker sta funkciji predsednika UO MS in člana skupščine nezdružljivi in je bil dr. Željko Vukelič izvoljen 
tako za predsednika UO MSRG, kot tudi za člana skupščine, volilna komisija dr. Željka Vukelića pri 
izvolitvi za člana skupščine ni upoštevala, saj se je opredelil, da v primeru izvolitve na več funkcij sprejme 
funkcijo predsednika UO MSRG (e-sporočilo z dne 11.10.2021). 
 
Predsednik:  
dr. Janez PETEK ______________________ 
 
 
Člana: 
Jurij ŠKRABA  ______________________  Marijeta GOGALA ______________________ 
 
 

 
DODATEK K ZAPISNIKU VOLITEV 

PREDSTAVNIKOV MATIČNE SEKCIJE INŽENIRJEV RUDARSKE IN GEOTEHNOLOŠKE STROKE 
 
Volilna komisija je isti dan, a po zaključku zbora MSRG, ugotovila, da je predsednik volilne komisije na 
zboru razglasil volilne rezultate, pri čemer je pri rezultatih volitev za člane UO MSRG sporočil rezultate 
glede na najvišje število prejetih glasov. Takšna razdelitev mandatov pa ne upošteva 17. člena Volilnega 
pravilnika IZS (zastopanost mlajšega od 35 let ter regionalna zastopanost), zato je še enkrat pregledala 
rezultate in popravila rezultat volitev, pri čemer je bila dolžna upoštevati, da mora biti vsaka regija 
zastopana z vsaj dvema članoma. Kandidati Rošer, Sternad in Žigman so prejeli najvišje število glasov, 
zapolnjujejo pa vzhodno in dvakrat osrednjo regijo. Kandidati Hudournik, Vrančič in Ločniškar so sicer 
prejeli vsak po 19 glasov, a je izvoljen Hudournik, ki prihaja iz vzhodne regije, druga dva prihajata iz 
osrednje regije. Na kandidatni listi ni nastopal noben kandidat, ki bi bil mlajši od 35 let, zato tega pogoja 
volilna komisija pri dodelitvi zadnjega mesta v UO MSRG ni upoštevala. Ker sta zadnja dva kandidata 
(Marjeta Vrančič in Andrej Ločniškar), ki sta prišla v poštev za izvolitev za zadnje mesto v UO MSRG, 
dobila enako število glasov (19), je o izvolitvi med njima odločil žreb, ki ga je opravil predsednik volilne 
komisije (7. odstavek 24. člena Statuta IZS) na način, da je iz škatle, v kateri sta bila dva listka z imeni 
obeh kandidatov, naključno izvlekel listek z imenom Andreja Ločniškarja. Video posnetek žreba je 
shranjen na sedežu IZS. 
 
 
Končni rezultat: 
Za člane upravnega odbora MSRG so bili izvoljeni: 
dr. JANEZ ROŠER, 22 glasov (vzhodna regija) 
ŽELJKO STERNAD, 21 glasov (osrednja regija) 
GREGOR ŽIGMAN, 20 glasov (osrednja regija) 
MIRAN HUDOURNIK, 19 glasov (vzhodna regija) 
MATEJ NAGY, 8 glasov (zahodna regija) 
ANDREJ KRESEVIČ, 7 glasov (zahodna regija) 
ANDREJ LOČNIŠKAR, 19 glasov (osrednja regija) 
 
 
Predsednik:  
dr. Janez PETEK ______________________ 
 
 
Člana: 
Jurij ŠKRABA  ______________________  Marijeta GOGALA ______________________ 
 


