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Naš znak: 01415-0002/2022-1 
Ljubljana, dne 24.1.2022 

 
 
 

ZAPISNIK VOLITEV 
PREDSEDNIKA SKUPŠČINE ZBORNICE, PREDSEDNIKA ZBORNICE, ČLANOV NADZORNEGA 

ODBORA IN DISCIPLINSKIH ORGANOV ZBORNICE 
 
Volitve so potekale na 49. seji skupščine IZS dne 20.1.2022. Vodila jih je volilna komisija v sestavi 
predsednik dr. Janez Petek, člana Peter Kaube in Rok Avsec, ob sodelovanju odvetnika Jerneja Kosa. 
 
Predsednik volilne komisije dr. Janez Petek je na seji skupščine IZS pod točko 3 in 4 dnevnega reda 
»Izvolitev predsednika skupščine« in »Volitve predsednika zbornice, članov nadzornega odbora in 
disciplinskih organov zbornice« seznanil prisotne z naslednjim: 
 

• Pod točko 3 dnevnega reda se voli predsednika skupščine, pod točko 4 pa predsednika zbornice, 
nadzorni odbor in disciplinske organe zbornice; 

• Volitve potekajo tajno; tajno se glasuje z glasovnicami; 

• Poslovnik o delu organov in delovnih teles zbornice omogoča, da se v primeru, da je na dnevnem 
redu več točk, pri katerih se odloča s tajnim glasovanjem, glasovanje lahko opravi za vse odločitve 
hkrati po koncu zadnje točke dnevnega reda, o kateri se tajno glasuje; 

• Najprej se bodo tako predstavili vsi kandidati, nato bo izvedeno glasovanje za vse funkcije 
istočasno; 

• Vsi kandidati imajo pravico do predstavitve; 

• Zaradi velikega števila kandidatov je bil čas za njihovo predstavitev predhodno določen in omejen 
na: 

• 5 minut – kandidata za predsednika skupščine, 

• 15 minut – kandidata za predsednika zbornice, 

• 2 minuti – ostali kandidati, 

• Kandidati, ki so izrazili interes za predstavitev, se bodo predstavljali po posameznih razpisanih 
funkcijah in abecednem vrstnem redu, ki je enak vrstnemu redu na kandidacijski listi. 

 
V nadaljevanju sta se predstavila oba kandidata za predsednika zbornice, mag. Črtomir Remec in 
Angelo Žigon, ter kandidat za člana disciplinskega sodišča Peter Smrekar. 
 
Predsednik volilne komisije je nato predstavil potek glasovanja: 
 

• Glasovanje bo potekalo v preddverju dvorane; 

• Zagotovljena morata biti tako tajnost glasovanja kot spoštovanje ukrepov COVID-19; 

• 3 glasovalna mesta z zagotovljeno zasebnostjo; 

• Glasovnice deli volilna komisija tik pred pristopom h glasovanju; 

• K mizi, kjer se delijo glasovnice se pristopa posamično, vzdržuje se medsebojno razdaljo 1,5 m ; 

• Glasovnice se izpolnjuje na glasovalnem mestu; 

• Izpolnjene glasovnice se odda v za to namenjene škatle; 

• Po glasovanju se član skupščine vrne na sedež v dvorani, kjer počaka na razglasitev rezultatov; 

• Vrstni red glasovanja: MSG, MSE, MSS, MST, MSRG, MSGeo; 

• Navodila za glasovanje so navedena na glasovnicah. 
 
Sledilo je glasovanje in nato štetje glasov. 
 
Nato je predsednik volilne komisije sporočil rezultate glasovanja in volitev: 
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Razdeljenih je bilo 53 kompletov glasovnic. 
 
Predsednik skupščine zbornice (odprta lista): 
Kandidata sta prejela naslednje število glasov: 
Ksenija Marc, MSG – 34 glasov 
Janez Balantič, MST - 19 glasov 
Neveljavnih glasovnic ni bilo. 
 
Rezultat volitev: 
Za predsednico skupščine je bila izvoljena Ksenija Marc, MSG. 
 
Predsednik zbornice (odprta lista): 
Kandidata sta prejela naslednje število glasov: 
Mag. Črtomir Remec, MSG – 27 glasov 
Angelo Žigon, MSG – 26 glasov 
Neveljavnih glasovnic ni bilo. 
 
Rezultat volitev: 
Za predsednika zbornice je bil izvoljen mag. Črtomir Remec, MSG.  
 
3. člani nadzornega odbora (odprta lista): 
Kandidati so prejeli naslednje število glasov: 
Luka Brenk, MSG – 26 glasov 
Vladimir Durcik, MSG – 23 glasov 
Mag. Jože Lebar, MSE – 22 glasov 
Dr. Robert Maruša, MSE – 17 glasov 
Mag. Tomaž Košič, MST (P) – 16 glasov 
Mirt Martelanc, MSS – 12 glasov 
Dr. Igor Mihelič, MST (T) – 15 glasov 
Metka Zajc Pogorelčnik, MSG – 15 glasov 
Dr. Jurij Šporin, MSRG – 10 glasov 
Neveljavnih glasovnic ni bilo. 
Pri interpretaciji rezultatov se je upoštevalo, da morajo biti trije člani nadzornega odbora iz različnih 
matičnih sekcij. 
 
Rezultat volitev: 
Za tri člane nadzornega odbora so bili izvoljeni: Luka Brenk, MSG, mag. Jože Lebar, MSE in mag. 
Tomaž Košič, MST. 
 
Disciplinski tožilec zbornice (odprta lista): 
Kandidatki sta prejeli naslednje število glasov: 
Mag. Bernardka Jurič, MSG – 30 glasov 
Darija Rus-Jamnik, MSE – 23 glasov 
Mag. Bernardka Jurič, MSG je sicer prejela 30 glasov, a se je odločila, da bo obdržala funkciji članice 
UO MSG in članice skupščine (nezdružljivost funkcij).  
 
Rezultat volitev: 
Za disciplinsko tožilko je bila izvoljena Darija Rus-Jamnik, MSE.  
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2. namestnika disciplinskega tožilca iz MSG (odprta lista): 
Kandidati so prejeli naslednje število glasov: 
Danilo Malnar, MSG – 39 glasov 
Dr. Jaka Zevnik, MSG – 39 glasov 
Mag. Boštjan Donša, MSG – 25 glasov 
Neveljavnih glasovnic ni bilo. 
 
Rezultat volitev: 
Za namestnika disciplinske tožilke sta bila iz MSG izvoljena: Danilo Malnar in dr. Jaka Zevnik. 
 
2. namestnika disciplinskega tožilca iz MSE (odprta lista): 
Kandidati so prejeli naslednje število glasov: 
Darija Rus-Jamnik, MSE – 43 glasov 
Borut Vertačnik, MSE – 33 glasov 
Tomaž Zabavnik, MSE – 21 glasov 
1 neveljavna glasovnica. 
Ker je bila Darija Rus-Jamnik izvoljena za disciplinsko tožilko, se je pri tolmačenju rezultatov ni 
upoštevalo. 
 
Rezultat volitev: 
Za namestnika disciplinske tožilke sta bila iz MSE izvoljena: Borut Vertačnik in Tomaž Zabavnik. 
 
2. namestnika disciplinskega tožilca iz MSS (zaprta lista: Medard Hafner in Marko Vrabec): 
53 glasov ZA 
0 glasov PROTI 
Neveljavnih glasovnic ni bilo. 
 
Rezultat volitev: 
Za namestnika disciplinske tožilke sta bila iz MSS izvoljena: Medard Hafner in Marko Vrabec. 
 
2. namestnika disciplinskega tožilca iz MST (zaprta lista: mag. Nina Verzolak Hrabar (P) in Franc 
Zemljič (P)): 
52 glasov ZA 
0 glasov PROTI 
1 neveljavna glasovnica. 
 
Rezultat volitev: 
Za namestnika disciplinske tožilke sta bila iz MST izvoljena: Nina Verzolak Hrabar (P) in Franc 
Zemljič (P). 
 
2. namestnika disciplinskega tožilca iz MSRG (zaprta lista: mag. Aleš Lamot in Ana Vehovec): 
52 glasov ZA 
0 glasov PROTI 
1 neveljavna glasovnica. 
 
Rezultat volitev: 
Za namestnika disciplinske tožilke sta bila iz MSRG izvoljena: mag. Aleš Lamot in Ana Vehovec. 
 
2. namestnika disciplinskega tožilca iz MSGeo (zaprta lista: Rok Rutar in Klemen Skube): 
52 glasov ZA 
0 glasov PROTI 
1 neveljavna glasovnica. 
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Rezultat volitev: 
Za namestnika disciplinske tožilke sta bila iz MSGeo izvoljena: Rok Rutar in Klemen Skube. 
 
3. člani disciplinskega sodišča iz MSG (odprta lista): 
Kandidati so prejeli naslednje število glasov: 
Rajko Vecchiet, MSG – 34 glasov 
Marko Pavlinjek, MSG – 24 glasov 
Andrej Koglot, MSG – 23 glasov 
Peter Smrekar, MSG – 23 glasov 
Mag. Boštjan Donša, MSG – 22 glasov 
Dr. Bruno Dujič, MSG – 17 glasov 
Mag. Marjan Čerin, MSG – 13 glasov 
1 neveljavna glasovnica. 
Med Andrejem Koglotom in Petrom Smrekarjem je bil opravljen žreb, ki ga je v prisotnosti preostalih 
dveh članov volilne komisije in odvetnika Jerneja Kosa opravil predsednik volilne komisije na način, kot 
ga predpisuje volilni pravilnik. Izvoljen je bil Peter Smrekar. 
 
Rezultat volitev: 
Za člane disciplinskega sodišča so bili iz MSG izvoljeni: Rajko Vecchiet, Marko Pavlinjek in Peter 
Smrekar. 
 
3. člani disciplinskega sodišča iz MSE (odprta lista): 
Kandidati so prejeli naslednje število glasov: 
Jasna Žagar, MSE – 33 glasov 
Tomaž Štrumbelj, MSE – 28 glasov 
Tomaž Kern, MSE – 27 glasov 
Nenad Nikolić, MSE – 26 glasov 
Gregor Voje, MSE – 22 glasov 
1 neveljavna glasovnica. 
 
Rezultat volitev: 
Za člane disciplinskega sodišča so bili iz MSE izvoljeni: Jasna Žagar, Tomaž Štrumbelj in Tomaž 
Kern. 
 
3. člani disciplinskega sodišča iz MSS (odprta lista): 
Kandidati so prejeli naslednje število glasov: 
Zoran Čeferin, MSS – 36 glasov 
Teo Reberšek, MSS – 36 glasov 
Luka Vitez, MSS – 25 glasov 
Branko Medvešek, MSS – 21 glasov 
Jože Oblak, MSS – 20 glasov 
Jaka Petrovčič, MSS – 14 glasov 
Neveljavnih glasovnic ni bilo. 
 
Rezultat volitev: 
Za člane disciplinskega sodišča so bili iz MSS izvoljeni: Zoran Čeferin, Teo Reberšek in Luka 
Vitez. 
 
3. člani disciplinskega sodišča iz MST (zaprta lista: dr. Robert Robek (T), Sebastian Toplak (P), 
Iztok Zajc (TP)): 
53 glasov ZA 
0 glasov PROTI 
Neveljavnih glasovnic ni bilo. 
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Rezultat volitev: 
Za člane disciplinskega sodišča so bili iz MST izvoljeni: dr. Robert Robek (T), Sebastian Toplak 
(P) in Iztok Zajc (TP). 
 
3. člani disciplinskega sodišča iz MSRG (zaprta lista: Jasna Jerman, Roman Rošer, Tadej 
Vodušek): 
52 glasov ZA 
0 glasov PROTI 
1 neveljavna glasovnica. 
 
Rezultat volitev: 
Za člane disciplinskega sodišča so bili iz MSRG izvoljeni: Jasna Jerman, Roman Rošer in Tadej 
Vodušek. 
 
3. člani disciplinskega sodišča iz MSGeo (odprta lista): 
Kandidati so prejeli naslednje število glasov: 
Tadej Pfajfar, MSGeo – 49 glasov 
Mag. Peter Golob, MSGeo – 44 glasov 
Ferid Daca, MSGeo – 36 glasov 
Boris Umbreht, MSGeo – 24 glasov 
1 neveljavna glasovnica. 
 
Rezultat volitev: 
Za člane disciplinskega sodišča so bili iz MSGeo izvoljeni: Tadej Pfajfar, mag. Peter Golob in 
Ferid Daca. 
 
Čestitamo vsem izvoljenim! 
 
 
 
Predsednik:  
dr. Janez PETEK ______________________ 
 
 
Člana: 
 
Peter KAUBE  ______________________ 
 
 
Rok AVSEC ______________________ 
 
 


