
J A V N A   O B J A V A / HIRDETMÉNY

I.

A Szlovén Köztársaság képviselőinek Európai Parlamenti 
választásáról szóló törvény (a Szlovén Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 40/04., 41/07 – ZVRK, 109/09. 
és 9/14. szám; a továbbiakban: ZVPEP) 7. szakasza és 
A parlementi választásokról szóló törvény (a Szlovén 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 109/06. szám - ZVDZ-
UPB1, az Alkotmánybíróság 54-07-es határozata és 23/17. 
szám) 61. szakasza értelmében az Országos Választási 
Bizottság közzé teszi a Szlovén Köztársaság képviselőinek 
Európai Parlamenti választásokra összeállított jelöltlisták 
jóváhagyott listáját, amely választásra 2019. május 26-án 
kerül sor.

A Szlovén Köztársaság képviselőinek Európai Parlamenti 
választásán vasárnap, 2019. május 26-án lehet szavazni, 
a szavazóhelyeken, amelyek reggel 7 és este 19 óra között 
lesznek nyitva.

Egy jelöltlistára lehet szavazni. Listára úgy lehet szavazni, 
hogy be kell karikázni a lista sorszámát.

A listán, amelyre szavazott, a szavazó megjelölhet egy 
jelöltet, akinek a többiekkel szemben azon a listán előnyt ad 
(elsőbbségi szavazat). Ezt a szavazatot úgy kell megejteni, 
hogy be kell karikázni a családi és utónév előtt álló 
sorszámot.

II. 

Az idő előtti szavazásra 2019. május 21-én, kedden, 
május 22-én, szerdán és május 23-án, csütörtökön kerül 
sor, reggel 7 és este 19 óra között. Az idő előtti szavazás 
szavazóhelyeinek listája megtalálható az Országos 
Választási Bizottság honlapján: (http://www.dvk-rs.si/
index.php/si/strani/volisca-za-predcasno-glasovanje).

III.

1. Azok a választópolgárok, akik előzetes letartóztatásban, 
büntetés-végrehajtási intézetben, kórházban vagy 
szociális ellátó intézményben tartózkodnak, illetve 
a mozgáskorlátozottak 2019. május 15-ig, szerdáig 
kérhetik a saját járási választási bizottságuknál, 
hogy postán szavazhassanak. Az illetékes választási 
bizottságnak legkésőbb 2019. 05. 15-én, 24 óráig meg 
kell kapnia az értesítést.

I.

Na podlagi 7. člena Zakona o volitvah poslancev iz 
Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, 
št. 40/04, 41/07 – ZVRK, 109/09 in 9/14; v nadaljevanju: 
ZVPEP) in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor 
(Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 – 
odločba US in 23/17) Državna volilna komisija objavlja 
seznam potrjenih list kandidatov za volitve poslancev iz 
Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo 26. 
maja 2019.

Glasovanje na volitvah poslancev iz Republike Slovenije 
v Evropski parlament bo v nedeljo, 26. maja 2019, na 
voliščih, ki bodo odprta med 7. in 19. uro. 

Glasuje se za eno listo kandidatk in kandidatov. Za listo se 
glasuje tako, da se obkroži zaporedna številka liste.

Na listi, za katero je glasoval/a, lahko volivka oziroma 
volivec označi enega kandidata/kandidatko, ki mu/ji daje 
prednost pred ostalimi s te liste (preferenčni glas). Svoj 
glas odda tako, da pred imenom in priimkom obkroži 
zaporedno številko.

II. 

Predčasno glasovanje bo  v torek, 21. maja, v sredo, 
22. maja, in v četrtek, 23. maja 2019, med 7. in 19. 
uro. Sedeži volišč za predčasno glasovanje so objavljeni 
na spletni strani Državne volilne komisije (http://www.
dvk-rs.si/index.php/si/strani/volisca-za-predcasno-
glasovanje).

III.

1.  Volivke in volivci (v nadaljnjem besedilu: volivci), ki so 
v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišniciali 
v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno 
varstvo, in invalidi, lahko do srede, 15. maja 2019,  
sporočijo svoji okrajni volilni komisiji, da želijo  
glasovati po pošti. Pristojna OVK mora obvestilo prejeti  
najkasneje 15. 5. 2019 do 24. ure.

Republika Slovenija / Szlovén Köztársaság

Državna volilna komisija /
Országos Választási Bizottság
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 A kérvényt (értesítést), hogy postai úton szeretne 
szavazni, a szavazópolgár az e-Uprava portálon is 
beadhatja a következő módok egyikén:
a) A kérvény beadása elektronikus aláírással: https://

e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3826
b) A kérvény beadása elektronikus aláírás nélkül: 

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.
html?id=3825

2. Amennyiben a szavazópolgár a szavazás napján nem 
az állandó lakhelyén fog tartózkodni, a fenti határidőig, 
azaz 2019. május 22-ig, szerdáig jelezheti ezt a járási 
választási bizottságnál (annál a közigazgatási egységnél, 
ahol a bejelentett állandó lakcíme van), és ilyenkor más 
választási körzet kijelölt szavazókörzetében (OMNIA 
szavazóhelyen) szavazhat. Az illetékes választási 
bizottságnak legkésőbb 2019. 05. 22-én, 24 óráig meg 
kell kapnia az értesítést.

A kérvényt (értesítést), hogy OMNIA szavazóhelyen 
szeretne szavazni, a szavazópolgár az e-Uprava 
portálon is beadhatja a következő módok egyikén:
a) A kérvény beadása elektronikus aláírással: https://

e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3826
b) A kérvény beadása elektronikus aláírás nélkül: 

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.
html?id=3825

3. A szavazópolgárok legkésőbb 2019. május 22-ig, 
szerdáig intézhetik a járási választási bizottságnál 
(a közigazgatási egység székhelyén), amennyiben 
betegség miatt nem tudják a szavazókörben leadni a 
szavazatukat (otthoni szavazás). Az illetékes választási 
bizottságnak legkésőbb 2019. 05. 22-én, 24 óráig meg 
kell kapnia az értesítést.

 A kérvényt (értesítést), hogy otthon szeretne szavazni, 
a szavazópolgár az e-Uprava portálon is beadhatja a 
következő módok egyikén:
a) A kérvény beadása elektronikus aláírással: https://

e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3826
b) A kérvény beadása elektronikus aláírás nélkül: 

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.
html?id=3825

IV.

A Szlovén Köztársaság képviselőinek Európai Parlamenti 
választása lebonyolításával kapcsolatos egyéb információk, 
a járási választási bizottságok elérhetőségei, a lakóhelyüktől 
távol szavazók számára kijelölt szavazóhelyek címei 
elérhetők a következő hivatkozáson: www.dvk-rs.si. 
Ugyanezek az információk elérhetők a 080 28 18-as 
ingyenesen hívható telefonszámon is, munkanapon 
reggel 8 és délután 15 óra között, a szavazás napján, 
2019. május 26-án pedig reggel 7 és este 19 óra között. 

Vlogo (obvestilo) za glasovanje po pošti lahko volivec 
odda tudi preko portala e-Uprava, ki omogoča:

a)  Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:  https://e-
uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3826

b) Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:  https://e-
uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3825

2.  Volivci, ki na dan glasovanja ne bodo v kraju svojega 
stalnega prebivališča, se lahko v istem roku, to je do srede,  
22. maja 2019, pri svoji okrajni volilni komisiji 
(upravna enota, kjer imajo prijavljeno stalno 
prebivališče)  prijavijo za glasovanje na posebnih 
voliščih zunaj okraja stalnega prebivališča (za volišče  
OMNIA). Pristojna okrajna volilna komisija mora 
obvestilo prejeti najkasneje 22. maja 2019 do 24. ure.  

Vlogo (obvestilo) za glasovanje na volišču OMNIA 
lahko volivec odda tudi preko portala e-Uprava, ki 
omogoča:
a) Oddajo vloge z digitalnim potrdilom: https://e-

uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3826
b) Oddajo vloge brez digitalnega potrdila: https://e-

uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3825

3. Volivci  lahko najpozneje do srede, 22. maja 2019, 
pri svoji okrajni volilni komisiji (na sedežu upravne 
enote) uredijo vse potrebno, če se zaradi bolezni ne 
morejo udeležiti glasovanja na volišču (glasovanje 
na domu). Pristojna okrajna volilna komisija mora 
obvestilo prejeti najkasneje 22. maja 2019 do 24. ure.

Vlogo (obvestilo) za glasovanje na domu lahko volivec 
odda tudi preko portala e-Uprava, ki omogoča:

a) Oddajo vloge z digitalnim potrdilom: https://e-
uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3826

b) Oddajo vloge brez digitalnega potrdila: https://e-
uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3825

IV.

Druge informacije glede izvedbe volitev poslancev iz 
Republike Slovenije v Evropski parlament, kontaktni 
podatki okrajnih volilnih komisij, naslovi sedežev volišč 
za volivce zunaj volilnega okraja, so vam na voljo na 
spletni strani Državne volilne komisije: www.dvk-rs.si. Te 
informacije lahko pridobite tudi na brezplačni telefonski 
številki 080 28 18, vsak delavnik od 8. do 15. ure ter na 
dan glasovanja, 26. maja 2019, od 7. do 19. ure. 
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V.
 

A JÓVÁHAGYOTT JELÖLTLISTÁK JEGYZÉKE 

1. Jelöltlista megnevezése: »SMC –  MODERN 
KÖZÉPPÁRT«

A jelöltek a következők:

1. Gregor Perič, szül. 1984. 03. 12., Izola, Malija 58.
 szám alatti lakos képzettségi szint: VII/2.
 képzettség megnevezése: okleveles politológus
 foglalkozás: országgyűlési képviselő

2. Helena Cvikl, szül. 1959. 11. 13., Maribor, Koroška 
cesta 69.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VIII/1.
 képzettség megnevezése: tudományok magisztere
 tudományos fokozat: magiszter 
 foglalkozás: a Maribori Egyetem és a Tengermelléki 

Egyetem tanára

3. Janja Sluga, szül. 1974. 05. 15., Rimske Toplice, 
Sevce 7. 

 szám alatti lakos képzettségi szint: VI.
 képzettség megnevezése: okl. üzleti ügyvitelvezető
 foglalkozás: országgyűlési képviselő

4. Miha Rebolj, szül. 1977. 09. 22., Jesenice, Cesta 
Maršala Tita 102. 

 szám alatti lakos képzettségi szint: VI/2.
 képzettség megnevezése: okleveles közgazdász
 foglalkozás: a Jesenicei Jégkorong Szövetség elnöke

5.  Branislav Rajić, szül. 1962. 05. 09., Maribor, 
Pohorska ulica 23n.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VIII/1.
 képzettség megnevezése: tudományok magisztere, okl. 

építészmérnök
 tudományos fokozat: magiszter 
 foglalkozás: országgyűlési képviselő

6.  Bojana Cvahte, szül. 1948. 11. 06., Ljubljana, 
Šarhova ulica 30.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VIII/1. 
képzettség megnevezése: tudományok magisztere 
tudományos fokozat: magiszter   
foglalkozás: nyugdíjas

7.  Vesna Ugrinovski, szül. 1981. 07. 04., Ljubljana, 
Herbersteinova ulica 14.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VII.
 képzettség megnevezése: okl. politológus
 foglalkozás: a Vízügyi és Beruházási Igazgatóság 

vezérigazgatója

8.  Aleš Prijon, szül. 1963. 10. 03., Ljubljana, Pod 
lipami 48.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VII.
 képzettség megnevezése: okl. építészmérnök
 foglalkozás: a Környezetvédelmi és Területfejlesztési 

Minisztérium államtitkára

V. 

SEZNAM POTRJENIH LIST KANDIDATOV

1. Ime liste kandidatov: »SMC – STRANKA 
MODERNEGA CENTRA«

Kandidati in kandidatke so:

1. Gregor Perič, roj. 12. 3. 1984, stanujoč Malija 58, Izola 
stopnja izobrazbe: VII/2 
naziv izobrazbe: univerzitetni diplomirani politolog 
delo, ki ga opravlja: poslanec Državnega zbora

 
2. Helena Cvikl, roj. 13. 11. 1959, stanujoča Koroška 

cesta 69, Maribor 
stopnja izobrazbe:  VIII/1 
naziv izobrazbe:  magister znanosti 
znanstveni naslov: magister  
delo, ki ga opravlja:  predavateljica na Univerzi v 
Mariboru in na Univerzi na Primorskem

 
3. Janja Sluga, roj. 15. 5. 1974, stanujoča Sevce 7, 

Rimske Toplice 
stopnja izobrazbe:  VI 
naziv izobrazbe:  dipl. poslovne administracije 
delo, ki ga opravlja:  poslanka Državnega zbora

 
4. Miha Rebolj, roj. 22. 9. 1977, stanujoč Cesta 

Maršala Tita 102, Jesenice 
stopnja izobrazbe:  VI/2 
naziv izobrazbe:  diplomirani ekonomist 
delo, ki ga opravlja:  predsednik Hokejskega 
društva Jesenice

 
5. Branislav Rajić, roj. 9. 5. 1962, stanujoč Pohorska 

ulica 23 n, Maribor 
stopnja izobrazbe:  VIII/1 
naziv izobrazbe:  magister znanosti, dipl. inž. 
arhitekture 
znanstveni naslov: magister  
delo, ki ga opravlja:  poslanec Državnega zbora 

6. Bojana Cvahte, roj. 6. 11. 1948, stanujoča Šarhova 
ulica 30, Ljubljana 
stopnja izobrazbe:  VIII/1 
naziv izobrazbe:  magister znanosti 
znanstveni naslov: magister   
delo, ki ga opravlja:  upokojenka 

7. Vesna Ugrinovski, roj. 4. 7. 1981, stanujoča 
Herbersteinova ulica 14, Ljubljana 
stopnja izobrazbe:  VII 
naziv izobrazbe:  univ. dipl. politologinja 
delo, ki ga opravlja:  v.d. generalne direktorice 
direktorata za vode in investicije 

8. Aleš Prijon, roj. 3. 10. 1963, stanujoč Pod lipami 
48, Ljubljana 
stopnja izobrazbe:  VII 
naziv izobrazbe:  univ. dipl. inženir arhitekture 
delo, ki ga opravlja:  državni sekretar na Ministrstvu 
za okolje in prostor
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2. Ime liste kandidatov: »ZSi – GIBANJE 
ZEDINJENA SLOVENIJA«

Kandidati in kandidatke so:

1. Andrej Šiško, roj. 24. 4. 1969, stanujoč Miklavška 
ulica 26, Maribor 
stopnja izobrazbe:  VI 
naziv izobrazbe:  inženir informatike 
delo, ki ga opravlja:  avtor, soavtor, urednik, 
publicist 

2. Anica Bidar, roj. 5. 7. 1971, stanujoča Lesično 40, Kozje 
stopnja izobrazbe:  V 
naziv izobrazbe:  trgovski poslovodja 
delo, ki ga opravlja:  kmetovalka 

3. Joško Joras, roj. 14. 9. 1950, stanujoč Sečovlje 1, Piran 
stopnja izobrazbe:  IV 
naziv izobrazbe:  natakar 
delo, ki ga opravlja:  upokojenec

3. Ime liste kandidatov: »ZELENI SLOVENIJE«

Kandidati in kandidatke so:

1. dr. Gorazd Pretnar, roj. 19. 7. 1956, stanujoč 
Zagoriška cesta 7, Bled 
stopnja izobrazbe:  X 
naziv izobrazbe:  doktor znanosti 
znanstveni naslov: doktor znanosti 
delo, ki ga opravlja:  vodja laboratorija za 
mikrobiologijo 

2. dr. Nada Pavšer, roj. 16. 4. 1948, stanujoča Vodice 
28, Dobrepolje 
stopnja izobrazbe:  X 
naziv izobrazbe:  doktor znanosti 
znanstveni naslov: doktor znanosti 
delo, ki ga opravlja:  upokojenka 
 

3. Mirko Brnič Jager, roj.  11. 1. 1954, stanujoč 
Slovenska cesta 28, Ljubljana 
stopnja izobrazbe:  VII 
naziv izobrazbe:  univerzitetni diplomirani  
 inženir arhitekture 
delo, ki ga opravlja:  upokojenec 

4. dr. Katarina Dea Žetko, roj. 28. 9. 1968, stanujoča 
Ulica bratov Rozmanov 4, Ljubljana 
stopnja izobrazbe:  X 
naziv izobrazbe:  doktor znanosti 
znanstveni naslov: doktor znanosti 
delo, ki ga opravlja:  profesorica angleščine in 
nemščine 

5. Dragan Djukić, roj. 1. 11. 1955, stanujoč Cesta na 
Svetje 3, Medvode 
stopnja izobrazbe:  V 
naziv izobrazbe:  strojni tehnik 
delo, ki ga opravlja:  upokojenec

2.  Jelöltlista megnevezése: »ZSi – EGYESÜLT 
SZLOVÉNIA MOZGALOM«

A jelöltek a következők:

1.  Andrej Šiško, szül. 1969. 04. 24., Maribor, Miklavška 
ulica 26.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VI.
 képzettség megnevezése: mérnökinformatikus
 foglalkozás: szerző, társszerző, szerkesztő, publicista

2.  Anica Bidar, szül. 1971. 07. 05., Kozje, Lesično 40.
 szám alatti lakos képzettségi szint: V.
 képzettség megnevezése: kereskedelmi üzletvezető
 foglalkozás: földműves

3.  Joško Joras, szül. 1950. 09. 14., Piran, Sečovlje 1.
 szám alatti lakos képzettségi szint: IV.
 képzettség megnevezése: pincér
 foglalkozás: nyugdíjas

3. Jelöltlista megnevezése: »SZLOVÉN ZÖLDEK«

A jelöltek a következők:

1.  dr. Gorazd Pretnar, szül. 1956. 07. 19., Bled, 
Zagoriška cesta 7.

 szám alatti lakos képzettségi szint:  X.
 képzettség megnevezése: a tudományok doktora
 tudományos fokozat: a tudományok doktora
 foglalkozás: mikrobiológiai laboratórium vezetője

2.   dr. Nada Pavšer, szül. 1948. 04. 16., Dobrepolje, 
Vodice 28.

 szám alatti lakos képzettségi szint:  X.
 képzettség megnevezése: a tudományok doktora
 tudományos fokozat: a tudományok doktora
 foglalkozás: nyugdíjas
 

3.  Mirko Brnič Jager, szül.  1954. 01. 11., Ljubljana, 
Slovenska cesta 28.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VII.
 képzettség megnevezése: okleveles építészmérnök
 foglalkozás: nyugdíjas

4.  dr. Katarina Dea Žetko, szül. 1968. 09. 28., 
Ljubljana, Ulica bratov Rozmanov 4.

 szám alatti lakos képzettségi szint: X.
 képzettség megnevezése: a tudományok doktora
 tudományos fokozat: a tudományok doktora
 foglalkozás: angol és német nyelvtanár

5.  Dragan Djukić, szül. 1955. 11. 01., Medvode, Cesta 
na Svetje 3.

 szám alatti lakos képzettségi szint: V.
 képzettség megnevezése: gépésztechnikus
 foglalkozás: nyugdíjas
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6. Ines Deželak, roj. 20. 9. 1986, stanujoča Lopata 20 e, Celje 
stopnja izobrazbe:  VII 
naziv izobrazbe:  univerzitetni diplomirani 
inženir gradbeništva 
delo, ki ga opravlja:  tehnična podpora na terenu 

7. Gregor Horvatić, roj. 21. 12. 1977, stanujoč 
Vodnikova ulica 14, Domžale 
stopnja izobrazbe:  V 
naziv izobrazbe:  usnjarski tehnik 
delo, ki ga opravlja:  delavec v logistiki 

8. Zorica Škorc, roj. 23. 11. 1955, stanujoča Frankovo 
naselje 41, Škofja Loka 
stopnja izobrazbe:  VI 
naziv izobrazbe:  socialna delavka 
delo, ki ga opravlja:  upokojenka

 

4. Ime liste kandidatov: »DD DOBRA DRŽAVA«

Kandidati in kandidatke so:

1. Peter Golob, roj. 3. 5. 1973, stanujoč Ulica Milana 
Majcna 49 a, Ljubljana 
stopnja izobrazbe:  VIII   
naziv izobrazbe:  univerzitetni diplomirani  
 pravnik 
delo, ki ga opravlja:  diplomat 

2. Natalija Tripković, roj. 30.9.1975, stanujoča 
Trebinjska ulica 1, Ljubljana 
stopnja izobrazbe:  IX   
naziv izobrazbe:  magistrica upravnih ved 
znanstveni naslov:   magistrica 
delo, ki ga opravlja:  podsekretarka – mednarodna 
služba na ministrstvu 

3. Smiljan Mekicar, roj. 24.10.1969, stanujoč Ježa 98, 
Ljubljana 
stopnja izobrazbe:  VIII   
naziv izobrazbe:  univerzitetni diplomirani  
 inženir elektrotehnike 
delo, ki ga opravlja:  sekretar, vodja projektov 
investicij in javnih naročil na Ministrstvu za zdravje 

4. Mateja Čadež, roj. 10. 8. 1975, stanujoča Podvasca 
55, Pristava, Tržič 
stopnja izobrazbe:  VIII 
naziv izobrazbe:  univerzitetna diplomirana  
 ekonomistka 
delo, ki ga opravlja:  samostojna podjetnica 

5. Igor Gobec, roj. 3. 9. 1966, stanujoč Proseniško 
104, Šentjur     
stopnja izobrazbe:  VIII 
naziv izobrazbe:  univerzitetni diplomirani  
 ekonomist 
delo, ki ga opravlja:  direktor podjetja 

6. Simona Leskovec, roj. 8. 12. 1965, stanujoča Ulica 
28. maja 63, Ljubljana      

6.  Ines Deželak, szül. 1986. 09. 20., Celje, Lopata 20e.
 szám alatti lakos képzettségi szint: VII.
 képzettség megnevezése: okleveles építőmérnök
 foglalkozás: helyszíni műszaki támogató

7.   Gregor Horvatić, szül. 1977. 12. 21., Domžale, 
Vodnikova ulica 14.

 szám alatti lakos képzettségi szint: V.
 képzettség megnevezése: bőripari technikus
 foglalkozás:  logisztikai dolgozó

8.   Zorica Škorc, szül. 1955. 11. 23., Škofja Loka, 
Frankovo naselje 41.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VI.
 képzettség megnevezése: szociális munkás
 foglalkozás: nyugdíjas

 

4. Jelöltlista megnevezése: »DD JÓ ÁLLAM«

A jelöltek a következők:

1. Peter Golob, szül. 1973. 05. 03., Ljubljana, Ulica 
Milana Majcna 49a.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VIII 
     képzettség megnevezése: okleveles jogász
 foglalkozás: diplomata

2.  Natalija Tripković, szül. 1975. 09. 30., Ljubljana, 
Trebinjska ulica 1.

 szám alatti lakos képzettségi szint: IX. 
képzettség megnevezése: a közigazgatás-tudomány magisztere

 tudományos fokozat: magiszter
 foglalkozás: titkárhelyettes az Egészségügyi 

Minisztérium Nemzetközi Főosztályán 

3.  Smiljan Mekicar, szül. 1969. 10. 24., Ljubljana, Ježa 
98.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VIII.
    képzettség megnevezése: okleveles villamosmérnök
 foglalkozás: titkár, az Egészségügyi Minisztérium 

beruházási és közbeszerzési projektvezetőj 

4.  Mateja Čadež, szül. 1975. 08. 10., Tržič, Pristava, 
Podvasca 55.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VIII.
    képzettség megnevezése: okleveles közgazdász
 foglalkozás: egyéni vállalkozó

5.  Igor Gobec, szül. 10966. 09. 03., Šentjur, Proseniško 
104.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VIII.
     képzettség megnevezése: okleveles közgazdász
 foglalkozás: vállalatigazgató

6.  Simona Leskovec, szül. 1965. 12. 08., Ljubljana, 
Ulica 28. maja 63.
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stopnja izobrazbe:  V 
naziv izobrazbe:  kemijski tehnik 
delo, ki ga opravlja:  tehnična sodelavka 

7. Tilen Majnardi, roj. 9.9.1972, stanujoč Žaucerjeva 
ulica 20, Ljubljana 
stopnja izobrazbe:  IX 
naziv izobrazbe:  magister ekonomskih znanosti 
znanstveni naslov: magister  
delo, ki ga opravlja:  vodja projektov 
 

8. Urška Makovec, roj. 2. 3. 1981, stanujoča Ulica 
Mladinskih brigad 41, Miklavž na Dravskem polju    
stopnja izobrazbe:  VIII 
naziv izobrazbe:  profesorica nemškega jezika 
delo, ki ga opravlja:  komercialistka/svetovalka za 
zdravstvena zavarovanja

 

5. Ime liste kandidatov: »SLOVENSKA 
NACIONALNA STRANKA - SNS«

Kandidati in kandidatke so: 

1. Zmago Jelinčič Plemeniti, roj. 7.1.1948, stanujoč 
Bleiweisova 13, Ljubljana 
stopnja izobrazbe:  VII/2   
naziv izobrazbe:  magisterij politologije za 
diplomacijo in varnostne vede       
znanstveni naslov: mag. farmacije 
delo, ki ga opravlja:  poslanec  

2. Tomaž Krajnc, roj. 20.2.1970, stanujoč Gorica pri 
Šmartnem 13a, Šmartno v Rožni dolini 
stopnja izobrazbe:  VII/2   
naziv izobrazbe:  univerzitetni diplomirani 
ekonomist 
delo, ki ga opravlja:  direktor 

3. Jernej Ahčin, roj. 13.9.1991, stanujoč Ulica bratov 
Učakar 114, Ljubljana 
stopnja izobrazbe:  VII/2   
naziv izobrazbe:  univerzitetni diplomirani 
ekonomist 
delo, ki ga opravlja:  direktor 

4. Alenka Jelenovič, roj. 15.5.1967, stanujoča Šalka 
vas 113, Šalka vas 
stopnja izobrazbe:  V   
naziv izobrazbe:  medicinska sestra 
delo, ki ga opravlja:  medicinska sestra 

5. Marija Župevc, roj. 19.4.1976, stanujoča Pečje 24, 
Sevnica 
stopnja izobrazbe:   VI 
naziv izobrazbe:        organizatorka socialnih mrež      
delo, ki ga opravlja:  direktorica 

6. Andrej Dočinski, roj. 11.6.1977, stanujoč Golo 152, Golo 
stopnja izobrazbe:  VII/2 
naziv izobrazbe: diplomirani varstvoslovec 

 szám alatti lakos képzettségi szint: V.
    képzettség megnevezése: vegyésztechnikus
 foglalkozás: műszaki munkatárs

7.  Tilen Majnardi, szül. 1972. 09. 09., Ljubljana, 
Žaucerjeva ulica 20.

 szám alatti lakos képzettségi szint: IX.
    képzettség megnevezése: a közgazdaságtudományok 

magisztere
 tudományos fokozat: magiszter 
 foglalkozás: projektvezető

8.  Urška Makovec, szül. 1981. 03. 02., Miklavž na 
Dravskem polju, Ulica Mladinskih brigad 41.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VIII.
   képzettség megnevezése: német nyelvtanár
 foglalkozás: egészségbiztosítási értékesítő/tanácsadó
 
 

5. Jelöltlista megnevezése: »SZLOVÉN NEMZETI 
PÁRT - SNS«

 
A jelöltek a következők: 

1.  Zmago Jelinčič Plemeniti, szül. 1948. 01. 07., 
Ljubljana, Bleiweisova 13.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VII/2. 
  képzettség megnevezése: a diplomácia és 

biztonságtudomány magisztere 
   tudományos fokozat: a gyógyszerészet magisztere
 foglalkozás: országgyűlési képviselő 

2.  Tomaž Krajnc, szül. 1970. 02. 20., Šmartno v Rožni 
dolini, Gorica pri Šmartnem 13a.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VII/2. 
képzettség megnevezése: okleveles közgazdász

   foglalkozás: igazgató

3.  Jernej Ahčin, szül. 1991. 09. 13., Ljubljana, Ulica 
Bratov Učakar 114.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VII/2. 
képzettség megnevezése: okleveles közgazdász

    foglalkozás: igazgató

4.  Alenka Jelenovič, szül. 1967. 05. 15., Šalka vas, 
Šalka vas 113.

 szám alatti lakos képzettségi szint: V. képzettség 
megnevezése: ápolónő

 foglalkozás: ápolónő

5.  Marija Župevc, szül. 1976. 04. 19., Sevnica, Pečje 24.
 szám alatti lakos képzettségi szint: VI.
 képzettség megnevezése: szociális hálózat szervező
 foglalkozás: igazgató

6.  Andrej Dočinski, szül. 1977. 06. 11., Golo, Golo 152.
 szám alatti lakos képzettségi szint: VII/2.
 képzettség megnevezése: okleveles biztonsági szakértő



7

delo, ki ga opravlja:  vodja službe za kadrovsko 
analitiko 

7. Katarina Žunko, roj. 13.10.1993, stanujoča Aleševa 
ulica 17, Limbuš 
stopnja izobrazbe:  VII/2 
naziv izobrazbe: diplomirana ekonomistka 
delo, ki ga opravlja:  kadrovnica  

8. Ivana Bendra, roj. 18.1.1988, stanujoča Pot Franca 
Pušnika 10, Hrastnik 
stopnja izobrazbe:  VII/2 
naziv izobrazbe: diplomirana ekonomistka     
delo, ki ga opravlja:  koordinatorka

6.  Ime liste kandidatov: »POVEŽIMO SE«

Kandidati in kandidatke so:

1. Urša (Urška) Zgojznik, roj. 1. 8 .1980, stanujoča 
Glavni trg 45, Polzela 
stopnja izobrazbe:  VII 
naziv izobrazbe:  profesorica matematike in 
pedagogike 
delo, ki ga opravlja:  ekolog 

2. Boštjan Tavčar, roj. 9. 7. 1964, stanujoč Pot na Zali 
Rovt 51, Tržič 
stopnja izobrazbe:  VII/II 
naziv izobrazbe:  univ. dipl. inženir 
elektrotehnike 
delo, ki ga opravlja:  vodja Centra za obveščanje RS 

3. Josip Rotar, roj. 11. 5. 1981, stanujoč Veluščkova 
ulica 7, Maribor 
stopnja izobrazbe:  VII/II 
naziv izobrazbe:  univ. dipl. inženir prometa 
delo, ki ga opravlja:  višji svetovalec – Javna agencija 
RS za železniški promet 

4. Marjana Škalič Žužek, roj. 26. 1. 1972, stanujoča 
Levstikova 4, Moravske toplice 
stopnja izobrazbe:  VII 
naziv izobrazbe:  univ. dipl. psihologinja 
delo, ki ga opravlja:  psihologinja 

5. Domen Savič, roj. 15. 10. 1981, stanujoč Knezov 
Štradon 15, Ljubljana 
stopnja izobrazbe:  VII/II 
naziv izobrazbe:  univ. dipl. novinar 
delo, ki ga opravlja:  direktor neprofitnega zavoda 

6. Karel Šrot, roj. 1. 1. 1978, stanujoč Pucola 4, Celje 
stopnja izobrazbe:  VII/II 
naziv izobrazbe:  univ. dipl. inženir arhitekture 
delo, ki ga opravlja:  arhitekt, učitelj 

7. Nermina Simončič, roj. 26. 7. 1983, stanujoča 
Kersnikova ulica 3, Maribor 
stopnja izobrazbe:  V 
naziv izobrazbe:  ekonomski tehnik 
delo, ki ga opravlja:  poslovni sekretar

 foglalkozás: a Humánerőforrás-elemzési Osztály 
vezetője 

7.  Katarina Žunko, szül. 1993. 10. 13., Limbuš, 
Aleševa ulica 17.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VII/2.
 képzettség megnevezése: okleveles közgazdász
 foglalkozás: humánerőforrás munkatárs 

8.  Ivana Bendra, szül. 1988. 01. 18., Hrastnik, Pot 
Franca Pušnika 10.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VII/2.
 képzettség megnevezése: okleveles közgazdász     
 foglalkozás: koordinátor

6. Jelöltlista megnevezése: »ÖSSZEFOGÁS«

A jelöltek a következők:
 
1.  Urša (Urška) Zgojznik, szül. 1980. 08. 01., Polzela, 

Glavni trg 45.
 szám alatti lakos képzettségi szint: VII.
 képzettség megnevezése: matematika- és 

pedagógiatanár
 foglalkozás: ökológus

2.  Boštjan Tavčar, szül. 1964. 07. 09., Tržič, Pot na 
Zali Rovt 51.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VII/II.
 képzettség megnevezése: okl. villamosmérnök
 foglalkozás: a SzK Információs Központjának 

vezetője

3.   Josip Rotar, szül. 1981. 05. 11., Maribor, Veluščkova 
ulica 7.

 szám alatti lakos képzettségi szint:  VII/II.
 képzettség megnevezése: okl. közlekedésmérnök
 foglalkozás: senior tanácsadó – a SzK Közhasznú 

Vasúti Ügynöksége

4.  Marjana Škalič Žužek, szül. 1972. 01. 26., Moravske 
toplice, Levstikova 4.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VII.
 képzettség megnevezése: okl. pszichológus
 foglalkozás: pszichológus

5.   Domen Savič, szül. 1981. 10. 15., Ljubljana, Knezov 
Štradon 15.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VII/II.
 képzettség megnevezése: okl. újságíró
 foglalkozás: nonprofit intézet igazgatója

6.   Karel Šrot, szül. 1978. 01. 01., Celje, Pucola 4.
 szám alatti lakos képzettségi szint: VII/II.
 képzettség megnevezése: okl. építészmérnök
 foglalkozás: építész, tanár

7.  Nermina Simončič, szül. 1983. 07. 26., Maribor, 
Kersnikova ulica 3.

 szám alatti lakos képzettségi szint: V.
 képzettség megnevezése: közgazdasági technikus
 foglalkozás: ügyviteli titkár
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8. Petra Greiner, roj. 12. 5. 1978, stanujoča 
Gregorčičeva 3, Maribor 
stopnja izobrazbe:  VII 
naziv izobrazbe:  dipl. fizioterapevt 
delo, ki ga opravlja:  direktorica Zavoda 13

7.  Ime liste kandidatov: »LISTA MARJANA ŠARCA«

Kandidati in kandidatke so: 

1. Irena Joveva, roj. 26.2.1989, stanujoča Cesta 
železarjev 17, Jesenice 
stopnja izobrazbe:  VII 
naziv izobrazbe:  magistrica svetovnih študij 
delo, ki ga opravlja:  samostojna podjetnica 
 

2. Klemen Grošelj, roj. 8.3.1976, stanujoč Graška 
cesta 22 c, Litija 
stopnja izobrazbe:  VIII/2 
naziv izobrazbe:  doktorat znanosti 
znanstveni naslov: doktorat znanosti s področja 
 obramboslovja 
delo, ki ga opravlja:  državni sekretar 

3. Edis Rujović, roj. 22.10.1989, stanujoč Fužine 2a, 
Kamnik 
stopnja izobrazbe:  VI 
naziv izobrazbe:  diplomirani varstvoslovec 
delo, ki ga opravlja:  specialist za nadzor in kvaliteto 

4. Tina Heferle, roj. 28.5.1986, stanujoča Miklošičeva 
ulica 4b, Domžale 
stopnja izobrazbe:  VII/2 
naziv izobrazbe:  univerzitetna diplomirana  
 pravnica 
delo, ki ga opravlja:  poslanka Državnega zbora RS 

5. Jasna Ružicki, roj. 10.3.1992, stanujoča Sejmišče 7, 
Kranj 
stopnja izobrazbe:  VI 
naziv izobrazbe:  univerzitetna diplomantka 
 mednarodnih odnosov 
delo, ki ga opravlja:  študentka 

6. Luka Kočevar, roj. 23.8.1990, stanujoč Cesta v 
Pretržje 6, Cerknica 
stopnja izobrazbe:  V 
naziv izobrazbe:  gimnazijski maturant 
delo, ki ga opravlja:  koordinator oskrbne verige 

7. Justina Erčulj, roj. 17.9.1955, stanujoča Alpska 54a, 
Radovljica 
stopnja izobrazbe:  VIII/2  
naziv izobrazbe:  doktorat znanosti s področja 
 vodenja v izobraževanju 
znanstveni naslov: doktorat znanosti 
delo, ki ga opravlja:  področna sekretarka 

8. Rudi Spruk, roj. 1.6.1977, stanujoč Žmavčeva ulica 
2 a, Maribor 

8.  Petra Greiner, szül. 1978. 05. 12., Maribor, 
Gregorčičeva 3.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VII.
 képzettség megnevezése: okl. fizikoterapeuta
 foglalkozás: a Zavod 13 központ igazgatója

7. Jelöltlista megnevezése: »MARJAN ŠAREC LISTÁJA«

A jelöltek a következők:

1.  Irena Joveva, szül. 1989. 02. 26., Jesenice, Cesta 
železarjev 17.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VII.
 képzettség megnevezése: nemzetközi tanulmányok 

magisztere
 foglalkozás: egyéni vállalkozó

2.  Klemen Grošelj, szül. 1976. 03. 08., Litija, Graška 
cesta 22c.

 szám alatti lakos képzettségi szint:  VIII/2.
 képzettség megnevezése: a tudományok doktora
 tudományos fokozat: a tudományok doktora a 

védelmi területről
 foglalkozás: államtitkár

3.  Edis Rujović, szül. 1989. 10. 22., Kamnik, Fužine 2a.
 szám alatti lakos képzettségi szint: VI.
 képzettség megnevezése: okleveles biztonsági szakértő
 foglalkozás: felügyeleti és minőségellenőrzési szakértő

4.  Tina Heferle, szül. 1986. 05. 28., Domžale, 
Miklošičeva ulica 4b.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VII/2.
 képzettség megnevezése: okleveles jogász
 foglalkozás: országgyűlési képviselő

5.  Jasna Ružicki, szül. 1992. 03. 10., Kranj, Sejmišče 7.
 szám alatti lakos képzettségi szint: VI.
 képzettség megnevezése: végzős hallgató a nemzetközi 

kapcsolatok szakon
 foglalkozás: egyetemi hallgató

6.  Luka Kočevar, szül. 1990. 08. 23., Cerknica, Cesta v 
Pretržje 6.

 szám alatti lakos képzettségi szint: V.
 képzettség megnevezése: gimnáziumi érettségi
 foglalkozás: ellátási lánc koordinátor

7.  Justina Erčulj, szül. 1955. 09. 17., Radovljica, Alpska 
54a.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VIII/2. 
 képzettség megnevezése: az oktatásirányítási 

tudományok doktora
 tudományos fokozat: a tudományok doktora
 foglalkozás: területi titkár

8.  Rudi Spruk, szül. 1977. 06. 01., Maribor, Žmavčeva 
ulica 2a.
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stopnja izobrazbe:  V 
naziv izobrazbe:  elektrotehnik 
delo, ki ga opravlja:  projektno delo

8. Ime liste kandidatov: »NOVA SLOVENIJA – 
KRŠČANSKI DEMOKRATI«

Kandidati in kandidatke so:

1. Ljudmila Novak, roj. 1. 8. 1959, stanujoča Imenje 8, 
Moravče 
stopnja izobrazbe:  VIII 
naziv izobrazbe:  profesorica nemškega in  
 slovenskega jezika 
delo, ki ga opravlja:  poslanka Državnega zbora RS 

2. Jožef Horvat, roj. 8.7.1955, stanujoč Žižki 31 g, 
Črenšovci 
stopnja izobrazbe:  VIII 
naziv izobrazbe:  univerzitetni diplomirani fizik 
delo, ki ga opravlja:  poslanec Državnega zbora RS 

3. Lojze (Alojz) Peterle, roj. 5.7.1948, stanujoč 
Vodovodna 3a, Ljubljana 
stopnja izobrazbe:  VIII 
naziv izobrazbe:  profesor zemljepisa in   
 zgodovine, ekonomist 
delo, ki ga opravlja:  poslanec Evropskega 
parlamenta 

4. Iva Dimic, roj. 28.10.1972, stanujoča Dolenja vas 
97, Cerknica 
stopnja izobrazbe:  VII 
naziv izobrazbe:  diplomirana ekonomistka 
delo, ki ga opravlja:  poslanka Državnega zbora RS 

5. Mojca Erjavec, roj. 1.9.1980, stanujoča Trg svobode 
15, Ravne na Koroškem 
stopnja izobrazbe:  VIII 
naziv izobrazbe:  profesorica nemščine in  
 angleščine, magistra evropskih  
 študij 
delo, ki ga opravlja:  uradnica Sveta EU, podjetnica 

6. Katja Berk Bevc, roj. 28.3.1991, stanujoča Gubno 1 
B, Kozje 
stopnja izobrazbe:  VIII 
naziv izobrazbe:  magistra tolmačenja 
delo, ki ga opravlja:  asistentka za blagovne znamke 

7. dr. Franci Demšar, roj. 4.2.1960, stanujoč Ježa 83, 
Ljubljana 
stopnja izobrazbe:  X 
naziv izobrazbe:  doktor znanosti 
znanstveni naslov: doktor znanosti 
delo, ki ga opravlja:  direktor NAKVIS 

8. dr. Žiga Turk, roj. 4.2.1962, stanujoč Pregljeva 70, 
Ljubljana 
stopnja izobrazbe:  X 
naziv izobrazbe:  doktor znanosti 

 szám alatti lakos képzettségi szint: V.
 naziv izobrazbe: elektrotechnikus
 foglalkozás: projektmunka

8.  Jelöltlista megnevezése: »ÚJ SZLOVÉNIA – 
KERESZTÉNYDEMOKRATÁK«

A jelöltek a következők:

1.   Ljudmila Novak, szül. 1959. 08. 01., Moravče, 
Imenje 8.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VIII.
    képzettség megnevezése: német és szlovén nyelvtanár
 foglalkozás: országgyűlési képviselő

2.  Jožef Horvat, szül. 1955. 07. 08., Črenšovci, Žižki 
31g.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VIII.
    képzettség megnevezése: okleveles fizikus
 foglalkozás: országgyűlési képviselő

3.  Lojze (Alojz) Peterle, szül. 1948. 07. 05., Ljubljana, 
Vodovodna 3a.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VIII.
    képzettség megnevezése: földrajz- és történelemtanár, 

közgazdász
 foglalkozás: az Európa Parlament képviselője

4.   Iva Dimic, szül. 1972. 10. 28., Cerknica, Dolenja vas 
97.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VII.
    képzettség megnevezése: okleveles közgazdász
 foglalkozás: országgyűlési képviselő

5.   Mojca Erjavec, szül. 1980. 09. 01., Ravne na 
Koroškem, Trg Svobode 15.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VIII.
 képzettség megnevezése: német és angol nyelvtanár, 

az európai tanulmányok magisztere
 foglalkozás: az Európai Unió Tanácsának 

hivatalnoka, vállalkozó

6.   Katja Berk Bevc, szül. 1991. 03. 28., Kozje, Gubno 
1B.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VIII.
     képzettség megnevezése: a tolmácsolás magisztere
 foglalkozás: márkanév asszisztens

7.   dr. Franci Demšar, szül. 1960. 02. 04., Ljubljana, 
Ježa 83.

 szám alatti lakos képzettségi szint: X.
   képzettség megnevezése: a tudományok doktora
 tudományos fokozat: a tudományok doktora
 foglalkozás: a NAKVIS cég igazgatója

8.  dr. Žiga Turk, szül. 1962. 02. 04., Ljubljana, 
Pregljeva 70.

 szám alatti lakos képzettségi szint: X.
    képzettség megnevezése: a tudományok doktora
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znanstveni naslov:       doktor znanosti 
delo, ki ga opravlja:  profesor na Fakulteti za 
gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

9.  Ime liste kandidatov: »SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA STRANKA – SDS IN SLS - 
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA«

        
Kandidati in kandidatke so:

1. dr. Milan Zver, roj. 25.5.1962, stanujoč Janežovski 
Vrh 37, Destrnik 
stopnja izobrazbe:  X   
naziv izobrazbe:  dr. polit. znanosti,   
 univerzitetni profesor 
znanstveni naslov:   dr. politoloških znanosti 
delo, ki ga opravlja:  poslanec v Evropskem 
parlamentu 

2. Romana Tomc, roj. 2.11.1965, stanujoča Ob 
dolenjski železnici 144, Ljubljana 
stopnja izobrazbe:  VIII   
naziv izobrazbe:  univ. dipl. ekonomistka 
delo, ki ga opravlja:  poslanka v Evropskem 
parlamentu 

3. Patricija Šulin, roj. 25.11.1965, stanujoča 
Cankarjeva ulica 48, Nova Gorica 
stopnja izobrazbe:  VIII   
naziv izobrazbe:  univ. dipl. organizator dela 
delo, ki ga opravlja:  poslanka v Evropskem 
parlamentu 

4. Franc Bogovič, roj. 2.2.1963, stanujoč Koprivnica 
39, Krško 
stopnja izobrazbe:  VI   
naziv izobrazbe:  kmetijski inženir 
delo, ki ga opravlja:  poslanec v Evropskem 
parlamentu 

5. Franc Kangler, roj. 8.7.1965, stanujoč Pohorska 
ulica 31, Maribor 
stopnja izobrazbe:  VI   
naziv izobrazbe:  pravnik 
delo, ki ga opravlja:  vodja projektov 

6. Alenka Forte, roj. 7.9.1957, stanujoča Opekarna 1, 
Trbovlje 
stopnja izobrazbe:  VIII   
naziv izobrazbe:  dr. medicine, specialist 
znanstveni naslov:   dr. medicine 
delo, ki ga opravlja:  zdravnik specialist 

7. Davorin Kopše, roj. 8.11.1963, stanujoč Runkova 
ulica 2, Ljubljana 
stopnja izobrazbe:  VII   
naziv izobrazbe:  dipl. ekonomist, dipl. org. 
upravnega dela 
delo, ki ga opravlja:  upokojenec 
 

 tudományos fokozat: a tudományok doktora
 foglalkozás: a Ljubljanai Egyetem Építészmérnöki és 

Geodéziai Karának tanára

9.  Jelöltlista megnevezése:: »SZLOVÉN DEMOKRATA 
PÁRT – SDS ÉS SLS - SZLOVÉN NÉPPÁRT«

  

A jelöltek a következők:

1. dr. Milan Zver, szül. 1962. 05. 25., Destrnik, 
Janežovski Vrh 37.

 szám alatti lakos képzettségi szint: X. 
   képzettség megnevezése: a politikatudományok 

doktora, egyetemi tanár
 tudományos fokozat: a politikatudományok doktora
 foglalkozás: az Európa Parlament képviselője

2.   Romana Tomc, szül. 1965. 11. 02., Ljubljana, Ob 
dolenjski železnici 144.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VIII.
   képzettség megnevezése: okl. közgazdász
 foglalkozás: az Európa Parlament képviselője

3. Patricija Šulin, szül. 1965. 11. 25., Nova Gorica, 
Cankarjeva ulica 48.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VIII.
    képzettség megnevezése: okl. munkaszervező
 foglalkozás: az Európa Parlament képviselője

4.   Franc Bogovič, szül. 1963. 02. 02., Krško, Koprivnica 
39.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VI.  
képzettség megnevezése: mezőgazdasági mérnök

 foglalkozás: az Európa Parlament képviselője

5.   Franc Kangler, szül. 1965. 07. 08., Maribor, 
Pohorska ulica 31.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VI.  
képzettség megnevezése: jogász

 foglalkozás: projektvezető

6.  Alenka Forte, szül. 1957. 09. 07., Trbovlje, Opekarna 1.
 szám alatti lakos képzettségi szint: VIII. 
   képzettség megnevezése: szakorvos
 tudományos fokozat: orvos
 foglalkozás: szakorvos

7.  Davorin Kopše, szül. 1963. 11. 08., Ljubljana, 
Runkova ulica 2.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VII.
 képzettség megnevezése: okl. közgazdász, okl. 

közigazgatási munkaszervezési szakértő
 foglalkozás: nyugdíjas
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8. Alja Domjan, roj. 19. 6. 1990, stanujoča Prisojna 
cesta 6, Radenci 
stopnja izobrazbe:  VIII 
naziv izobrazbe:  magistrica politologije 
delo, ki ga opravlja:  strokovna sodelavka v 
Državnem zboru

10. Ime liste kandidatov: »DOM – DOMOVINSKA 
LIGA«

Kandidati in kandidatke so:

1. mag. Bernard Brščič, roj. 23.8.1973, stanujoč 
Chengdujska 2, Ljubljana 
stopnja izobrazbe:  VIII 
naziv izobrazbe:  mag. ekonomije, mag. filozofije 
znanstveni naslov: mag. ekonomije, mag. filozofije 
delo, ki ga opravlja:  Izvedenec za načrtovanje in 
analizo investicij 
 

2. Lucija Šikovec Ušaj, roj. 22.4.1958, stanujoča 
Štefanova ulica 3, Ljubljana 
stopnja izobrazbe:  VII 
naziv izobrazbe:  uni. dipl. prav. 
delo, ki ga opravlja:  odvetnica 

3. Norma Marija Korošec, roj. 6.10.1994, stanujoča 
Videm 2, Cerknica 
stopnja izobrazbe:  V 
naziv izobrazbe:  gimnazijska maturantka 
delo, ki ga opravlja:  študentka 

4. Marko Oblak, roj. 27.6.1957, stanujoč Vodnikova 
cesta 25, Ljubljana 
stopnja izobrazbe:  VII 
naziv izobrazbe:  dipl. ing. far. 
delo, ki ga opravlja:  solastnik, zastopnik podjetja 

11. Ime liste kandidatov: »SOCIALNI DEMOKRATI – 
SD«

Kandidati in kandidatke so:

1. Tanja Fajon, roj. 9. 5. 1971, stanujoča Novo Polje 
cesta VII št. 31, Ljubljana 
stopnja izobrazbe:  VIII 
naziv izobrazbe:  univerzitetna diplomirana  
 novinarka 
delo, ki ga opravlja:  evropska poslanka 

2. Matjaž Nemec, roj. 10. 4. 1980, stanujoč Bilje 187 a, Renče 
stopnja izobrazbe:  VIII 
naziv izobrazbe:  magister mednarodnega  
 poslovanja in trajnostnega  
 razvoja 
delo, ki ga opravlja:  poslanec 

3. dr. Dominika Švarc Pipan, roj. 9. 7. 1978, 
stanujoča Župančičeva ulica 12, Ljubljana 

8.  Alja Domjan, szül. 1990. 06. 19., Radenci, Prisojna 
cesta 6.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VIII.
    képzettség megnevezése: a politológia magisztere
 foglalkozás: országgyűlési szakmai munkatárs

10.  Jelöltlista megnevezése: »HAZA – HAZAFIAS 
SZÖVETSÉG«

A jelöltek a következők:

1. mag. Bernard Brščič, szül. 1973. 08. 23., Ljubljana, 
Chengdujska 2.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VIII.
 képzettség megnevezése: a közgazdaságtudomány 

magisztere, a filozófia magisztere
 tudományos fokozat: a közgazdaságtudomány 

magisztere, a filozófia magisztere
 foglalkozás: beruházás-tervezési és -elemzési szakértő

2. Lucija Šikovec Ušaj, szül. 1958. 04. 22., Ljubljana, 
Štefanova ulica 3.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VII.
    képzettség megnevezése: okl. jogász
 foglalkozás: ügyvéd

3. Norma Marija Korošec, szül. 1994. 10. 06., 
Cerknica, Videm 2.

 szám alatti lakos képzettségi szint: V.
    képzettség megnevezése: gimnáziumi érettségi
 foglalkozás: egyetemi hallgató

4. Marko Oblak, szül. 1957. 06. 27., Ljubljana, 
Vodnikova cesta 25.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VII.
    képzettség megnevezése: okl. gyógyszerész
 foglalkozás: egy cég társtulajdonosa és képviselője

11.  Jelöltlista megnevezése: »SZOCIÁLDEMOKRATÁK 
– SD«

A jelöltek a következők:

1.  Tanja Fajon, szül. 1971. 05. 09., Ljubljana, Novo 
Polje, Cesta VII 31.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VIII.
 képzettség megnevezése: okleveles újságíró
 foglalkozás: Európa Parlamenti képviselő
 

2. Matjaž Nemec, szül. 1980. 04. 10., Renče, Bilje 187a.
 szám alatti lakos képzettségi szint: VIII.
 képzettség megnevezése: a nemzetközi üzleti 

gazdaságtan és a fenntartható fejlődés magisztere
 foglalkozás: országgyűlési képviselő
 

3.  dr. Dominika Švarc Pipan, szül. 1978. 07. 09., 
Ljubljana, Župančičeva ulica 12.



12

stopnja izobrazbe:  X 
naziv izobrazbe:  doktorica politoloških znanosti 
znanstveni naslov: doktorica znanosti 
delo, ki ga opravlja:  državna sekretarka na 
ministrstvu 

4. dr. Milan Brglez, roj. 1. 9. 1967, stanujoč Stara 
cesta 96 f, Logatec 
stopnja izobrazbe:  X 
naziv izobrazbe:  doktor znanosti 
znanstveni naslov: doktor znanosti 
delo, ki ga opravlja:  poslanec 

5. Neva Grašič, roj. 29. 9. 1987, stanujoča Kidričeva 
ulica 17, Laško 
stopnja izobrazbe:  VII 
naziv izobrazbe:  diplomantka evropskih študij 
delo, ki ga opravlja:  svetovalka predsednika 
Državnega zbora 

6. mag. Franc Hočevar, roj. 4. 7. 1946, stanujoč 
Ogrinova ulica 31, Škofljica 
stopnja izobrazbe:  IX 
naziv izobrazbe:  magister ekonomskih znanosti 
znanstveni naslov: magister znanosti 
delo, ki ga opravlja:  upokojenec 
 

7. dr. Ljubica Jelušič, roj. 16. 6. 1960, stanujoča Kazlje 
56, Sežana 
stopnja izobrazbe:  X 
naziv izobrazbe:  doktorica znanosti 
znanstveni naslov: doktorica znanosti 
delo, ki ga opravlja:  visokošolska učiteljica 

8. dr. Aleksander Jevšek, roj. 21. 7. 1961, stanujoč 
Kajuhova 50, Murska Sobota 
stopnja izobrazbe:  X 
naziv izobrazbe:  doktor znanosti 
znanstveni naslov: doktor znanosti 
delo, ki ga opravlja:  župan mestne občine 
 

12. Ime liste kandidatov: »LEVICA«

Kandidati in kandidatke so:

1. Violeta Tomić, roj. 22. 1. 1963, stanujoča 
Komenskega ulica 14, Ljubljana 
stopnja izobrazbe:  VII 
naziv izobrazbe:  diplomirana dramska igralka 
delo, ki ga opravlja:  poslanka  Državnega zbora RS 

2. Aleksander Sašo Slaček Brlek, roj. 21. 5. 1983, 
stanujoč Linhartova 3, Ljubljana 
stopnja izobrazbe:  VIII 
naziv izobrazbe:  komunikolog 
znanstveni naslov: doktor znanosti 
delo, ki ga opravlja:  asistent na fakulteti – 
raziskovalec 
 

 szám alatti lakos képzettségi szint: X.
 képzettség megnevezése: a politikatudományok 

doktora
 tudományos fokozat: a tudományok doktora
 foglalkozás: minisztériumi államtitkár

4.  dr. Milan Brglez, szül. 1967. 09. 01., Logatec, Stara 
cesta 96f.

 szám alatti lakos képzettségi szint: X.
 képzettség megnevezése: a tudományok doktora
 tudományos fokozat: a tudományok doktora
 foglalkozás: országgyűlési képviselő

5.  Neva Grašič, szül. 1987. 09. 29., Laško, Kidričeva 
ulica 17.

 szám alatti lakos képzettségi szint:  VII.
 képzettség megnevezése: végzős hallgató az európai 

tanulmányok szakon
 foglalkozás: az Országgyűlés elnökének tanácsadója

6.  mag. Franc Hočevar, szül. 1946. 07. 04., Škofljica, 
Ogrinova ulica 31.

 szám alatti lakos képzettségi szint: IX.
 képzettség megnevezése: a közgazdaságtudományok 

magisztere
 tudományos fokozat: a tudományok magisztere
 foglalkozás: nyugdíjas

7.  dr. Ljubica Jelušič, szül. 1960. 06. 16., Sežana, 
Kazlje 56.

 szám alatti lakos képzettségi szint: X.
 képzettség megnevezése: a tudományok doktora
 tudományos fokozat: a tudományok doktora
 foglalkozás:  főiskolai tanár

8.  dr. Aleksander Jevšek, szül. 1961. 07. 21., 
Muraszombat, Kajuhova 50.

 szám alatti lakos képzettségi szint: X.
 képzettség megnevezése: a tudományok doktora
 tudományos fokozat: a tudományok doktora
 foglalkozás: a városi önkormányzat polgármestere

 

12.  Jelöltlista megnevezése: »BALOLDAL«
   
A jelöltek a következők:

1.  Violeta Tomić, szül. 1963. 01. 22., Ljubljana, 
Komenskega ulica 14.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VII.
 képzettség megnevezése: okleveles színművész
 foglalkozás: országgyűlési képviselő

2.  Aleksander Sašo Slaček Brlek, szül. 1983. 05. 21., 
Ljubljana, Linhartova 3.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VIII.
 képzettség megnevezése: kommunikációs szakember
 tudományos fokozat: a tudományok doktora
 foglalkozás: egyetemi asszisztens – kutató
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3. Ana Štromajer, roj. 10. 6. 1988, stanujoča Kriška 
ulica 26, Kranj 
stopnja izobrazbe:  VII 
naziv izobrazbe:  magistrica politologije 
znanstveni naslov: magistrica politologije 
delo, ki ga opravlja:  strokovna sodelavka na 
Mladinskem svetu Slovenije 

4. Danijel Rebolj, roj. 27. 8. 1956, stanujoč Betettova 
4, Maribor 
stopnja izobrazbe:  VIII 
naziv izobrazbe:  univerzitetni profesor 
znanstveni naslov: doktor znanosti 
delo, ki ga opravlja:  izredni profesor 

5. Urška Lipovž, roj. 7. 9. 1989, stanujoča Ribiška pot 
32, Lenart v Slovenskih Goricah 
stopnja izobrazbe:  VII 
naziv izobrazbe:  sociologinja 
delo, ki ga opravlja:  receptorka 

6. Lovro Centrih, roj. 14. 2. 1986, stanujoč Alešovčeva 
6, Ljubljana 
stopnja izobrazbe:  V 
naziv izobrazbe:  gimnazijski maturant 
delo, ki ga opravlja:  samostojni podjetnik 

7. Alma Rekić, roj. 27. 5. 1981, stanujoča Ilirska cesta 
1, Jesenice 
stopnja izobrazbe:  VI 
naziv izobrazbe:  organizator gostinstva in  
 turizma 
delo, ki ga opravlja:  vodja gostinstva 

8. Luka Mesec, roj. 1. 7. 1987, stanujoč Log 73, 
Železniki 
stopnja izobrazbe:  VII 
naziv izobrazbe:  diplomant evropskih študij 
delo, ki ga opravlja:  poslanec Državnega zbora RS

13. Ime liste kandidatov: »DeSUS – Demokratična 
stranka upokojencev Slovenije«

Kandidati in kandidatke so:

1. dr. Igor Šoltes, roj. 22. 8. 1964, stanujoč Viška cesta 
23, Ljubljana 
stopnja izobrazbe:  VIII/2 
naziv izobrazbe:  doktor znanosti s področja 
 politologije 
znanstveni naslov: doktor znanosti 
delo, ki ga opravlja:  poslanec Evropskega 
parlamenta 

2. Damjan Stanonik, roj. 29. 9. 1975, stanujoč 
Pustnice 9, Vodice 
stopnja izobrazbe:  VII 
naziv izobrazbe:  univerzitetni diplomirani  
 politolog 
delo, ki ga opravlja:  akreditiran asistent evropskega 
poslanca Iva Vajgla

3.  Ana Štromajer, szül. 1988. 06. 10., Kranj, Kriška 
ulica 26.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VII.
 képzettség megnevezése: a politológia magisztere
 tudományos fokozat: a politológia magisztere
 foglalkozás: a Szlovén Ifjúsági Tanács szakmai 

munkatársa

4.  Danijel Rebolj, szül. 1956. 08. 27., Maribor, 
Betettova 4.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VIII.
 képzettség megnevezése: egyetemi tanár
 tudományos fokozat: a tudományok doktora
 foglalkozás: rendkívüli tanár

5.  Urška Lipovž, szül. 1989. 09. 07., Lenart v 
Slovenskih Goricah, Ribiška pot 32.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VII.
 képzettség megnevezése: szociológus
 delo, ki ga opravlja: recepciós

6.  Lovro Centrih, szül. 1986. 02. 14., Ljubljana, 
Alešovčeva 6.

 szám alatti lakos képzettségi szint: V.
 képzettség megnevezése: gimnáziumi érettségi
 foglalkozás: egyéni vállalkozó

7.  Alma Rekić, szül. 1981. 05. 27., Jesenice, Ilirska cesta 1.
 szám alatti lakos képzettségi szint: VI.
 képzettség megnevezése: vendéglátóipari és 

idegenforgalmi szervező 
 foglalkozás: vendéglátóipari vezető

8.  Luka Mesec, szül. 1987. 07. 01., Železniki, Log 73.
 szám alatti lakos képzettségi szint: VII.
 képzettség megnevezése: az európai tanulmányok 

szak végzős hallgatója
 foglalkozás: országgyűlési képviselő

13.  Jelöltlista megnevezése: »DeSUS – Szlovén 
Nyugdíjasok Demokratikus Pártja«

A jelöltek a következők:

1.  dr. Igor Šoltes, szül. 1964. 08. 22., Ljubljana, Viška 
cesta 23.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VIII/2.
 képzettség megnevezése: a politológiatudomány 

doktora
 tudományos fokozat: a tudományok doktora
 foglalkozás: az Európa Parlament képviselője

2.  Damjan Stanonik, szül. 1975. 09. 29., Vodice, 
Pustnice 9.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VII.
 képzettség megnevezése: okleveles politológus
 foglalkozás: Ivo Vajgl európa parlamenti képviselő 

akkreditált asszisztense
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3. Tereza Novak, roj. 29. 1. 1966, stanujoča Sončni 
Log 5a, Logatec 
stopnja izobrazbe:  VII 
naziv izobrazbe:  univ. dipl. filozofinja 
delo, ki ga opravlja:  izvršna direktorica Slovenske 
filantropije 

4. Zdenka Gajzer, roj. 28. 11. 1948, stanujoča Flisova 
ulica 48, Hoče Slivnica 
stopnja izobrazbe:  VI/2 
naziv izobrazbe:  diplomirani ekonomist 
delo, ki ga opravlja:  upokojenka 

5. Vitomir Mavrič, roj. 22. 2. 1949, stanujoč Razgled 
3, Izola 
stopnja izobrazbe:  VII 
naziv izobrazbe:  univ. dipl. inženir gradbeništva 
delo, ki ga opravlja:  upokojenec, lastnik podjetja 

6. dr. Maja Sušec, roj. 26. 1. 1986, stanujoča Srednji 
Dolič 22/d, Mislinja 
stopnja izobrazbe:  VIII/2 
naziv izobrazbe:  doktor znanosti s področja  
 kemije 
znanstveni naslov: doktor znanosti 
delo, ki ga opravlja:  vodja kontrole kakovosti in 
analitskih znanosti in tehnologij 

7. Peter Boršić, roj. 4. 1. 1973, stanujoč Slavniška 
cesta 5, Hrpelje Kozina 
stopnja izobrazbe:  VI/2  
naziv izobrazbe:  diplomirani organizator  
 turizma 
delo, ki ga opravlja:  pospeševalec prodaje 

8. Vesna Dragan, roj. 25. 5. 1976, stanujoča Košenice 
94, Novo mesto 
stopnja izobrazbe:  VII/2 
naziv izobrazbe:  magister poslovnih ved 
znanstveni naslov: magister poslovnih ved 
delo, ki ga opravlja:  sekretarka na Ministrstvu za 
okolje in prostor

14.  Ime liste kandidatov: »STRANKA ALENKE 
BRATUŠEK«

Kandidati in kandidatke so:

1. Angelika Mlinar, roj. 29.6.1970, s stalnim 
prebivališčem Piaristengasse 20/6, Dunaj, Avstrija 
in začasnim prebivališčem Slovenska cesta 9 b , 
Ljubljana, državljanka Republike Avstrije 
stopnja izobrazbe:  VIII/2   
naziv izobrazbe:  doktorica pravnih znanosti 
znanstveni naslov:   doktorica znanosti 
delo, ki ga opravlja:  poslanka v Evropskem 
parlamentu 
 

3.  Tereza Novak, szül. 1966. 01. 29., Logatec, Sončni 
Log 5a.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VII.
 képzettség megnevezése: okl. filozófus
 foglalkozás: a Szlovén Filantróp Társaság ügyvezető 

igazgatója

4.  Zdenka Gajzer, szül. 1948. 11. 28., Hoče Slivnica, 
Flisova ulica 48.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VI/2.
 képzettség megnevezése: okleveles közgazdász
 foglalkozás: nyugdíjas

5.  Vitomir Mavrič, szül. 1949. 02. 22., Izola, Razgled 3.
 szám alatti lakos képzettségi szint: VII.
 képzettség megnevezése: okl. építészmérnök
 foglalkozás: nyugdíjas, cégtulajdonos
 

6.  dr. Maja Sušec, szül. 1986. 01. 26., Mislinja, Srednji 
Dolič 22/d.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VIII/2.
 képzettség megnevezése: a kémiatudomány doktora
 tudományos fokozat: a tudományok doktora
 foglalkozás: minőségellenőrzési, elemzési és 

technológiai osztály vezetője
 

7.  Peter Boršić, szül. 1973. 01. 04., Hrpelje Kozina, 
Slavniška cesta 5.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VI/2. 
 képzettség megnevezése: okleveles turisztikai szervező
 foglalkozás: értékesítési felelős
 

8.  Vesna Dragan, szül. 1976. 05. 25., Novo mesto, 
Košenice 94.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VII/2.
 képzettség megnevezése: az üzleti tudományok 

magisztere
 tudományos fokozat: az üzleti tudományok 

magisztere
 foglalkozás: a Környezetvédelmi és Területfejlesztési 

Minisztérium titkára

14.  Jelöltlista megnevezése: »ALENKA BRATUŠEK 
PÁRTJA«

A jelöltek a következők:

1.  Angelika Mlinar, szül. 1970. 06. 29., állandó 
lakóhelye: Piaristengasse 20/6, Bécs, Ausztria és  

 ideiglenes lakóhelye: Slovenska cesta 9b, Ljubljana, 
osztrák állampolgár

 képzettségi szint: VIII/2. 
képzettség megnevezése: a jogtudományok doktora

 tudományos fokozat: a tudományok doktora
 foglalkozás: az Európa Parlament képviselője
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2. Jernej Pavlič, roj. 18. 1. 1984, stanujoč Britof 239 c, 
Kranj 
stopnja izobrazbe:  VII 
naziv izobrazbe:  magister poslovnih ved 
znanstveni naslov:   magister poslovnih ved 
delo, ki ga opravlja:  vodja kabineta na Ministrstvu 
za infrastrukturo 
 

3. Olga Belec, roj. 16.7.1968, stanujoča Mirna ulica 9, 
Murska Sobota 
stopnja izobrazbe:  VII   
naziv izobrazbe:  diplomirana upravna   
 organizatorka 
delo, ki ga opravlja:  državna sekretarka na Uradu 
Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu 
in po svetu 

4. Andrej Rajh, roj. 30.3.1979, stanujoč Ulica Heroja 
Staneta 16, Maribor 
stopnja izobrazbe:  VIII/1 
naziv izobrazbe:  magister znanosti 
znanstveni naslov:   magister znanosti 
delo, ki ga opravlja:  poslanec v Državnem zboru 
Republike Slovenije 

5. Đorđe Berak, roj. 22.7.1976, stanujoč Šerkova ulica 
3, Ljubljana 
stopnja izobrazbe:  VII   
naziv izobrazbe:  akademski glasbenik violinist 
delo, ki ga opravlja:  profesor violine

  

6. Mateja Zupan, roj. 23.11.1985, stanujoča Pleterje 
49, Krško 
stopnja izobrazbe:  VI/2 
naziv izobrazbe:  dipl. inženir cestnega prometa 
delo, ki ga opravlja:  operativni delavec na 
gradbišču 

7. Andrej Šušmelj, roj. 8.8.1965, stanujoč Cankarjeva 
ulica 20, Nova Gorica 
stopnja izobrazbe:  VII   
naziv izobrazbe:  univ. dipl. biolog 
delo, ki ga opravlja:  profesor biologije na gimnaziji 

8. Nina Mauhler, roj. 19.1.1972, stanujoča Prežihova 
ulica 9, Ravne na Koroškem 
stopnja izobrazbe:  VII  
naziv izobrazbe:  magistrica ekonomskih in  
 poslovnih ved 
znanstveni naslov:   magistrica ekonomskih in  
 poslovnih ved 
delo, ki ga opravlja:  državna sekretarka na 
Ministrstvu za infrastrukturo

2. Jernej Pavlič, szül. 1984. 01. 18., Kranj, Britof 239c.
 szám alatti lakos képzettségi szint: VII.
    képzettség megnevezése: az üzleti tudományok 

magisztere
 tudományos fokozat: az üzleti tudományok 

magisztere
 fülkéjének: az Infrastruktúra Minisztérium 

kabinetvezetője

3. Olga Belec, szül. 1968. 07. 16., Muraszombat, Mirna 
ulica 9.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VII. 
   képzettség megnevezése: okleveles közigazgatás-

szervező
 foglalkozás: a Szlovén Köztársaság 

Kormányhivatalában a határon túli és külföldön élő 
szlovénekért felelős államtitkár

4. Andrej Rajh, szül. 1979. 03. 30., Maribor, Ulica 
Heroja Staneta 16.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VIII/1.
    képzettség megnevezése: a tudományok magisztere
 tudományos fokozat: a tudományok magisztere
 foglalkozás: szlovén országgyűlési képviselő

5.  Đorđe Berak, szül. 1976. 07. 22., Ljubljana, Šerkova 
ulica 3.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VII.  
képzettség megnevezése: zeneakadémiai 
hegedűművész

 foglalkozás: hegedűtanár

6.  Mateja Zupan, szül. 1985. 11. 23., Krško, Pleterje 49.
 szám alatti lakos képzettségi szint:  VI/2.
   képzettség megnevezése: okl. közúti 

közlekedésmérnök
 foglalkozás: operatív munkatárs építkezésen

7. Andrej Šušmelj, szül. 1965. 08. 08., Nova Gorica, 
Cankarjeva ulica 20.

 szám alatti lakos képzettségi szint: VII.   
képzettség megnevezése: okl. biológus

 foglalkozás: gimnáziumi biológiatanár

8. Nina Mauhler, szül. 1972. 01. 19., Ravne na 
Koroškem, Prežihova ulica 9.

 szám alatti lakosképzettségi szint: VII. 
  képzettség megnevezése: a közgazdasági és 

üzleti tudományok magisztere tudományos 
fokozat: a közgazdasági és üzleti tudományok 
magisztere foglalkozás: az Infrastruktúra 
Minisztérium államtitkára
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