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OBČINA RADOVLJICA 
 Občinska volilna komisija 

RAZGLAS 
Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v zvezi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor 
(Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - Odl. US, 35/14 - Odl. US in 
23/17) Občinska volilna komisija Občine Radovljica RAZGLAŠA seznam kandidatov za 
ČLANE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI v Občini Radovljica. 

Redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti bodo 18. novembra 2018. 
 

SEZNAM KANDIDATOV: 
KS BREZJE 

 
 

I. VOLILNA ENOTA – 10208005  Brezje I 
voli se lahko 3 kandidate  
(Brezje, Noše) 
 
izžrebana št. kandidata: 1 
predlagatelj:  Izidor Arih in skupina volivcev 
kandidat:  Mitja Potočnik  
datum roj.:  10.05.1968    spol: M 
občina:  Radovljica 
naslov:  Brezje, Brezje 32a 
strokovni ali znanstveni naslov:  mizar 
delo:  tehnolog v proizvodnji 
 
izžrebana št. kandidata: 2 
predlagatelj:  Izidor Arih in skupina volivcev 
kandidat:  Lidija Slak  
datum roj.:  13.06.1965    spol: Ž 
občina:  Radovljica 
naslov:  Brezje, Brezje 15b 
strokovni ali znanstveni naslov:  - 
delo:  pomožni delavec 
 
izžrebana št. kandidata: 3 
predlagatelj:  Izidor Arih in skupina volivcev 
kandidat:  Matjaž Dežman  
datum roj.:  17.02.1967    spol: M 
občina:  Radovljica 
naslov:  Brezje, Brezje 53 
strokovni ali znanstveni naslov:  inženir lesarstva 
delo:  skladiščnik 
 
 
 
 



 2 

II. VOLILNA ENOTA – 10209005  Brezje II 
voli se lahko 2 kandidata  
(Črnivec) 
 
izžrebana št. kandidata: 1 
predlagatelj:  Izidor Arih in skupina volivcev 
kandidat:  Maruša Šolar Čuden  
datum roj.:  19.05.1984    spol: Ž 
občina:  Radovljica 
naslov:  Črnivec, Črnivec 2 
strokovni ali znanstveni naslov:  diplomirani ekonomist (UNI) 
delo:  finančno računovodski sektor 
 
izžrebana št. kandidata: 2 
predlagatelj:  Izidor Arih in skupina volivcev 
kandidat:  Izidor Arih  
datum roj.:  07.04.1959    spol: M 
občina:  Radovljica 
naslov:  Črnivec, Črnivec 8 
strokovni ali znanstveni naslov:  finomehanik 
delo:  hišnik 
 
 
 
III. VOLILNA ENOTA – 10210005  Brezje III 
voli se lahko 1 kandidat  
(Dobro Polje) 
 
izžrebana št. kandidata: 1 
predlagatelj:  Izidor Arih in skupina volivcev 
kandidat:  Tomaž Sitar  
datum roj.:  27.12.1973    spol: M 
občina:  Radovljica 
naslov:  Dobro Polje, Dobro Polje 15 
strokovni ali znanstveni naslov:  elektro inženir 
delo:  vodja investicij 
 
izžrebana št. kandidata: 2 
predlagatelj:  SD - SOCIALNI DEMOKRATI 
kandidat:  Ana Marković Bach  
datum roj.:  05.12.1979    spol: Ž 
občina:  Radovljica 
naslov:  Dobro Polje, Dobro Polje 9b 
strokovni ali znanstveni naslov:  univerzitetna dipl. ekonomistka 
delo:  nam. vodje skup. finan. rač. službe na Okr.sod. LJ 
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IV. VOLILNA ENOTA – 10211005  Brezje IV 
voli se lahko 1 kandidat  
(Peračica) 
 
izžrebana št. kandidata: 1 
predlagatelj:  Izidor Arih in skupina volivcev 
kandidat:  Anton Zavrl  
datum roj.:  04.08.1956    spol: M 
občina:  Radovljica 
naslov:  Peračica, Peračica 4 
strokovni ali znanstveni naslov:  ekonomist 
delo:  upokojenec 
 
 
 
Navodilo: 
Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno številko pred kandidatom, za katerega se glasuje. 
Voli se lahko največ toliko kandidatov, kolikor jih je določeno v posamezni volilni enoti. 
 
 

Karmen Vnučec l.r. 
predsednica 

Občinske volilne komisije  
Občine Radovljica 

 


	RAZGLAS
	Redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti bodo 18. novembra 2018.


