
 
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 ŽUPANA OBČINE RADOVLJICA. 
 
Redne volitve za župana Občine Radovljica bodo 18. novembra 2018. 
 

Kandidati za župana 
 
 
izžrebana št. kandidata: 1 
predlagatelj:  Miran Rems in skupina volivcev 
kandidat:  CIRIL GLOBOČNIK  
datum roj.:  19.11.1959    spol: M 
občina:  Radovljica 
naslov:  Radovljica, Ulica Staneta Žagarja 22b 
strokovni ali znanstveni naslov:  učitelj športne vzgoje 
delo: župan Občine Radovljica 
 
 
izžrebana št. kandidata: 2 
predlagatelj:  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
kandidat:  mag. ANDREJ POTOČNIK  
datum roj.:  12.10.1961    spol: M 
občina:  Radovljica 
naslov:  Zaloše, Zaloše 9 
strokovni ali znanstveni naslov:  magister znanosti 
delo: podsekretar na MKGP 
 
 
izžrebana št. kandidata: 3 
predlagatelj:  Branko Fajfar in skupina volivcev 
kandidat:  BRANKO FAJFAR  
datum roj.:  08.11.1958    spol: M 
občina:  Radovljica 
naslov:  Ljubno, Ljubno 145 
strokovni ali znanstveni naslov:  strojni tehnik 
delo: dopolnilna dejavnost 
 



izžrebana št. kandidata: 4 
predlagatelj:  SD - SOCIALNI DEMOKRATI 
kandidat:  DALIBOR ŠOLAR  
datum roj.:  29.07.1970    spol: M 
občina:  Radovljica 
naslov:  Lipnica, Lipnica 3b 
strokovni ali znanstveni naslov:  profesor matematike in fizike 
delo: profesor matematike in fizike 
 
 
izžrebana št. kandidata: 5 
predlagatelj:  LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA 
kandidat:  VOJKA JESENKO  
datum roj.:  03.03.1973    spol: Ž 
občina:  Radovljica 
naslov:  Radovljica, Cankarjeva ulica 30 
strokovni ali znanstveni naslov:  univ. dipl. org. dela - informatik 
delo: podsekretar na MNZ 
 
 
NAVODILO: Glasuje se za 1 (enega) kandidata in sicer tako, da se obkroži zaporedna 
številka pred imenom in priimkom kandidata.  
 

 
Karmen Vnučec l.r. 

predsednica 
Občinske volilne komisije  
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