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Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS št. 12/96 in
spremembe) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Radovljica
(UVG, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 14.
seji dne 4. 6. 2008 sprejel naslednji
SKLEP
o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega
zavoda Radovljica, določitvi števila otrok v oddelkih in dodatnih
znižanjih plačil staršev za programe vrtca
1. člen
Cena programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica od 1.
9. 2008 dalje znaša na mesec:
I. starostno obdobje (1-3 let)
- dnevni program
476,38 EUR
II. starostno obdobje (3-5 let)
- dnevni program
359,87 EUR
- poldnevni program 4-urni
233,91 EUR
- poldnevni program 5-urni
305,89 EUR

1.
Na podlagi 6. in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št.
23/99 in 19/00) ter 86. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Radovljica (UVG, št. 29/99) je Občinski svet Občine Radovljica na
15. redni seji, dne 2. 7. 2008 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PRIZNANJIH OBČINE RADOVLJICA

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o priznanjih Občine
Radovljica (v nadaljnjem besedilu: Odlok, DN UO, št. 3/2000).
2. člen
Prvi odstavek 1. člena Odloka se spremeni in dopolni, tako, da se
glasi: ”S tem odlokom se določajo vrste, pogoji, postopek in način
podeljevanja priznanj Občine Radovljica, njihova oblika in način
vodenja evidence podeljenih priznanj ter razveljavitev nepodeljenih
priznanj.”
3. člen
V Odloku se za 17. členom doda nov 17. a člen, ki se glasi: ”V kolikor prejemnik občinskega priznanja le-tega ne želi prevzeti oziroma
ga nagrajenec oziroma njegov zastopnik ne prevzame v roku dveh
let, od dneva, ko naj bi mu bilo priznanje svečano podeljeno, se
sklep o prejemu občinskega priznanja razveljavi, prejemnika pa se
briše iz registra občinskih priznanj.”
4. člen
Ta Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica Uradne objave.

Številka: 0071-11/2008
Datum: 2. 7. 2008

Janko S. Stušek, l.r.
ŽUPAN

2. člen
Dodatna znižanja plačil staršev za programe vrtca:
- v času odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni ves mesec, se od
plačila odšteje sorazmerni del prehrane (glede na plačilni razred) in
50 % režijskih stroškov; razliko do polne cene brez stroškov prehrane krije ustanovitelj,
- v času odsotnosti otroka iz vrtca zaradi letovanja, se v času odsotnosti od plačila odšteje sorazmerni del prehrane (glede na plačilni
razred) in 50 % režijskih stroškov, razliko do polne cene programa
brez stroškov hrane krije ustanovitelj,
- v času počitnic starši plačajo rezervacijo v višini 20% plačila, ki jim
je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca. Rezervacijo
lahko uveljavljajo največ enkrat letno za neprekinjeno odsotnost
najmanj en mesec in največ dva meseca. Razliko do polne cene
programa brez stroškov živil plača vrtcu ustanovitelj,
- za čas, ko je otrok odsoten iz vrtca (strnjena odsotnost nad 3 dni),
se cena zniža za stroške neporabljenih živil. Cena se zniža sorazmerno glede na plačilni razred.
3. člen
V posamezne oddelke v vrtcih Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica je
v šolskem letu 2008/09 v I. starostnem obdobju lahko vpisanih: heterogeni oddelek 1-3 let največ 10+2 otroka, v homogeni oddelek 1-2 let
ali 2-3 let največ do 12+2 otroka. V oddelke II. starostnega obdobja:
heterogeni oddelek 2-4 leta največ 17+2 otroka, heterogeni oddelek
3-5 let največ 19+2 otroka in v homogeni oddelek do 22+2 otroka.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah,
glasilu občine Radovljica - Uradne objave, uporablja pa se od 1. 9.
2008 dalje. Z dnem veljavnosti tega sklepa se razveljavi 2. in 3. člen
sklepa o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda
Radovljica in določitvi števila otrok v oddelkih, DNUO št. 77/07 in
sklep o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda
Radovljica, DN UO št. 98/08.

Št.: 009-9/2008
Datum: 4. 6. 2008

Janko S. Stušek, l.r.
ŽUPAN

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

UO, stran 2
3.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99,
19/00) in 99. člena Poslovnika Občinskega sveta (UVG, št. 29/99)
je Občinski svet Občine Radovljica na svoji 15. redni seji dne
2. julija 2008 sprejel
OBVEZNO RAZLAGO
13. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
za območje planske celote Radovljica
in
13. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
za območje planske celote Kropa

1.
Besedilo 13. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
območje planske celote Radovljica (DN UO, št. 47/04 - prečiščeno
besedilo, 48/08 - popr., 98/08) in 13. člena Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za območje planske celote Kropa (DN UO,
št. 47/04 - prečiščeno besedilo, 48/05 - popr.) v poglavju Gradnja
stanovanjskih objektov, predzadnji odstavek, ki se glasi:
”Streha: simetrična dvokapnica z naklonom 38 - 42 stopinj (prilagojen obstoječim objektom).”
je možno razlagati tako, da je:
dopustna simetrična dvokapnica z naklonom 38 - 42
stopinj oziroma naklon prilagojen obstoječim objektom v
neposredni bližini.
2.
Ta obvezna razlaga se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine
Radovljica - Uradne objave in stopi v veljavo z dnem objave.

Št.: 3505 - 9/2008
Radovljica, dne 3. julija 2008

Janko S. Stušek, l.r.
ŽUPAN

4.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99,
70/00 in 51/02) in 127. člena Statuta Občine Radovljica (UVG,
št. 23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 29. seji
dne 3. 10. 2001 sprejel
ODLOČBO
O IZVZEMU ZEMLJIŠČA IZ JAVNE RABE

1. Zemljišči, parc. št. 1120/2, pot (47 m2), parc. št. 1120/3, pot
(130 m2), pripisani pri vlož. št. 658 k.o. Ljubno, knjiženo kot Javno dobro, se izvzame iz javne rabe.
2. Parcela navedena v prvi točki te odločbe, se odpiše od vložka št.
658 k.o. Ljubno in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižen vložek,
kjer se vknjiži lastninska pravica na Občino Radovljica.
O b r a z l o ž i t e v:
V postopku je bilo ugotovljeno, da zemljišči, parc. št. 1120/2, pot
(47 m2), parc. št. 1120/3, pot (130 m2), pripisani pri vlož. št. 658
k.o. Ljubno, knjiženo kot Javno dobro, v naravi travnik, ne služita
več svojemu namenu in tako tudi nimata več funkcije Javnega dobra.
Predlog je s tem utemeljen.

št. 99, 25. julija 2008

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo ni dopustna pritožba, dovoljen pa je upravni spor, ki se sproži s tožbo pri Upravnem
sodišču RS v Ljubljani, v roku 30 dni po objavi odločbe v Deželnih
novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave. Eventualna pritožba se lahko vloži pismeno ali ustno na zapisnik pri navedenem sodišču ali pri kateremkoli drugem sodišču.

Številka: 46500-59/01
Radovljica, 17. 7. 2008

Janko S. Stušek, l.r.
ŽUPAN

5.
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS,
št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99,
19/00) je župan Občine Radovljica sprejel

SKLEP
o začetku priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za stanovanjsko gradnjo Dvorska vas

1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se podrobneje določi:
- oceno stanja in razloge za pripravo občinskega podrobnega
prostorskega načrta,
- območje občinskega podrobnega prostorskega načrta,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roke za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta in
njegovih posameznih faz,
- nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi občinskega
podrobnega prostorskega načrta v skladu s svojo pristojnostjo in
druge udeležence,
- obveznosti v zvezi s financiranjem priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta,
- objavo sklepa.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Predmet izdelave je Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo Dvorska vas (v nadaljevanju OPPN), ki se nahaja na severnem delu naselja Dvorska vas.
Območje urejanja je podrobneje opredeljeno v prostorskih sestavinah družbenega plana Občine Radovljica. Prostorsko ureditveni pogoji za območje planske celote Radovljica (DN UO, št. 47/2004 in
48/2004) določajo, da je za del morfološke enote U-Dv 1 (Dvorska
vas) potrebno izdelati lokacijski načrt (občinski podrobni prostorski
načrt po novi zakonodaji). Območje je v prostorskih sestavinah družbenega plana opredeljeno kot stavbno zemljišče namenjeno stanovanjski pozidavi. V naravi je omejeno z obstoječima cestama na zahodni in južni strani, obstoječima objektoma na severni strani, na
vzhodni strani pa meje poteka po travniških površinah, ki so v prostorskih sestavinah družbenega plana opredeljene kot stavbno zemljišče v območju stanovanj.
Skupna površina območja predvidenega izvedbenega akta je
- 0.38 ha površine.
Pripravi se občinski podrobni prostorski načrt v skladu z veljavno
zakonodajo in podzakonskimi predpisi.
3. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje urejanja občinskega podrobnega prostorskega načrta je
podrobneje opredeljeno v prostorskih sestavinah družbenega plana
Občine Radovljica.

št. 99, 25. julija 2008

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Predviden Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko
gradnjo Dvorska vas zajema naslednjo parc. št. oziroma njen del:
168/1, k.o. Otok (podatki GURS april 2008).
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo občinskega podrobnega
prostorskih načrtov, se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih
strokovnih podlag, pripravo variantnih rešitev in izborom najustreznejše variante.
Strokovna rešitev mora biti presojana s funkcionalnega, varstvenega
in ekonomskega vidika ter z vidika njene sprejemljivosti v lokalnem
okolju. O izboru strokovne rešitve odloči pripravljavec.
Akt mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi predpisi. Prostorskega načrtovalca je izbral lastnik zemljišča in investitor OPPN.
5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Občinski podrobni prostorski načrt se izdela po naslednjem
okvirnem terminskem planu:
- začetek - sklep o pripravi in objava v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave ter na spletnih straneh občine
- priprava osnutka OPPN, 30 dni
- smernice nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- priprava dopolnjenega osnutka OPPN, 30 dni
- javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, sodelovanje javnosti, javna obravnava, 30 dni
- preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek
OPPN, priprava stališč, priprava predloga OPPN, 10 dni
- mnenja nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu
- objava odloka OPPN in izdelava končnega elaborata, 15 dni,
v primeru, da bo potrebna celovita presoja vplivov na okolje, se
v postopek priprave OPPN ustrezno vključi tudi celovita presoja
vplivov na okolje:
- priprava okoljskega poročila, 30 dni
- preveritev okoljskega poročila, 15 dni
- sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN, 30 dni.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN sodelujejo s
posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja
prostora ter mnenj k predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo Dvorska vas so:
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zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo
veljavni predpisi.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni tudi pisno
sporoči občini, ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo
vplivov na okolje.
Če je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, investitor OPPN za dopolnjen osnutek OPPN zagotovi okoljsko poročilo, ki se ga skupaj z dopolnjenim osnutkom OPPN pošlje ministrstvu,
pristojnemu za varstvo okolja.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, najkasneje v 15 dneh preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in v skladu s predpisi.
Pripravi se predlog OPPN, ki se ga posreduje nosilcem urejanja
prostora, da dajo v 30 dneh mnenje, ali predlog OPPN upošteva
smernice.
Če je za OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov
OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti in ga pošljejo ministrstvu,
pristojnemu za varstvo okolja.
Na podlagi mnenj ministrstev, ministrstvo pristojno za varstvo okolja,
odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki
ureja varstvo okolja.
Občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog OPPN v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu OPPN smernice upoštevane in če je ministrstvo, pristojno za
varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo
potrdilo, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Izdelavo OPPN in vseh potrebnih strokovnih podlag financira lastnik
zemljišča na območju OPPN.
8. člen
(objava sklepa)
Ta sklep začne veljati z dnem objave in se objavi v Deželnih novicah,
glasilu Občine Radovljica - Uradne objave ter na spletnih straneh
Občine Radovljica.

Št. 350-5-0011/2008
Radovljica, 15. julija 2008

Janko S. Stušek, l.r.
ŽUPAN

6.
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za CPVO, Dunajska 48,
1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za
upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek
območja Zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, p.p. 38
3. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3a, Kranj
4. Petrol Plin, d. o. o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Vojkova 61, 1000 Ljubljana
6. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za
vzdrževanje omrežja Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
7. UPC Telemach, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000
Ljubljana
8. Komunala Radovljica, Ljubljanska 27, Radovljica
9. Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica (Oddelek za
infrastrukturo)
Če se v postopku priprave osnutka OPPN ugotovi, da je potrebno
pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti
v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.
Občina pošlje osnutek OPPN nosilcem urejanja prostora ter jih pozove,
da ji v roku 30 dni od poziva dajo smernice.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni ne dajo smernic, se šteje,
da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse

Župan Občine Radovljica na podlagi 8. člena Zakona o volilni in
referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/07)
objavlja
POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO
UPORABE PLAKATNIH MEST

1. Občina Radovljica nudi organizatorjem volilne kampanje (v nadaljevanju: organizatorji) za redne volitve poslancev v državni zbor
2008 plakatna mesta na objektih in napravah za oglaševanje na
podlagi Odloka o oglaševanju v občini Radovljica (DN UO, št.
41/04) in Pravilnika o merilih, objektih in lokacijah za oglaševanje (DN UO, št. 43/04).
2. Plakatna mesta iz 1. točke bodo enakomerno razporejena po
celotnem območju Radovljice med zainteresirane organizatorje.
3. Organizatorji naj v vlogi navedejo želeno število in vrsto plakatnih
mest.
4. Uporaba plakatnih mest je brezplačna, organizator plača samo
stroške plakatiranja in odstranjevanja plakatov.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA
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5. Organizatorji morajo poslati vloge najkasneje do vključno 8. 8.
2008 na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska c. 19, 4240
Radovljica, z oznako ”VOLILNA KAMPANJA - REDNE VOLITVE
POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 2008”.
6. Občina Radovljica sprejema vloge organizatorjev in na podlagi
načela enakopravnosti za vsakega določi enako število plakatnih
mest. Razdelitev plakatnih mest določi na podlagi 18. člena
Odloka o oglaševanju v občini Radovljica (DN UO, št. 41/04),
komisija, ki jo imenuje direktor občinske uprave.
7. Plakatiranje na določenih plakatnih mestih in lokacijah bo možno
od 22. 8. 2008 do vključno 19. 9. 2008 do 24.00 ure.

Št.: 0412- 2/2008
Datum: 17. 7. 2008

Janko S. Stušek, l.r.
ŽUPAN

7.
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica na podlagi 7.
člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
sklepa 35. seje Občinskega sveta Občine Radovljica z dne
7. 9. 2006 in 15. seje Občinskega sveta Občine Radovljica z dne
2. 7. 2008 ter v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. list RS,
št. 84/07 in 94/07) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel. 04/53723-00, faks 04/5314-684
2. Predmet prodaje:
A - prodaja gradbene parcele, namenjene za individualno gradnjo v ZN Dolina v Lescah, parc. št. 395/65 (oznaka parcele
št. 8) v izmeri 930 m2, po ceni 133,00 EUR/m2,
B - prodaja gradbene parcele, namenjene za individualno gradnjo
v ZN Dolina v Lescah, parc. št. 395/86 (oznaka parcele
št. 60-A) v izmeri 1038 m2, po ceni 133,00 EUR/m2,
C - prodaja stavbne parcele št. 609/3 v izmeri 525 m2 v Novi
vas, po ceni 120,00 EUR/m2,
namenjena gradnji ene stanovanjske hiše,
D - prodaja stavbnega zemljišča, parc št. 843/2 v izmeri 1337
m2 in parc. št. 844/1 v izmeri 1392 m2, ležeči v poslovni
coni LIP v Podnartu, namenjeni poslovni gradnji po ceni
50,00 EUR/m2
Gradbene parcele pod A in B se nahajajo v območju, ki se ureja
z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu Dolina v Lescah
(DN UO, št. 55/05) - območje za gradnjo stanovanjskih objektov.
3. Izklicna cena predmetnega komunalno neopremljenega stavbnega zemljišča znaša:
pod A - po ceni 133,00 EUR/m2, brez DDV
pod B - po ceni 133,00 EUR/m2, brez DDV
pod C - po ceni 120,00 EUR/m2, brez DDV.
pod D - po ceni 50,00 EUR/m2 brez DDV.
Najnižji znesek višanja je 500 EUR.
4. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe
na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805,
sklic:
pod a) 72210000-3301-1
pod b) 72210000-3301-2
pod c) 72210000-3301-3
pod d) 72210000-3301-4
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe.

št. 99, 25. julija 2008

5. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo v torek, dne 12. 8. 2008, in sicer:
pod a) ob 9.30 uri
pod b) ob 10.00 uri
pod c) ob 10.30 uri
pod d) ob 11.00 uri
Javna dražba bo za vse parcele potekala v mali sejni dvorani
Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini
10 % izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina
mora biti nakazana do dne 11. 8. 2008 do 11.00 ure. Kavcijo
je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica,
št. 01302-0100007805 sklic:
pod a) 72210000-3301-1
pod b) 72210000-3301-2
pod c) 72210000-3301-3
pod d) 72210000-3301-4
Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrdilom
o plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno,
neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v
Republiki Sloveniji in fizične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe komisiji predložiti:
- izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o dr
žavljanstvu RS ali osebno izkaznico (fizične osebe),
- notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična
oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
- dokazilo o plačilu kavcije s priloženo celotno številko računa
za primer vračila kavcije,
- davčno, matično in telefonsko številko.
Pooblaščenci morajo pred začetkom dražbe predložiti pisno
pooblastilo.
7. Sklenitev pogodbe
Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
8. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na dodano
vrednost, stroške overitve pogodbe, takse za vpis v zemljiško
knjigo ter stroške parcelacije plača kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi
isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler
ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo dražbo izvedla v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07).
Direktor občinske uprave izda sklep o izbiri najugodnejšega
ponudnika.
9. Informacije:
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije
interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktni osebi ga.
Marija Habjan, tel. 04/537-23-46, ga. Manca Tomažin, tel.
04/537-23-45 v delovnih dneh od 28. 7. 2008 do 8. 8. 2008
od 10.00 do 12.00 ure.
10. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek
kadarkoli ustavi.

Številka: 431-12/2008
Datum: 16. 7. 2008
Janko S. Stušek, l.r.
ŽUPAN

