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33.
***
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 s
spremembami) in 16. člena Statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 13/2018-UPB) je
Občinski svet Občine Preddvor, na svoji 5. redni seji, dne
26. 6. 2019, sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za
leto 2018
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Preddvor
za leto 2018.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu
proračuna Občine Preddvor za leto 2018 so naslednji:
v€
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
Skupaj prihodki
3.345.469
II.
Skupaj odhodki
3.387.872
III. Proračunski primanjkljaj (I. - II.)
-42.403
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev
32.563
IV. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
0
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev
(IV. - V.)
32.563
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačila dolga
IX. Sprememba stanja na računih
(I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)
IX. Neto zadolževanje (VII. - VIII.)
XI. Neto financiranje (VI. + X. - XI.)

LETO XXV

0
196.384
-206.224
-196.384
42.402

Natančnejši pregled prihodkov in njihova razporeditev ter
poraba so zajeti v A. Bilanci prihodkov in odhodkov, B.
Računu finančnih terjatev in naložb ter C. Računu
financiranja, ki so sestavni del zaključnega računa.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Preddvor za leto 2018
se objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Občina Preddvor
Rok Roblek
župan

34.
***
Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena
Statuta občine Preddvor (Uradno glasilo občine
Preddvor, št. 13/18- UPB) je občinski svet Občine
Preddvor na 5. redni seji dne 26. 6. 2019 sprejel

ODLOK
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini
Preddvor
1. člen
(vsebina odloka)
Odlok določa višino in način plačevanja nadomestila
stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Preddvor
zaračuna investitorju oziroma pobudniku, razen če je
investitor oziroma pobudnik Občina Preddvor.
2. člen
(višina plačila nadomestila stroškov)
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
1. za določanje obsega stavbnega zemljišča pri
posamični poselitvi 1.500 EUR,
2. za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih
pogojev
za zahtevne in manj zahtevne objekte
2.500 EUR in
za nezahtevne in enostavne objekte 1.000
EUR,
3. za omogočanje začasne rabe prostora 2.000 EUR,
4. za legalizacijo objektov na kmetijskem zemljišču
1.000 EUR.
3. člen
(način plačila nadomestila stroškov)
(1) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske
preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme
sklep o plačilu. Sklep se izda na podlagi vložene
pobude in elaborata za lokacijsko preveritev.
(2) Sklep mora vsebovati osebno ime in naslov
zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali
matično številko in sedež, višino stroškov in pravno
podlago za njihovo odmero, rok plačila nadomestila
stroškov (v 15 dneh od vročitve sklepa), številko
računa za nakazilo, referenco ter opozorilo o
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posledicah, če nadomestila stroškov v roku ne
plača.
(3) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo
elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 007-0004/18-odl262/11
Preddvor, 26. junij 2019
Občina Preddvor
Rok Roblek
župan

35.
***
Na podlagi 39. člena Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 16. člena Statuta
Občine Preddvor (Uradno glasilo št. 13/18-UPB) je
Občinski svet Občine Preddvor na svoji 5. seji dne 26. 6.
2019 sprejel

ODLOK
o lokalni turistični vodniški službi v Občini Preddvor
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa program turističnega vodenja
organiziranih skupin na turističnem območju Občine
Preddvor, pogoje za izvajanje lokalne turistične vodniške
službe na turističnem območju Občine Preddvor, način
pridobitve licence za turističnega vodnika turističnega
območja Občine Preddvor, nadzor nad izvajanjem
odloka ter kazenske določbe za kršitve določil tega
odloka.
2. člen
(1) Izvajanje lokalne turistične vodniške službe po tem
odloku pomeni spremljanje in vodenje domačih in
tujih obiskovalcev, ogledi in strokovno pojasnjevanje
naravnih
znamenitosti,
kulturnozgodovinskih
spomenikov, pomembnih dogodkov, umetniških del,
etnografskih in drugih znamenitosti na območju
Občine Preddvor.
(2) Lokalni turistični vodnik turističnega območja Občine
Preddvor (v nadaljevanju: vodnik) je oseba, ki
opravlja dejavnost, navedeno v prejšnjem odstavku.
II. PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA
3. člen
(1) Lokalna turistična vodenja se izvajajo v obliki
standardnih in posebnih programov na turističnem
območju Občine Preddvor.
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(2) Program turističnega vodenja, ki obsega vodenje
obiskovalcev
k
ogledu
najpomembnejših
znamenitosti v Občini Preddvor, je standardni
program turističnega vodenja in je na vpogled na
Zavodu za turizem Preddvor (v nadaljevanju ZTP).
(3) Posebni programi turističnega vodenja obsegajo,
skladno z interesi naročnikov, vodenje obiskovalcev
k ogledu določenih znamenitosti v Občini Preddvor,
kot npr. ogledi in strokovno pojasnjevanje naravnih
znamenitosti, kulturnozgodovinskih spomenikov,
pomembnih dogodkov, umetniških del, etnografskih
in drugih znamenitosti na območju Občine Preddvor.
(4) Naročila standardnih in posebnih programov
sprejema in posreduje vodnikom ZTP, angažirajo pa
se lahko samo vodniki iz registra lokalnih turističnih
vodnikov na območju Občine Preddvor.
III. POGOJI ZA IZVAJANJE LOKALNE TURISTIČNE
VODNIŠKE SLUŽBE
4. člen
(1) Lokalno turistično vodniško službo lahko opravljajo
osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: Imajo
najmanj srednjo strokovno izobrazbo in znanje vsaj
enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje
strokovne izobrazbe ter opravijo tečaj strokovne
usposobljenosti za lokalnega vodnika in se vpišejo v
register lokalnih turističnih vodnikov turističnega
območja Občine Preddvor, ki ga vodi ZTP.
(2) Turistični vodnik, ki ima licenco Gospodarske
zbornice Slovenije (GRZ), lahko pridobi licenco za
vodnika brez izpolnjevanja pogojev iz prvega
odstavka tega člena z vpisom v register lokalnih
turističnih vodnikov, ki ga vodi ZTP.
(3) Strokovni delavci v muzejih, galerijah, šolah in
drugih institucijah na območju Občine Preddvor
lahko opravljajo vodniško delo v okviru svojih
službenih del in nalog. Vodniško delo lahko
opravljajo tudi pedagoški delavci v vzgojno
izobraževalnih organizacijah, ki poučujejo predmete
povezane s strokovnimi znanji, ki vključujejo
poznavanje turističnih znamenitosti v Občini
Preddvor in to delo opravljajo v okviru službenih del
in nalog.
5. člen
Vodnik mora v času izvajanja nalog turističnega vodenja
nositi priponko, ki mu jo izda ZTP.
IV. USPOSABLJANJE ZA LOKALNO TURISTIČNO
VODNIŠKO SLUŽBO
6. člen
Za izpolnjevanje pogoja strokovne usposobljenosti iz
prvega odstavka 4. člena tega odloka, mora kandidat
obiskovati tečaj, ki ga za usposabljanje vodnikov
opravlja izobraževalna ustanova, registrirana za
izobraževanje v turizmu ali ZTP ter po opravljenem
tečaju uspešno opraviti preizkus znanja.
7. člen
Znanje tujega jezika se dokazuje s spričevalom
zaključene najmanj srednje strokovne šole ali s
potrdilom o uspešno zaključenem tečaju tujega jezika, ki
ga izda pooblaščena organizacija za opravljanje
tovrstnih izobraževanj.
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V. REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV IN
PRIDOBITEV LICENCE
8. člen
(1) Register lokalnih turističnih vodnikov turističnega
območja Občine Preddvor vsebuje naslednje
podatke:
- ime in priimek,
- prebivališče,
- podatke o številu dni vodenj za preteklo leto,
- dokazila o strokovnem znanju in
usposobljenosti.
(2) Register lokalnih turističnih vodnikov vodi ZTP, ki
poleg podatkov, navedenih v 1. odstavku tega
člena, vodi tudi evidenco podatkov za vodnike:
Telefonske številke in elektronske naslove, podatke
o znanju tujih jezikov in zaporedno številko licence.
9. člen
Po vpisu v register lokalnih turističnih vodnikov
turističnega območja Občine Preddvor pridobi kandidat
licenco za vodnika, ki jo izda ZTP za obdobje petih let.
Licenca vsebuje:
ime, priimek in naslov vodnika,
datum izdaje izkaznice, žig in podpis odgovorne
osebe ZTP,
veljavnost izkaznice (velja od – do).
10. člen
(1) Licenca se vodniku avtomatsko podaljša, če je
aktiven. Vodnik je aktiven, če v petih letih izvede
najmanj šest vodenj. V kolikor v petih letih izvede
manj kot šest vodenj, se s sklepom ZTP izbriše iz
registra lokalnih turističnih vodnikov in nima več
pravice vodenja na območju Občine Preddvor,
dokler se ponovno ne vpiše v register.
(2) Na sklep o izbrisu je možna pritožba na župana
Občine Preddvor.
(3) Svojo aktivnost vodnik dokazuje s poročilom o
opravljenih vodenjih, ki jih posreduje ZTP, in sicer
najkasneje do 31. januarja tekočega leta za preteklo
leto. Če vodnik poročila ne poda v predpisanem
roku brez upravičenega razloga, se izbriše iz
registra lokalnih turističnih vodnikov in nima več
pravice vodenja na območju Občine Preddvor,
dokler se ponovno ne vpiše v register.
(4) Vodnik, ki v svojih poročilih navaja vodenja, ki jih ni
izvedel, se izbriše iz registra lokalnih turističnih
vodnikov. Ponovni vpis v register je možen po
ponovno opravljenem tečaju in izpitu za lokalnega
turističnega vodnika.
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vodenje skupine ali posameznika po naročilu fizične
ali pravne osebe v pridobitne namene.
(2) Z globo 200 € se kaznuje pravna oseba in
samostojni podjetnik posameznik, ki ne zagotavlja
turističnega vodnika, ki je vpisan v register lokalnih
turističnih vodnikov, ki ga vodi ZTP in izvaja
dejavnost vodenja na območju Občine Preddvor.
(3) Z globo100 € se za prekršek iz prejšnjega odstavka
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Naloge pristojnega organa za organizacijo standardnega
in posebnega vodenja iz tega odloka bo prevzel ZTP,
ustanovljen za območje Občine Preddvor.
14. člen
V roku 90 dni od uveljavitve tega odloka izvede ZTP
naslednje naloge:
pripravi
standardni
program
turističnega
vodenja,
določi obliko in vsebino izkaznice ter priponke
za vodnike,
vzpostavi register lokalnih turističnih vodnikov
turističnega območja Občine Preddvor,
pripravi obrazec za vodenje evidence o
opravljenih turističnih vodenjih.
15. člen
Za vpis v register lokalnih turističnih vodnikov na
območju Občine Preddvor lahko zaprosijo vsi, ki so že
uspešno opravili preizkus znanja za lokalnega
turističnega vodnika turističnega območja Občine
Preddvor in izpolnjujejo druge pogoje določene v tem
odloku.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v
Občinskem glasilu.
Številka: 007-0003/19-odl264/11
Preddvor, 26. junij 2019
Občina Preddvor
Rok Roblek
župan

VI. NADZOR
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojen
občinski organ. Vodnik se je pri opravljanju lokalne
turistične vodniške službe dolžan predstaviti z veljavno
vodniško izkaznico. Pri izvajanju pooblastil iz prvega
odstavka so plačane globe prihodek občinskega
proračuna.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
(1) Z globo 50 € se kaznuje fizična oseba, ki ni vpisana
v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi
ZTP in opravlja dejavnost turističnega vodnika na
območju Občina Preddvor, to je organizirano

36.
***
Na podlagi 59. člen Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO,
127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN), 17. člena Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/2012) in 20. člena Statuta Občine
Preddvor, je Občinski svet Občine Preddvor na svoji 5.
redni seji dne 26. 6. 2019, sprejel
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SKLEP
o povišanju cene omrežnine za oskrbo s pitno vodo
na območju upravljanja Vodovodne zadruge
Preddvor
1. člen
(1) Cena za OMREŽNINO ZA DN 20
Eur/mesec
(2) Cene veljajo od 1.7.2019.

znaša

5,30

2. člen
Cene so za različne zmogljivosti priključkov različne in
sicer se zaračunavajo glede na zmogljivost priključkov,
določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo
preglednico:

PREMER
VODOMERA

FAKTOR
OMREŽNINE

DN ≤ 20

1

20 < DN < 40

3

40 ≤ DN < 50

10

50 ≤ DN < 65

15

65 ≤ DN < 80

30

80 ≤ DN < 100

50

100 ≤ DN < 150

100

150 ≤ DN

200

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 1. 7. 2019
dalje.

Številka: 354-0002/19-029/15
Preddvor, 26. junij 2019
Rok Roblek
župan

Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, tel 275 10 00, fax 275 10 20,
e:mail obcina.preddvor@siol.net - Id.št. SI77195108 - TRR 01295-0100006887 Odgovorni urednik: Rok Roblek - Urejanje: Marko Bohinec - Razmnoževanje: Občina
Preddvor - Glasilo izhaja po potrebi in je brezplačno - Reklamacije se upoštevajo 30
dni po izidu.
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