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Sprejme se Odlok o ustanovitvi Turistično informacijskega centra
Občine Polzela po skrajšanem postopku.
Sprejme se Odlok o ustanovitvi Turistično informacijskega centra
Občine Polzela

PREDLOG - I. in II. obravnava
Na podlagi 1. odstavka 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št.
2/2004, 57/2012, 25/2014, 17/2015) in 23. alineje 2. odstavka 16. člena Statuta Občine
Polzela(Uradni list RS št. 78/2013, Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št.
3/2015), je Občinski svet Občine Polzela na …. seji dne …… sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Občine Polzela

1. člen
Občina Polzela ustanavlja turistično informacijski center za potrebe razvoja turizma na
področju Občine Polzela.
2. člen
Ime centra je Turistično informacijski center Občine Polzela.
Skrajšano ime je TIC Polzela.
Sedež TIC Polzela je na gradu Komenda, Grajski trg 1, 3313 Polzela.
3. člen
Turistično informacijski center opravlja naslednje aktivnosti:
– nudi informacije turistom,
– zbira podatke za potrebe informiranja obiskovalcev,
– spremlja in posreduje predloge pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo županu
– sooblikuje strategijo razvoja turizma v Občini Polzela,
– skrbi za promocijo Občine Polzela,
– skrbi za oblikovanje turistične ponudbe Občine Polzela,
– povezuje ponudnike turističnih storitev na domačem in širšem območju
(turistična društva, kmetije, muzeji…),
– pripravlja turistične, kulturne in športne prireditve v Občini Polzela,
– pomaga lokalnim društvom pri organizaciji občinskih prireditev,
– izvaja lokalno turistično vodniško službo,
– prodaja spominke, vstopnice ipd.
4. člen
TIC Polzela je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske
uprave Občine Polzela in ni pravna oseba.
5. člen
Prostorske in druge infrastrukturne pogoje za delo zagotavlja ustanovitelj.
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6. člen
Sredstva za izvajanje dejavnosti TIC Polzela se zagotavljajo:
– iz proračuna Občine Polzela,
– iz lokalnih, državnih in mednarodnih razpisov,
– iz drugih virov (dotacije, darila…).
7. člen
TIC Polzela je neposredno odgovoren županu oziroma po njegovem pooblastilu direktorju
občinske uprave.
V okviru TIC Polzela lahko delujejo zaposleni kot redno zaposleni, zaposleni po pogodbah ali
zaposleni preko programov javnih del.
8. člen
Ta odlok se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela in prične veljati z 31. 12. 2015.

Polzela, …………………..……..
Številka: …………………………
Jože Kužnik
Župan
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O b r a z l o ž i t e v:

1) Razlogi za sprejem odloka
V skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma je načrtovanje, organiziranje in izvajanje
politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin. Razlogi
za sprejem odloka so v večji učinkovitosti sredstev, ki so namenjena pospeševanju razvoja
kulture, turizma in športa v Občini Polzela.

2) Cilji, ki bodo doseženi s sprejetjem odloka
Z ustanovitvijo Turistično informacijskega centra Občine Polzela (TIC Polzela), se bo dejavnost
kulture, turizma in športa v Občini Polzela izvajala bolj učinkovito in z manjšimi stroški, kot v
javnem zavodu.
Turistično informacijski center bo opravljal naslednje aktivnosti:
– nudil informacije turistom,
– zbiral podatke za potrebe informiranja obiskovalcev,
– spremljal in posreduje predloge pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo županu
– sooblikoval strategijo razvoja turizma v Občini Polzela,
– skrbel za promocijo Občine Polzela,
– skrbel za oblikovanje turistične ponudbe Občine Polzela,
– povezoval ponudnike turističnih storitev na domačem in širšem območju
(turistična društva, kmetije, muzeji…),
– pripravljal turistične, kulturne in športne prireditve v Občini Polzela,
– pomagal lokalnim društvom pri organizaciji občinskih prireditev,
– izvajal lokalno turistično vodniško službo,
– prodajal spominke, vstopnice ipd.
Z novoustanovljenim TIC-om Polzela, ki ne bo samostojna pravna oseba, bo vse navedene
aktivnosti v okviru občinske uprave in s primernim kadrom mogoče izvajati bolj učinkovito,
racionalno, usklajeno, koordinirano in nadzorovano.

3) Finančne posledice sprejetega odloka
Ustanovitev TIC Polzela bo imel posledice na Proračun Občine Polzela. Po ukinitvi ZKTŠ
Polzela, bo na gradu Komenda dejavnost pospeševanja razvoja kulture, športa in turizma,
opravljal deloma TIC Polzela in deloma občinska uprava. Vsa delovna mesta, ki so bila
sistemizirana v okviru zavoda (razen direktorja), bodo sistemizirana v okviru občinske uprave.
Strošek zaposlenih predstavlja 48.500 EUR letno.
Za materialne in programske stroške delovanja TIC Polzela se v letu 2016 planira cca 40.000
EUR.
Priloga:
- Vizija delovanja TIC Polzela
Pripravila:
Alenka Kočevar,
direktorica občinske uprave
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Sredstva za izvajanje dejavnosti TIC Polzela se zagotavljajo:
– iz proračuna Občine Polzela,
– iz lokalnih, državnih in mednarodnih razpisov,
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