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Naslov: Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske 

uprave Občine Polzela  
 

Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 

ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

Statut Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine 

Polzela – Uradne objave, št. 4/16)  

 

 

 

Predlagatelj:  Jože KUŽNIK, župan 

 

 

 

Predlog sklepa: 

 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske 

uprave Občine Polzela v 1. in 2. obravnavi. 

 

Sprejme se Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o 

organizaciji in delovnem področju Občinske uprave 

Občine Polzela . 
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O b r a z l o ž i t e v : 

 

 

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Polzela (Uradni list RS, št. 
1/2009) določa organizacijo in delovno področje Občinske uprave Občine Polzela Občina Polzela. 

Občinska uprava ni več enovita uprava. Znotraj Občinske uprave delujeta dve notranji organizacijski 

enoti. V odlok se poleg režijskega obrata, ki ga ureja Odlok o ustanovitvi režijskega obrata. dodaja 

notranja organizacijska enota TIC Polzela, ki jo ureja Odlok o ustanovitvi Turistično informacijskega 
centra Polzela. 

Občina Polzela želi z dodatnimi nalogami s področja turizma v notranji organizacijski enoti režijski 

obrat okrepiti in spodbuditi k aktivnejši turistični dejavnosti v občini ter posledično povečati njeno 

prepoznavnost v regiji in širše. 

V režijskem obratu se bodo tako poleg že določenih dejavnosti gospodarskih javnih služb, izvajale in 

zagotavljale tudi javne službe na področju turizma, in sicer: 

- trženje celovite turistične ponudbe, 

- priprava prireditvenih prostorov, 

- vzdrževanje turistične infrastrukture, 

- vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom (vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, 

cvetličnih nasadov, planinskih ter tematskih poti in podobno), 

- organizacija in izvajanje prireditev, 

- sodelovanje s TIC Polzela. 

 

Občinska uprava pa bo v notranji organizacijski enoti TIC Polzela, opravljala naslednje dejavnosti:  

– nudenje informacije turistom,  

– zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,  

– spremljanje in posredovanje predlogov pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo županu, 

– sooblikovanje strategije razvoja turizma v Občini Polzela,  

– skrb za promocijo Občine Polzela, 

– skrb za oblikovanje turistične ponudbe Občine Polzela,  

– povezovanje ponudnikov turističnih storitev na domačem in širšem območju  

(turistična društva, kmetije, muzeji …),  

– organizacija in izvajanje prireditev, koncertov in drugih protokolarnih dogodkov, 

– pomoč lokalnim društvom pri organizaciji občinskih prireditev,  

– izvajanje lokalno turistične vodniške službe,  

– sodelovanje z Režijskim obratom. 

 

Z odlokom se določa tudi izobrazba kot pogoj za zasedbo delovnega mesta na položaju (direktor 

občinske uprave), kar je po Zakonu o lokalni samoupravi obvezen podatek. 

 

Sprejem odloka na proračun ne bo imel finančnih posledic. 

 

 

Pripravila: 

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREDLOG 

 

Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-

1 in 30/18) in tretje točke drugega odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec 

Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16) je Občinski svet Občine Polzela na ….. seji …..sprejel 

 

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Polzela 

 

 

 

 

 

1. člen 

 

V Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Polzela (Uradni list RS, št. 

1/2009), se spremeni prvi odstavek 5. člena tako, da se glasi: 

 

»Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Polzela ustanovi organ: Občinska uprava Občine 

Polzela, s sedežem na Polzeli, Malteška cesta 28 (v nadaljevanju besedila: občinska uprava).« 

 

 

2. člen 

 

Spremeni se 6. člen odloka tako, da se glasi:  

 

»V okviru občinske uprave se ustanovita dve notranji organizacijski enoti, in sicer:  

- Turistično informacijski center Polzela (TIC Polzela) za potrebe razvoja turizma na območju 

Občine Polzela, 

- Režijski obrat za opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb ter javne službe na 

področju turizma na območju Občine Polzela in 

 

Šifra notranje organizacijske enote TIC Polzela, je 1.1. 

 

Šifra notranje organizacijske enote Režijski obrat, je 1.2. 

 

Za opravljanje posameznih nalog za več občin se lahko ustanovi eden ali več organov skupne občinske 

uprave.« 

 

 

3. člen 

 

Spremeni se četrti odstavek 9. člena odloka tako, da se glasi:  

 

Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let. Izpolnjevati mora pogoje za imenovanje v naziv v 

skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev. Imeti mora naslednjo vrsto dosežene 

izobrazbe:  

- najmanj specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali  

- najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali 

- najmanj magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja). 
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4. člen 

 

V 27. členu se doda nov (drugi) odstavek, ki se glasi: 

 

V režijskem obratu se poleg dejavnosti iz prvega odstavka izvajajo in zagotavljajo tudi javne službe na 

področju turizma, in sicer: 

- trženje celovite turistične ponudbe, 

- priprava prireditvenih prostorov, 

- vzdrževanje turistične infrastrukture, 

- vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom (vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, 

cvetličnih nasadov, planinskih ter tematskih poti in podobno), 

- organizacija in izvajanje prireditev, 

- sodelovanje s TIC Polzela. 

 

 

5. člen 

 

Doda se nov 27. a člen odloka, ki se glasi: 

 

»27.a člen 

 

Občinska uprava v notranji organizacijski enoti TIC Polzela, opravlja naslednje dejavnosti:  

– nudenje informacije turistom,  

– zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,  

– spremljanje in posredovanje predlogov pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo županu, 

– sooblikovanje strategije razvoja turizma v Občini Polzela,  

– skrb za promocijo Občine Polzela, 

– skrb za oblikovanje turistične ponudbe Občine Polzela,  

– povezovanje ponudnikov turističnih storitev na domačem in širšem območju  

(turistična društva, kmetije, muzeji …),  

– organizacija in izvajanje prireditev, koncertov in drugih protokolarnih dogodkov, 

– pomoč lokalnim društvom pri organizaciji občinskih prireditev,  

– izvajanje lokalno turistične vodniške službe,  

– sodelovanje z Režijskim obratom.« 

 

6. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela. 

 

 

 

 

Datum: 24. 6.2019 

Številka:……………….. 

 

Župan  

Jože Kužnik 

 

 

 

 

 


