Polzela, 14. 6. 2019

Naslov:

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi režijskega obrata

Pravna podlaga:

Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini
Polzela (Polzelan, poročevalec občine Polzela – Uradne
objave, št. 4/16) in 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 ustanovitvi režijskega obrata v 1. in 2.
obravnavi.
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi režijskega obrata.

Obrazložitev:

Odlok o ustanovitvi režijskega obrata (Uradni list RS, št. 1/2009) določa vprašanja povezana s
statusom, delovnim področjem ter pooblastili režijskega obrata v občini, ki je organiziran kot notranja
organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine 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 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.
Pridobitno dejavnost javne službe na področju turizma, bo opravljal samo Režijski obrat, ki jo kot ena
od oblik izvajanja občinske gospodarske javne službe predvideva Zakon o gospodarskih javnih
službah in Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Polzela.

Pripravila:
Alenka Kočevar
Direktorica občinske uprave

PREDLOG
Na podlagi 10. člena Odloka o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Polzela (Polzelan,
poročevalec občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16) in sedemnajste 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

Odloki o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi režijskega obrata

1. člen
V Odloku o ustanovitvi režijskega obrata (Uradni list RS, št. 1/2009), se spremeni 3. člen tako, da se
glasi:
» Režijski obrat je organiziran kot notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine
Polzela in ni pravna oseba. Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas.
Šifra notranje organizacijske enote Režijski obrat je 1. 2. »
2. člen
Spremeni se 4. člen tako, da se na novo glasi:
»4. člen
Režijski obrat opravlja dejavnost gospodarskih javnih služb ter javno službo na področju turizma na
območju Občine Polzela, za katere je tako določeno s splošnim aktom občine ali z zakonom.
V režijskem obratu se izvajajo zlasti naslednje gospodarske javne službe:
- javna snaga in čiščenje javnih površin,
- urejanje lokalnih cest, javnih poti, površin za pešce, zelenih površin
- urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč, parkov
- urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
- urejanje javne razsvetljave v naseljih
- urejanje in vzdrževanje pokopališč,
- urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje,
- vzdrževanje prostorov v lasti občine.
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, tematskih poti in podobno),
- organizacija in izvajanje prireditev,
- sodelovanje s TIC Polzela.«

3. člen
Spremeni se drugi odstavek 5. člena, ki na novo glasi:
»V okviru režijskega obrata lahko delujejo zaposleni kot redno zaposleni, zaposleni po pogodbah,
preko napotnic študentskega servisa ali zaposleni preko ustreznih programov javnih del.«
4. člen
Spremeni se drugi 6. člen, ki na novo glasi:
»Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge za režijski obrat na področju gospodarskih
javnih služb, opravlja občinska uprava Občine Polzela, na področju javnih služb na področju turizma,
pa TIC Polzela.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.

Datum: 24. 6.2019
Številka:………………..

Župan
Jože Kužnik

