
V skladu s 3. in 4. členom zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in na podlagi 15. člena 
statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 19. redni 
seji dne 9. 4. 2001 sprejel 

O D L O K 
    o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Občine Šentjur pri Celju 

1. člen 

Občina Šentjur pri Celju ustanavlja Turistično informacijski center za potrebe razvoja turizma na področju 
Občine Šentjur. 

2. člen 

Ime centra je: Turistično informacijski center Občine Šentjur pri Celju, skrajšano ime TIC Šentjur. 
    Sedež TIC je: Šentjur, Drofenikova ul. 16. 

3. člen 

Turistično informacijski center opravlja naslednje aktivnosti: 
    – pripravlja programe turistične ponudbe, 
    – zbira podatke za potrebe informiranja obiskovalcev, 
    – nudi brezplačne informacije obiskovalcem, 
    – skrbi za promocijo, 
    – sprejema obiskovalce, 
    – izvaja lokalno turistično vodniško službo, 
    – pridobiva mnenja obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, 
    – sprejema in posreduje pritožbe obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom, 
    – sodeluje s turističnimi društvi ter ponudniki gostinskih in turističnih storitev, 
    – sodeluje pri organizaciji turističnih prireditev, sejmov… 
    – prodaja spominke, vstopnice ipd. 

4. člen 

TIC ni samostojna pravna oseba in nima svojega žiro računa. 

5. člen 

Prostorske in druge infrastrukturne pogoje za delo zagotavlja ustanovitelj. 

6. člen 

Sredstva za izvajanje dejavnosti se zagotavljajo: 
    – iz proračuna Občine Šentjur pri Celju, 
    – iz sredstev turistične takse, 
    – iz lokalnih, državnih in mednarodnih razpisov 
    – iz drugih virov (dotacije, darila…). 

7. člen 

Za izvajanje strokovnega dela in koordinacijo aktivnosti TIC skrbi pristojni oddelek občine. 

8. člen 

Občina lahko izvajanje posameznih opravil iz 3. člena s posebno pogodbo prenese na drugega izvajalca, ki se 
ukvarja z dejavnostjo turizma ali razvoja. Za pravilno izvajanje pogodbe skrbi pristojni oddelek občine. 

9. člen 

Občinski svet imenuje poseben odbor, ki sprejema plane dela in obravnava poročila o delu. Člane odbora 
občinskemu svetu predlaga župan. Odbor je sedem- do devetčlanski. Vodi ga župan, člani pa so predstavniki 



turističnih društev registriranih v Občini Šentjur, predstavnik lokalno pospeševalnega centra, predstavnik 
ponudnikov gostinskih in drugih turističnih storitev v Občini Šentjur ter predstavnik Občine Šentjur. 

10. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Št. 004-5/01-100 
Šentjur pri Celju, dne 9. aprila 2001. 

Župan 
    Občine Šentjur pri Celju 

    Jurij Malovrh l. r. 

 


