Maribor, 25.1.2019
Zadeva: Povpraševanje občine članice na temo izvajanja promocije turizma v sklopu
režijskega obrata
Spoštovani,
Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem, ki se nanaša na izvajanje
promocije turizma v sklopu režijskega obrata. Zanimalo jo je ali ima kakšna občina v okviru
režijskega obrata poskrbljeno tudi za turizem - trženje proizvodov, kulturo - najemnine,
prodaja vstopnic. V ta namen je SOS opravila povpraševanje med občinami članicami. V
nadaljevanju najdete posredovane odgovore občin članic, ki so prispeli do vključno 25.1.2019.
OBČINA JEZERSKO
Občina Jezersko opravlja to dejavnost preko režijskega obrata. Zadevo nam je v Pravilnikih
pomagalo urediti podjetje Idealis d.o.o. (ga. Edita Dobaj).
* https://www.jezersko.si/files/other/news/169/10972004_Odlok_obcinska_uprava.pdf
OBČINA BOHINJ
Turizem in trženje proizvodov (vožnja z ladjico) ter pobiranje parkirnine imajo z režijskim
obratom urejeno v občini Bohinj.
OBČINA LOGATEC
Prosim, če morebitne odgovore prepošljete tudi nam. Tudi v logaški občini tehtamo usmeritve
na področju turizma.
OBČINA APAČE
Občina Apače ne trži turističnih produktov preko režijskega obrata. Dejstvo pa je, da se že
vrsto let tudi mi srečujemo s podobno težavo in ne najdemo rešitve, kako dejansko rešiti
tovrstne težave, saj si majhne občine ne moremo privoščiti Zavodov za turizem, kjer bi lahko
s tržno dejavnostjo ustvarjali prihodke iz naslova turizma. Upamo, da se bo preko vašega
zastavljenega vprašanja morda pokazala kakšna zakonita rešitev.
OBČINA NAKLO
Občina je z letošnjim letom ustanovila režijski obrat in tega vprašanja še nismo zaznali, nas pa
zanima odgovor.
OBČINA KAMNIK
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Pri nas takšnega režijskega obrata nimamo, se pa priporočamo za odgovore, ki bodo
posredovani.
OBČINA ZREČE
Režijski obrat Občine Zreče se trenutno ne ukvarja tudi s turizmom - trženje proizvodov,
kulturo - najemnine, prodaja vstopnic? Nas pa zanima kakšna je praksa na tem področju v
Sloveniji.
OBČINA LENDAVA
Vezano na vaše vprašanje ali ima Občina Lendava v okviru režijskega obrata poskrbljeno tudi
za turizem – trženje proizvodov, produktov, kulturo – najemnine, prodaja vstopnic je odgovor
NE.

Lep pozdrav,
Jasmina Vidmar, l.r.
Generalna sekretarka SOS
Pripravila: Barbara Horvat, sekretariat SOS
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