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- spremembe  
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Na podlagi 11. člena Odloka  o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 26/01 in 92/07) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na…..seji, dne….. sprejel 
 
 
 
 
SKLEP 

O SOGLASJU K SPREMEMBAM STATUTA JAVNEGA GOSPODARSKEGA 
ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA 

 
 
 

 1. 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k Spremembam Statuta javnega 
gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana, ki jih je Upravni odbor zavoda sprejel na 
11. seji dne 21. 8. 2007. 
   
 
 

2. 
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
 
 
Številka: 
 
Ljubljana, dne…… 
 
 
                                                                                                                     Župan 
                                                                                                              Zoran Janković 
 



Na podlagi  45. in  46. člena Zakona o  zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/49 –  odl. US, 
71/95-odl.US in 8/96) in  Odloka o spremembah Odloka ustanovitvi javnega gospodarskega 
zavoda Zavod za turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07) je Upravni odbor zavoda na 
svoji 11. seji dne 21. 8. 2007 sprejel 
 
 

Spremembe 
Statuta javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana 

 
 
 

1. člen 
 
V Statutu javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana št. : UO ZTL/1 - 
19.7.01 in 28.9.01, z dne 1.10.2001 se  v 3. členu spremeni sedež zavoda tako, da se glasi: 
 
"Sedež zavoda je v Ljubljani, Krekov trg 10".    
 

2. člen 
 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:  
 
"Zavod ima žig, ki ima besedni del in grafični del. V besednem delu so v eni vrsti izpisane 
besede: ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA. Nad napisom je sredinsko pozicioniran 
grafični element. 
 

3. člen 
 
8. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
"Zavod kot gospodarsko javno službo opravlja dejavnost načrtovanja, organiziranja in 
izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma v Mestni občini Ljubljana, ki obsega naslednje 
dejavnosti in storitve, ki se izvajajo v javnem interesu: 
1. Informacijsko turistično dejavnost, ki vključuje: 
- informiranje turistov, 
- zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev, 
- ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, 
- sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo 
  pristojnim organom, 
- urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije.  
2. spodbujanje razvoja in promocija celovitih proizvodov v Mestni občini Ljubljana, 
3. oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe v Mestni občini Ljubljana, 
4. spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture     
5. organizacija in izvajanje prireditev, 
6. ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven od nos do turistov in  
    turizma, 
7. druge storitve, ki se v Mestni občini Ljubljana nudijo turistom." 
 
 
 



4. člen 
 

V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
 
"Dejavnost zavoda sodi po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2002 v skupino L/75.  
Dejavnost javne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti, podrazred L/75. 30 
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje." 

 
 

5. člen 
 
V 10. členu se spremenijo naslednji podrazredi oz. šifre dejavnosti: 
 
DE 22.250   Druge s tiskarstvom povezane storitve, se spremeni tako, da se glasi: 
"DE 22. 250 Druge dejavnosti povezane s tiskarstvom," 
 
 G. 52. 630 Trgovina na drobno zunaj prodajaln, se spremeni tako, da se glasi: 
"G. 52. 630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,"    
 
 I. 63.300  Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane 
dejavnosti d. n., se spremeni tako, da se glasi: 
"I. 63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane 
dejavnosti," 
 
J. 67. 1 Pomožne dejavnosti povezane s finančnim posredovanjem (menjalnice, 
zastavljalnice), se spremeni tako, da se glasi: 
"J. 67.1 Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu, razen zavarovalništva in dejavnosti 
pokojninskih skladov,"   
 
K. 74.83 Prevajanje, se spremeni tako, da se glasi:  
"K. 74.851 Prevajanje,"  
 
K. 74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, se spremeni tako, da se glasi: 
"K. 74. 871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov," 
 
K. 74. 843 Druge poslovne dejavnosti d. n., se spremeni tako, da se glasi:  
"K. 74. 873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.," 
 
M. 80. 422 Drugo izobraževanje, d. n., se spremeni tako, da se glasi: 
"M. 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,". 
 
 

6. člen 
 

 V 11. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: 
"Dejavnosti in storitve v javnem interesu opravlja zavod neprofitno." 
 

 
 
 



7. člen 
 

13. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Delo zaposlenih v zavodu je glede na vsebino,  zahtevnost, vrsto in medsebojno povezanost 
nalog organizirano tako, da se opravlja:  
- na Krekovem trgu 10 v Ljubljani, kjer je sedež zavoda, 
- v turistično informacijskem centru - TIC na Adamič Lundrovem nabrežju 2 v Ljubljani,  
- v slovenskem turistično informacijskem centru - STIC na Krekovem trgu 10 v Ljubljani, 
- v informacijskem centru na ljubljanski železniški postaji in v drugih centrih, če se za to   
izkaže potreba." 
 
 

8. člen 
 
V 17. členu se tretja alineja spremeni tako, da se glasi: 
"- štirje predstavniki zainteresirane javnosti s področja turističnega gospodarstva, ki jih 
imenuje mestni svet." 
 

9. člen 
 

V 31. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi: 
"- visoka izobrazba ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri; 
 
Druga in tretja alineja se nadomestita z novo drugo alinejo, ki se glasi:  
"- najmanj pet let delovnih izkušenj na področju turizma in promocije ter najmanj tri leta 
delovnih izkušenj pri opravljanju vodstvenih ali vodilnih del na teh področjih;". 

 
 

10. člen 
 

V  32. členu se v osmi alineji besedilo "do 5 milijonov tolarjev" nadomesti z besedilom: " do 
40.000 evrov;". 
 

11. člen 
 
V 35. členu se v drugem odstavku besedilo "za dobo dveh let"  nadomesti z besedilom "za 
dobo štirih let". 
 

12. člen 
 

41. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Viri financiranja za izvajanje dejavnosti Zavoda so: 

- sredstva proračuna MOL, 
- sredstva evropskega proračuna, 
- sredstva iz opravljanja dejavnosti na trgu, 
- sredstva donacij, 
- drugo.«   

 
 
 
 



13. člen 
 

42. člen se spremeni tako da se glasi: 
»Za izvajanje dejavnosti spodbujanja razvoja turizma ustanovitelj zagotavlja namenski 

vir financiranja iz: 
- dela koncesijske dajatve, ki se po 74. členu zakona o igrah na srečo 

nameni Mestni občini Ljubljana in se uporablja za ureditev prebivalcem 
prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo, 

- turistične takse, ki je namenjena za izvajanje dejavnosti in storitev v 
javnem interesu.« 

Za izvajanje dejavnosti Zavoda ustanovitelj zagotavlja sredstva za: 
- financiranje plač in materialnih stroškov za zaposlene, 
- za pokrivanje drugih stroškov. « 

 
 
 

14. člen 
 
Te spremembe se po pridobitvi soglasja ustanovitelja objavi na oglasnih deskah zavoda. Veljati začnejo naslednji 
dan po objavi. 
 
 
 
 
Številka: ZTL UO 11/07                                                                       Predsednik UO 
Ljubljana, dne 21. 8. 2007                                                                      Boštjan KOREN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
OBRAZLOŽITEV 

 
Sprememb Statuta javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana 

 
Razlogi za spremembo 
 
Spremembe Statuta Zavoda za turizem Ljubljana so potrebne predvsem zaradi sprememb  
ustanovitvenega akta Zavoda za turizem Ljubljana, to je, Odloka o spremembah Odloka o 
ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 
92/07), ki ga je Mestni svet Mestne občine sprejel zaradi uskladitve Odloka o ustanovitvi 
javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01) z 
Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 - ZSRT).Poleg tega so še 
posamezne druge spremembe, ki so redakcijskega značaja in so razvidne iz obrazložitve k 
posameznim členom. 
 
Obrazložitev k posameznim členom 
 
K 1. členu: 3. člen osnovnega statuta se spreminja zaradi spremembe sedeža Zavoda za turizem na Krekov trg 
10. 
 
K 2. členu: 4. člen osnovnega statuta se redakcijsko spreminja tako, da se črta drugi stavek, ki je določal dolžino 
in višino napisa. 
 
K 3. členu: 8. člen  osnovnega statuta se spreminja in sicer zaradi uskladitve s 1., 15. in 21. členom ZSRT. Iz 1. 
člena je razvidno, da ZSRT med drugim ureja tudi načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja 
razvoja turizma na ravni turističnega območja. Iz 15. člena pa izhaja, da se pravnim osebam v okviru turističnega 
območja, ki imajo na tem območju možnost opravljati dejavnost v javnem interesu ter so za te dejavnosti 
registrirane, lahko podeli status pravne osebe za delovanje v javnem interesu. Glede nato so v tem členu 
opredeljene dejavnosti v javnem interesu skladno z 21. členom ZSRT. 
 
K 4. členu: 9. členu osnovnega statuta spreminja naziv skupine L/75. 1 in podrazred L/75. 130 skladno s 
Standardno klasifikacijo dejavnosti iz leta 2002. 
 
K 5. členu: v 10. členu osnovnega statuta je bilo treba zaradi uskladitve s Standardno klasifikacijo dejavnosti, ki 
je bila sprejeta leta 2002, spremeniti nekatere podrazrede oziroma šifre dejavnosti. 
 
K 6. členu: prvi stavek 11. člena osnovnega statuta je redakcijsko usklajen s terminologijo ZSRT, ki določa 
"dejavnosti in storitve v javnem interesu".  
 
K 7. členu: 13. člen osnovnega statuta je redakcijsko usklajen zaradi spremembe sedeža zavoda, ki je na Krekov 
trgu 10 ter delovanja STIC na isti lokaciji. 
 
K 8. členu: sprememba tretje alineje 17. člena osnovnega statuta s črtanjem "članov zavoda" pomeni uskladitev  
z ZSRT, ki ne vsebuje določb o lokalni turistični organizaciji in s tem tudi ne določb o njenih članih oziroma o 
članstvu v lokalni turistični organizaciji. 
K 9. členu: 31. člen osnovnega statuta se redakcijsko spremeni tako, da se zahteva za direktorja  samo visoka 
izobrazba ekonomske, pravne ali druge družboslovne usmeritve, znižane pa so zahtevana leta delovanja na 
področju turizma in vodstvenih del na tem področju. 
 
K 10. členu: sprememba osme alineje 32. člena osnovnega statuta predstavlja uskladitev z Zakonom o javnih 
naročilih, ki določa  40.000 evrov kot mejo za izvedbo javnih naročil z javnim razpisom.  
 
K 11. členu: sprememba v drugem odstavku 35. člena in sicer iz" dobe dveh let na dobo štirih let" je 
redakcijskega značaja. 
 



K 12. členu: sprememba 41. člena osnovnega statuta predstavlja uskladitev s 20. členom ZSRT in 5. členom 
Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana. 
 
K 13. členu: sprememba 42. člena osnovnega statuta predstavlja uskladitev s 6. členom Odloka o spremembah 
odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana in 20. členom ZSRT, ki določa, 
da so viri financiranja: sredstva proračuna občine za načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja 
razvoja turizma na ravni turističnih območij, namenski viri (del koncesijske dajatve, ki se po 74. členu zakona o 
igrah na srečo nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju  in se uporablja za ureditev 
prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo in turistična taksa, ki je namenjena za izvajanje 
dejavnosti in storitev v javnem interesu) za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu ter drugi viri 
financiranja. 
 
K 14. členu: k tem spremembam statuta mora skladno s 46. členom Zakona o zavodih dati soglasje ustanovitelj. 
Po pridobitvi soglasja se objavijo na ustrezen način in začnejo veljati naslednji dan po objavi. 
 
Ocena finančnih posledic 
 
V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana, ki jih povzema 
statut zavoda, se sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda zagotovijo tudi iz sredstev  ustanovitelja predvidenih v 
Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana. 
  
 
                                                                                          Oddelek za gospodarske  
Pripravila:                                                                             dejavnosti in promet 
                                                                                                   Načelnica 
Oddelek za gospodarske dejavnosti                                          Rudolfa Ciuha                                   
in promet 
Gorazd Maslo 
 
 
Zavod za turizem Ljubljana 
Barbara Vajda, 
direktorica 
 
 
 
Ljubljana, 11. 10. 2007 

 


