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PREDLOG 

 
Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o zavodih (uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – 
odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. člena Sklepa o ustanovitvi 
javnega zavoda Turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 79/2009) je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na svoji ____. seji dne _______ sprejel 
 
 
  

SKLEP 
o soglasju k Statutu javnega zavoda Turizem Ljubljana  

 
 

I. 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k Statutu javnega zavoda Turizem 
Ljubljana, ki ga je Svet zavoda Turizem Ljubljana sprejel na korespondenčni seji v dneh od 
5. do 7. 1. 2010. 
 
 

II. 
 
 
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Mestni svet Mestne občine Ljubljana.  
 
 
 
Številka:  
Datum:    
 
 
 
 
 
                                                                                                                  ŽUPAN 
                                                                                                        Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                               Zoran Janković 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
O b r a z l o ž i t e v: 

 
1. Pravni temelj za sprejem sklepa 
 
Pravni temelj za sprejem Sklepa o soglasju k Statutu javnega zavoda Turizem Ljubljana: 

- prvi odstavek 46. člena Zakona o zavodih (uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. 
US, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), ki določa, da sprejme statut oz. pravila 
zavoda svet zavoda s soglasjem ustanovitelja 

- 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno 
prečiščeno besedilo), ki določa, da ustanoviteljske pravice in obveznosti do zavodov 
izvaja Mestni svet Mestne občine Ljubljana 

- 16. člen Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 
79/2009), ki določa, da ustanoviteljske pravice iz 1.in 4. točke tega člena izvaja 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana, vse ostale pa župan. 

 
2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben in ocena stanja 
 
Pravnoorganizacijska oblika delovanja Zavoda za turizem Ljubljana je bila v Odloku o 
ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 26/01 in 92/07) in v Statutu opredeljena kot javni gospodarski zavod. Uvrščen je bil v 
seznam neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna, kar je v 
nasprotju z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09), saj 
skladno s 3. členom Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega 
in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03) javni gospodarski zavodi ne sodijo med 
posredne uporabnike proračuna. Zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo se je glede na 
dejansko delovanje in poslovanje Zavoda za turizem Ljubljana predlagala opredelitev kot 
javni zavod (namesto javnega gospodarskega zavoda). To je bil pogoj za ohranitev statusa 
posrednega uporabnika proračuna. 
 
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana sprejel na 31. seji dne 28.09.2009 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 79/09. 
 
3. Poglavitne rešitve 
 
Svet zavoda Turizem Ljubljana je Statut javnega zavoda Turizem Ljubljana sprejel na 
korespondenčni seji v dneh od 5. do 7. 1. 2010. 
 
S sprejetjem sklepa o soglasju ustanoviteljica javnega zavoda Turizem Ljubljana Mestna 
občina Ljubljana uresničuje svojo pravico in obveznost, da daje soglasje k statutu zavoda 
tako, kot to izhaja iz določb Zakona o zavodih in sklepa o ustanovitvi. 
 
Predlaga se, da Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Sklep o soglasju k Statutu 
javnega zavoda Turizem Ljubljana. 
 
4. Ocena finančnih posledic 
 
Sprejetje predlaganega sklepa ne pomeni dodatnih finančnih posledic za ustanovitelja 
zavoda. Sredstva za delovanje Zavoda za turizem so v proračunu MOL zajeta v finančnem 
načrtu Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet. 
 
Pripravila: 
Gorazd Maslo        Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet 
Jelka Žibert                  Načelnica 
                         Irena Razpotnik 
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Na podlagi 45. n 46. tlena Zakonz o zavodih ptadn-i list RS, St. 12/91, 45/94-od1.U5,8196,
36/00 - ZPDZC n 127 /06 - ZJZP) ln 27. tlena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Tudzem
Ljubljana (Jtadni list RS, it.79 /2009) je svet zavodz nz svoii korespondendni seii med 5. in 7. 01.
2010 soreiel

STATUT JA\TNTEGA ZAVODA TURIZEM LJUBLJANA

I. SPLOSNA DOLOdBA

1. dlen

S tem statutom se ureja otganiza cila javnegt zavoda'I:utlrzem Ljubljana (v nadaljevanju: zavod),
statusne dolodbe, dejavnost zavodz, zastopanje zavoda, stedstva za delovanie zavoda, uptavljanje
zzvoda in organe zavodz, niihove pristojnosti in odloianje ter druga r,praianja, pomembna za
opravljanje deiavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakonom in aktom o ustanovitri.

II. STATUSNE, DOLOCBE

2. ilen

Ustanovitelj zavoda je Mestna obdina Ljubljana, Mestni rg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
MOL.

Zavod je r.pisan v sodni register pn Okroinem sodiidu v Ljubljani pod Stevilko 1622935000.

3. ilen

Ime zavoda je : TURIZEM LJUBLJANA.

Sedei zavoda je v Ljubljani, IGekov trg 10.

4. dlen

Zavod ima pedat, kr ima besedni del in gtafidni del. V besednem delu sta v eni vrsti izpisaru
besedt >TURIZEM LJUBUANA(. Nad napisom ie stedinsko poziciontat gta{tdni element.
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DEJA\NOST ZAVODA

5. ilen

Zavod kot javno sluibo opravlja dejavnost osnovno nztfiovznja, otgantzianja tn izvalzila
politrke spodbujanja rzzvoja turizma v Mesmi obtini Ljubliana, ki obsega naslednje dejavnosti in
srorirve, ki se izvajajo v javnem interesu:
1. rnformacijsko turistidno dejavnost, ki vkljuiuje;
- infotmiranje tudstov;
- zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev;
- ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti tutistiine ponudbe;
- spreiemanje ln posredovanje predlogov in pritozb obiskovalcev v zvezi s turistiino ponudbo
pl1srolflm ofganom;

-. utejanje rn vzdrievanie turistiine signaltzactje.
2. spodbuianje razvoja in promocrja celovitih rudstiinih ptorzvodov v Mestni obiini Ljubljana,
3. nadrtovanje, obhkovanje rn tienje celovite tulstidne ponudbe v Mestni obdini Ljubljana;
4. spodbu;anje razvoja ln urejanje objektov turistrdne infrastrukrure;
5. orgadzzcrla tn izvaianje prueditev;
6. ozaveSdanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in

t.tizrna;
7. druge storitve, ki se v Mestni obtrni Ljubljana brezpladno nudijo turistom;
8. druge naloge na podlagi predpisov Mestne obiine Ljubliana.

6. ilen

Dejavnost zavoda n prejdnjega ilena ie v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji delavnosd
(Jtadni list RS, ir. 69 / 07 n 17 / 08; v nadaljevanju: standardna klasifrkacija dejavnostr) tazvrddena
v skuplno 0/84.1 Dejavnost &iavne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosn,
podrazred O /81.130 Utejanje gospodarskih podroiij za uiinkovitejie poslovanje.

obseg.dejavnosti zavodz je doloien z vsakokratnim lemim programom dela, sprejetim na podlagr
sttateglj e tazv oj a t:;rizma".

7. ilen

Za izvaiarye dejavnosn iz 5. ilena tega statuta opravlia zavod naloge, ki po standardni klasifikacrji
dejavnosti sodijo v naslednje podrazrede:

C 18.130 Priprava za tisk in objavo
C 18.200 Razmno2evan je posnetii nosiJcev zapisa
F 41.100 Organtzacila bvedbe stavbmh projektov
G 46.180 Specialrztano posredniStvo pti prodaji drugih doloienih izdelkov
G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugrh specializlranih prodajaleah
G 47.890 Trgovrna na drobno na stojnicah in tti.nicah z dtugim blagom
G 47.910 Trgovina na &obno po poitr ali po internetu
G 47 .990 Druga trgovina na drobno zunzj prodzjaln, stojnic, trinic
J 58.110 lzdajan)e knjig
J 58.120Izdajanje imenikov in adtesarjev

J 58.130 lzdalanje tasopisov
J 58.140 lzdajaile rcv11in druge petiodrke
J 58.190 Drugo zalolniitvo
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J 63.110 Obdelava podatkor. in s tem povezane dejavnosti

J 63.120 Obratovanje splemih portalov
J 63.990 Dnrgo rnformiranje
K 66.190 Druge pomoine dejavnosti za finandne storitve, razen za zzvatovainllt.vo tn
pokojninske sklade
M 70.210 Dejavnost stikov z javnostio
M70.220 Dr-ugo podjetniSko in poslovno svetovanje
M 72 200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na podrodju druiboslovja rn humanistike
M 73.120 Posredovanje oglaievalskega prosrora
M 71.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.300 Prevajanje in rolmacenje
N 77.210 Dajanje iporne opteme v najem in zakup
N 77.400 Dajanje pravic upotabe mtelektualie lastnine v zakwp, razen avtorsko zajtitenih del
N 79. I I 0 Deiavnosr porovalni} agencij
N 79.I 20 Delavnosr organizatoriev porovanj.
N 79.900 Rezerwacije in druge s potovanji povezane deiavnostt
N 82.190 Fotokopiranje, pnprava dokumentov in druge posamidne pisarruike dejavnosti
N 82.200 Dejavnost klicnih centrov
N 82.300 Otgarizranle tazstav, sejmov, sreianj
P 85.590 Drugje nerazvtdieno tzobtaL,evanle, izpopolnjevanje rn usposabljanje
R 90.020 Spremljajoie dejavnosti za umetni5ko tpiza\anje
R 90.040 Obratovanje obyektov za kulturne prireditve
R 9J.210 Dejavnost zabaviScnih parkov
F.93.299 Dmgje nerazvr5iene dejavnosti za ptosti ias

IV. ORGANIZIRANOST ZAVODA

8. ilen

Dejavnosti in storitve v iavnem interesu opravlja zavod neprofitno.

zzvod lahko optavlja tudi posamezne naloge v obliki programov in projektov ptofitno, de je za
opravijanje le-teh dejavnosti tegistriran. Pri tem zavod lahko pridobiva tudi stedstva zz rzvalanle
takjh programov rn proiektov od zainteresiranih pravnih in fiziinih oseb.

9. dlen

Zavod lahko opravlja dejavnosti, optedeljene s tem statutom, tudi za druge zainteresirane pravne
n fizitne osebe pod pogoji rn na naiin, ki se doloii s posebno pogodbo.

10. ilen

Delo zaposlenih v zavodu je glede na vsebino, zahtevnost, vtsto in medseboino povezanost
nalog otgtniztano tako, da se opravlja:
- na I{rekovem trgu 10 v Ljubljani, kjer je sedei zavoda,
- v turistidno informacijskem centru - TIC na Adamii Lundrovem nabrelju 2 v Ljubliani,
- v slovenskem turistrino rnformacijskem centru - srIC na l{rekovem trgu 10 v Ljubljani,
- v informacijskem cenftu na ljubljanskr ielezniiki posta)i in v drugih cenftih, ie se za to

izkai,e ootteba.
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Dela in naloge, za katere je zadolirn zavod, oprar4ja;o preteino zaposleni. V koJikot zaposleni ne
morejo izvesti vseh nalog zarzd) pt:ezzsedenosti, pomanjkanja specialistidndr ztznl i zato, ker
dolodenih aktivnosti zavod ne tzvaja v \zstni reiiji (npr. storitve oblikovania, uska, postavitve
sejmov...), se slednje oddajo zunaniim izvajalcem po predpisih o javnih naroiiJih.

Notrania organizacija zavoda ie doloienr v Pravilniku o norranli organizaciii in sisremizacryi
delovnih mest zavoda, ki ga na predlog direktor;a sprejme svet zavodz s soglasjem ustanovitelja.

V. ORGANIZAVODA

13. dlen

Organi zavoda so:

- sYet zavoda,
- direktot,
- sttoko'i'ni svet.

S uet zguoda

Zavod wpravlla sl.et zavoda, ki ima enajst tlanov:
- Sest predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje Mestni svet Mesme obdine Ljubljana,
- en predstavnik delavcev zavoda, ki ga izvoliio delavci zavo& s tajnim glasovanjem,
- Stirje ptedstavniki zainteresirane javnosti, ki jih imenuje Mestni svet Mestne obiine Ljubljana

s podroija turis tiinega gospodarstva.

15. dlen

Svet zavoda se konstituira na prvi seji. Clani izmed sebe izvolijo predsednika, ki vodi delo sveta
zavoda in podptedsednika, ki vodi delo sveta, ko predsednika ru.

16. ilen

Nadin in potek dela sveta zavoda uredi svet zzvodz s svojim poslovtukom, ki ga sprejme svet
zavoda z vedino glasov na seii navzoiih dlanov.

17. ilen

Mandat ilanov sveta je Sttri leta, ki zaine teii z dnem konsntuiranja sveta zavoda. Clan sveta
zavoda je po poteku mandata lahko ponovno imenovan aLi izvoljen v svet zavoda.
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18. ilen

Svet zavoda ima naslednje pristojnosu:
- spteiema statut in sploine akte, zzkztere je tako doloieno s starutom ;
- sprejema program dela in razvoja zavoda in ga posreduje v soglasje ustanovitelju;
- sprenrJja.izvrievanjeprograma dela zavodal
- doloda letni finantni nairt zavoda in ga posreduje v soglasie ustaflovitelju;
- obravnava zakljudni raiun zavod.a in ga posreduje v sprejem ustanoviteliu;
- ustanoviteliu predlaga spremembo alj. raziiritel' dejavnosti zavoda, spremembo imena rn

sedeia;
- rmenuje rn tazreiuje direktorja zavodz, s soglasjem ustanovitelja;
- rmenuje strokovni svet na predlog direktorja zavod,a;
- rmenuje komisije ln druga deiovna telesa;
- obta."nava poroiila o delu zat,oda. in lema poroiila, ki jih posreduje v sprejem ustanovitelju;
- ustanoviteliu rn drrektorju zavoda posreduje mnenja in predloge o posameznih vptaianjih,

vezanih na delovanje zavooa;
- odloda na dnrgi stopnji v zvezi z varstvom pravic delavcev zavoda;
-' na predlog dlrektorja odlota o razpolzgailtt z morebitrrim preselkom prihodkov nad odhodki

in o nadinu kriqa morebimega primarykllaja zzvodzv soglasju z ustanoviteljem;
.. odlota 

" 
d-gh zadevah, zt kztere je pooblaiien z zakonom in stahltom zavoda.

19. dlen

Svet zavoda odloia z veiino glasov vseh ilanov o:
- sprejemu statuta in njegovih spfemembah,
- imenovanjudirektorja,
- letflem programu dela za.i'oda,

- letnem furandnem natrtu zavoda,
- o imenovanju in mzre5itri predsednika in podpredsednika sveta zavoda.

20 .dlen

Svet zavoda veljavno sklepa, ie je na seji navzodih vei kot polovlca dlanov.

odlodiwe spreiema z vetino glasov na seji navzodrh tltnov, tazen zz odlotanje o predlogih in
'i.ptaianjih, Lr so predmet 21. ilena tega statuta.

ISdar je glasovanje neodlodeno, je sprejeta tista odlotitev, za kateto je glasoval predsednik sveta
oz. v njegovi odsotnosti podptedsednik sveta.

Vsak dlan sveta zavoda ima pravico pisno sporoiiu svoje staliSie o dobljenih ptedlogih. ie pisno
sporoii, da se s predlogi sftinia, se iteje, da je s tem oddal svoj glas.

22. tlen

Ptedsednik sveta zavoda sklicuje seje. Na vabilu je tudi predlog dnevnega reda in pdlozeno
gradrvo. kr je predvideno za oblavnavo na seji.
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Praviloma seje sklicuje najkasne]e 8 dni pred sejo, ob soglasiu veiine vseh dlanov sveta zatoda pa

lahko tudi v toku, ki je krajSi od 8 dni.

23. ilen

Ptedsednih sveta je dollan sklicati sejo na zahtevo ustanovitelja, direktorja ali ttetjrne dlanov

sveta- Ce tega ne stori, lahko sejo sklite podptedsednik sveta ali direktor.

24. dlen

Seie sveta zavoda vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

Direktor qauoda

25. dlen

Poslovanje in delo zavoda vodi direktor. Direktor piedstavlja in zastopa zavod ter je odgovoten
za zakonitost dela zavoda.

Direktot vodi tudi sttokovno delo zavoda in je odgovoren za sttokovnost dela zavoda.

Direkto{a zavoda imenuje in tazreiuje svet zavoda, s soglasjem ustaflovitelja. Imenovan je na
podlagt javnega r^zprsa z?, dobo 4let in je lahko po poteku mandata ponol-no imenovan.

Razpisni postopek za imenovanje direkto{a vodi svet zavoda. Razpisni postopek, pravice in
obveznosti kandidatov v zvezi z razpisom ter pogoje za preddasno razreditev dLektorja zavoda
doloia zakon.

28. ilen

Zzhtevznt pogoji za dtektotla zavoda so;

- specidrzacija po visokoSolski izobtazbi (prejlnja) ali visokololska univetzitetra izobrzzba
(prejinja) ali magistrska izobtazba ekonomske, ptavne ali druge usttezne smeri;

- tEmanj osem let delovdh izkuienj, os tega najmanj tri leta pti optavljanju vodstvenih ali
vodiLuh del;

- vsestranske izkuinye in opetativno poznavanje vseh podtodii turistidnih segmentov;

- viSja raven znanja vsai enega svetovnega jezila;
- driav)lansrvo Republike Slovemie:
- vi5ja raven znanja slovenskega jezika;
- organizacijske sposobnosti;
- sposobnost vodenja skupine in trmskega dela.

Poleg navedenih pogojev motajo kandidati ptedloiin vizljo rzzvoja, ptogram dela zavoda irr
iivljenjepis s toirumi opisi del in nalog, ki so jih doslej opravljatr.
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29. tlen

Direktor:
- sprejema sploSne akte zzvoda, za katere je tako doloteno s statutom;
- vodi poslovno in kadrovsko politiko zavoda;
- odloda o skleniwah in prenehanjih delovnih nzme$ d,elavcev zzvodz;
- ptedlaga sklic sej sveta zavoda tn drugrh delovnih teles;
- vodi in zastopa zavod in njegovo poslovanje;
- posklbi za pnpravo letrrih poroi s poslovnim in tadunovodskim poroiilom ter za ptedlolitev

svetu zavoda;
- plpravlja vsakokratne spremembe, ki jih ie potrebno rpisati v sodni register;
- sklepa pravne posle v mejah svojih pooblastil i', podpisuje poslovne listine, pogodbe in

dr-uge dokumente v vredrrosti do 40.000 EU\
- sptejema delavce v delovno tazmetje, z delavci sklepa in podprsuje pogodbe o zaposlitvi in
pogodbe o delu, razporeja delavce med delom in odloda o drugrh pravicah in obveznostih
delavcev na prvi stopnji, razen o drsciplinski odgovornosti;

- odloia o razporejanju delavcev na dolodena dela tn naloge;
- dolota plaie delavcem zavoda:
- odobrava sluibena potovania;
- pdpravlja letne programe dela in finandne nairte;
- pripravl;a strokovne podlage in predloge za delo sveta zavoda;
- ptipravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasie sveta zavoda

ali ustanovitelja;
- opravlja druge naloge po skiepu sveta zavoda;
- opravlja druge naloge, doloiene v sklepu o ustanovitvi, staflrtu zavoda a1i po pooblastilu

sveta zavoda.

30. ilen

Direktor je lahko razteden pred potekom mandata r. naslednjih primeth;
- na lastno ieljo,
- de nastane kateti od razlogov, ko po predpisrh o delovnih razmetl -t preneha delovno

nzmetje po samem zakonu,
-- ie so zartdi tzvajarya akta ali sklepa, kr ga je predlagal oziornz izdar, krieni interesi zavodz ah

ustanovitelia,
- ie drrektot ne ravna po predpisih in sploinih aktih zavoda ali ne utesnituie skleDov sveta

zavoda ali ravna v nasprotju z njimi.
- te s svojim nevestnim ali neprawiJnim delom povzrodi zavodu vedjo ikodo ali ie zanetrarla in

malomarno opravlja svoje dolinosti, tako, da nastanejo hujie motnje pri optavljenju
dejavnosti zavoda.

ob razteiitvi mota bitr direktor seznanjen z r zrog] za njegovo razreiitev, prav tako mu mora biti
dana moinost, da se o njrh izia.ru.

31. ilen

v kohkot diektorju preneha mandat pred potekom mandatne dobe, svet zavoda najkasneje v
treh mesecih po prenehanju mandata prejdnjega dtektorja optavi javni nzpis. Za tas do
imenovanja novega direktola syet zavoda s soglasjem ustanovitel,a imenuje v.d. direktorja,
vendar najvei za dobo enega leta.
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Strokouni syet

32. ilen

za obtavnzva$e r'ptaianj in predlaganje reiitev s podrodja strokovnega dela zavoda ima zavod
strokovni sYet.

Sttokovni svet ltete pet dlanov. vodia sttoko'nega sveta je direktor zavoda po svojem polola;u,
ostale itiri dlane pa v strokovni svet imenuie svet zavoda na predlog direktorja zavoda'za dobo
itirth let izmed poznavalcev podr otjz ttrizma, predstavnikov turistiinih organizacil in drr:itev.

Clani sttokovnega sveta so po prenehanju mandata lahko ponovno imenovani.

33. dlen

Vodja strokovnega sveta ima namestnika, kr ga na njegov predlog imenuje svet zavoda ob
imenovanju strokovnega sveta.

Vodja sttokovnega sveta sklicuje in vodi seje strokoynega sveta.

34. Elen

Sttokovni svet deluie rn odloda na sejah. Seja je sklepdna, ie ie na seji navzodih vei kot polovica
ilanov. Strokovni svet sprejema odloiiwe z veiino glasov navzoiih ilanov.

Zapisnik dobilo tlani v potrditev na naslednji seji.

35. ilen

Naloge sftokovnega sveta so:
-- dolodanje stokovnfi podlag za programe dela in razvoja zavoda;
-- dajanje sttokovnih mnenj ter predlogov v zvezi z oblikovanjem in koordiniraniem turisnine

ponudbe Ljubljane zlasti na podrotju najmzliineiiih prireditev;
- dajanje strokovnfi mnenj in predlogov v zvezi z drugimt aktivnostrni zavoda.

36. ilen

Sttokovni svet obtavnava strokovna r.praianja in o njih z^vzen, stahdta pred sptejemanjem
odloditev na svetu zavoda. Njegovo delo sluli kot pomot diektorju pri oblikovanju letnrh
proglamov d.ela zavoda in &ugrh pomembnih vptaianjih, ki zadevaio strokovno delovanje
zavodz.
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vI. vIRr, NACIN rN POGOJT FTNANCTR {NJA ZAYODA TER ODGOVORNOST
USTANOVITELJ A ZA OBYEZNOSTI ZAVODA

37. dlen

Zzvod za opravljanje dejavnosti, za kztero je bil ust2novlien, uporablja premoienje ustanof itelia,
ki ga ima v upravljanju. Zavod je dolian upravljati in uporabllatr premoienje ustanovitelja s

skrbnosrio dobrega gospodarja.

38. tlen

Yirri finznciznla, zt izva'1zr'lje dejavnosti zavoda so:

- stedstvaproraiunaustanovitelja,
- sredstva evtopskega proraiuna,
- sredstva iz naslova prodaje blaga in stodtev na trgu
- sredstva donacij, prispevki pokroviteljev, dadli in drugilr virov na natin in pod

pogoji, doloienimi z veljavrumi ptedpisi.

39.6len

Zz izvzjznje dejarmosti spodbujanja r zyoi^ tntizm^ ustanoviteli zagotavlla namenski vir
ftnancianja iz:

- dela koncesijske dajatve, ki se po 74. tlenu zakona o igtah na sredo nameni Mestni
obiini Ljubljana in se uporablja za ueditev prebivalcem prijaznejiega okolja rn za
tutistitno infrastrukturo,

- nrristidne takse, ki je namenjena zz nvzlznle deiavnosti in storitev v javnem
iltetesu.

Za tzvajanje dejavnosti Zavoda ustanovitell zagotzvllz sredstva za:

- financiranje plai in materialnih sftoikov za zaposlene,

- zz poktivar\e dtugih stoikov.

40. ilen

Na osnovi potr,eflega letnega progtama zavoda ustanovitelj in zavod sldeneta pogodbo, s katero
opredelita obseg financlranj^ z ll rr'erte rz 47. tlena. Pri ugotavljaniu obsega sredstev za plaie se

upoiteva Stevilo zaposlenih, kt iih je na osnovi sistemizacije odobdl ustanovitelj ter obvezna
izplaiila po kolektivni pogodbi

41. ilen

Sredswa iz 47. tlenz se zagotavlia;o letno v obsegu, potebnem za tzvajanje ovrednotenega in
sprejetega programa zavoda, rakazwlejo pa meseino.

42. ilelr

Motebrmi preseiek pdhodkov nad odhodki, kr ga zavod pridobr z opravljanjem svoje dejavnosti,
uporablja za oprzvl:1anje n razvoj te dejavnosti. Del pnhodkov nad odhodki lahko po
predhodnem soglasju ustanovitelja zavod nameni tudr za plaie.
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43. dlen

Zavod samostojno gospodad s pdhodki, ki jih ustvafl s povradili za stotitve, optavljene za &uge
zainteresirane pravne in fiziine osebe.

44. tlen

O nadrnu nzpolagarlz s pteseikom odhodkov nad pdhodk odloia na predlog dlektotja svet
zavoda v soglasju z ustanovitel,em.

O natinu pokrivanja morebitnega pmanjlllaja sredstev za opravljanje osnovnih dejavnosn
zzsrodz, ln jo zavod opravlja kot iavno sluibo, odloia ustanovitelj na predlog direktorja zavoda
ob ptedhodnem mnenju sveta zavoda.

45. ilen

Ustanovitelj ima pravico do nepostednega r.pogleda v vse finanine in raiunovodske listine tet
pravico do pridobiwe vseh podatkov o filandnem poslovanju.

VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRA\NE,M
PROME,TU

46. dlen

Zzvod.1e ptavnz oseba, ki nastopa v pravnem ptometu samostojno v svolem imenu in za svoj
taiun ter sklepa pogodbe in dn-rge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni tegister
z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more sklepati pralxrh poslov v zvezi z

nepremitnim premoienjem.

47 . dlen

Zxod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstri, s katerimi tazpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosd zavoda omeieno subsidiatno do vrednosti sredstev, ki so
zagotovl)ena v ptoradunu ustanovitella za bvajanje dejarmosn, zakatero je zavod ustanovlien.

48. ilen

V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor.

Direktor zavoda lahko za. zastopanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti tudi dmge osebe.

Pooblastilo mota biti pisno.

VIII. SPLOSNI AKTI ZAVODA

49. dlen

Splodni akti zavoda so statut zavoda, pravilniki, poslovniki, orgaruzacijski in drug akti, s katerimr
se ureja natin uresniievanja pravic, obveznosti in odgovotnosti delavcev, noftanja organizad4z in
druga vpraianja. pomembna za delovanje zavoda.

10
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Sploini akti motajo biti v skladu z zakonom jn aktom o ustanovitvi zavoda.

Sploini akti zatneio vel)ati petnajsti dan po objavi na oglasni deski zavoda, tzzen, te ru v aktu
dtugaie doloieno.

IX. NADZOR

50. tlen

Nadzot nad poslovan)em zavodz opravlja ustanovitelj.

51. ilen

Zavod je dolian voditi poslovne kniige in potoiila, ki jih doloia zakon.

Zavod sestavlja radunovodske izkaze tn poslovna porotila za poslovno leto, kr je enako
koledatskemu.

Zzvod izkansle poslovne rezultate skladno s predpisanimi radunovodskimi standardi.

X. POSLO\NA SI<RIVNOST

Kot Poslovfla skrivnost se dtejejo vse l-istrne in poda&i, katerih posredovanje nepooblaiieni osebi
bi btlo v nasprotiu z interesi zavoda in jih kot takine doloiita svet zavoda ali direktor.

53. dlen

Za poslovno skrivnost se Stejejo listine in poda&i,
- ki jih kot zaupne sporoti zavodu pristoim organ;
- kr vsebu;ejo ponudbe za javna natotila, dokler ni obiavljen izid izbirnega postopka;
- ki so po zakonu ali drugih predpisih opredeljeru kot zaupru;
- osebni podatki o delavcih v obsegu, ki ga doloda zakon o varst\,'u osebnih podatkov;
- drugi podatki, ki 1ih kot zaupne dolodi svet zavoda s sklepom ali posebnim sploSn:m aktom.

Za poslovno skrivnost se itejejo tudi podatki, za katere je odimo, da bi nastala {koda, de bi zanle
zvedela neoooblaidena oseba.

xr. JA\'IJOST DELA rN OBVESdANIE

54. ilen

Delo zavoda je javno.

Javnosti so dostopne vse infotmacije o delu, razen tistih, ki so oznatene kot poslovna skrivnost.

ll
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55. dlen

Javnost svojega dela zagotavlja zavod z obveSdanjem iirie javnostr o svojem delu in utesniievanju
ptogtamov dela.

Za obveiianje javnosn je pristojen direktor z yod^ all z niegove strani pooblaitena oseba. Oblike
obveidanja so novinatske konfetence, spletno mesto turistiine destinacije Ljubljana, obvestila za

)avnost in druge oblike informiranja taz[tnth ciljnih javnosti.

XII, SINDIKALNOZDRUzEVANJEDEL{VCEV

56. ilen

Delavci zavoda so svobodni pri sindikalnem zdrulevaniu.

Zzvod zzgoavlla uresnitevanje sindikalnih ptavic delavcev v skladu z zakonom in kolektivno
pogodbo.

XIII. PRENEHANJEZAVODA

Zavod je ustanovljen za nedoloden ias.

Zavod lahko pteneha le iz razlogov in po postopku, dolotenim z zakonom.

XIV. KONCNEDOLOCBE

58. ilen

Statut zavoda spreime svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Svet zavoda mora pridobiti soglasje
ustanovitelia tudi k spremembam in dopolnitvam statuta.

Postopek za spremembo statuta je enak postopku za njegov sprejem.

Ta statut se ob;avi na oglasru deski zas,odz po ptidobitvi soglasja ustanovitelja rn zadne veljau
naslednji dan po objavi.

Stevilka: S- 03 / 201,0

I{raj in datum;
Ljubljana, 7 .01.2010

Predsedni.k sveta;

ft
Tf:rizem Ljubljana
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