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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejema Letno poročilo javnega zavoda Turizem 
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PREDLOG 

 

Na podlagi 4. točke prvega odstavka 16. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 79/09) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – 

uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ………. seji dne ………. 2017 

ob obravnavi točke z naslovom »LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA TURIZEM 

LJUBLJANA ZA POSLOVNO LETO 2016« sprejel naslednji 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana 

za poslovno leto 2016. 
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P R E D L O G 

OBRAZLOŽITEV 

 

Pravni temelj za sprejem akta 

Pravni temelj za sprejem Letnega poročila javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2016 

sta 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo;  v 

nadaljevanju: statut) in 4.  točka prvega odstavka 16. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda 

Turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 79/09).  

 

Statut v 27. členu določa pristojnosti Mestnega sveta, med drugim tudi, da le-ta izvaja ustanoviteljske 

pravice do zavodov, če ni glede izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravic z zakonom, statutom, 

ustanovitvenim ali drugim aktom Mestnega sveta drugače določeno. Sklep o ustanovitvi javnega 

zavoda Turizem Ljubljana v 4. točki prvega odstavka 16. člena določa, da ustanovitelj sprejme 

poslovno poročilo, obračune in zaključni račun zavoda. 

  

Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 

V letnem poročilu so opredeljeni vsi temeljni vidiki poslovanja javnega zavoda, tako iz poslovnega 

kot računovodskega stališča, poročilo o doseženih ciljih, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 

ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta in učinki poslovanja javnega zavoda na druga 

področja. V računovodskem delu skladno z zakonodajo, ki je bila upoštevana pri vodenju poslovnih 

knjig, podajamo obrazložitev k postavkam bilance stanja, izkazu prihodkov in odhodkov in predlog 

razporeditve ugotovljenega poslovnega izida. Poslovni načrt predstavlja pregled stanja poslovanja 

javnega zavoda za preteklo leto in je pripravljen skladno s temeljnimi akti zavoda in veljavnimi 

zakonskimi akti in predpisi. 

 

Ocena stanja na področju, ki ga akt ureja 

V skladu s sprejeto Strategijo razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 do 

2020 in Strategijo razvoja  in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017 do 2022, je javni 

zavod pristojen za realizacijo oziroma izvedbo kvalitativnih in kvantitativnih ciljev le te znotraj 

poslovnega leta 2016 dosegel. Dosežena raven storitev je visoka in predvideni ukrepi za nadaljevanje 

rasti in razvoja turizma začrtani tudi v prihodnje.  

 

Poglavitne ugotovitve 

Poglavitne ugotovitve so predstavljene v priloženem dokumentu Letno poročilo javnega zavoda 

Turizem Ljubljana za poslovno leto 2016. 

 

Pojasnilo o ugotovitvi presežkov in predlog razporeditve ugotovljenega presežka prihodkov v 

letu 2016 

Zaradi dodatnih zahtev o poročanju v skladu s ZIPRS1718  Turizem Ljubljana ugotavlja, da ima v letu 

2016 presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku vključujoč izračun po ZIPRS v znesku 

701.358,81 EUR. Izračun vključuje vse kratkoročne obveznosti, ne vključuje pa terjatev, ki jih ima 

Turizem Ljubljana na isti dan. 

Turizem Ljubljana ugotavlja, da je presežek ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2016, ki je 

zmanjšan za presežek izračunan v skladu s ZIPRS1718 negativen, zato ga v poslovnih knjigah ne 

evidentira. 

 

Ljubljana, februar 2017 

 

Javni zavod TURIZEM LJUBLJANA  
 

Direktorica 

        mag. Petra Stušek  
































































































































