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- predlog sklepa z obrazložitvijo 

- Letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana 2017 

 

 



 

PREDLOG 

Na podlagi 4. točke prvega odstavka 16. člena in druge alineje 17. člena Sklepa o ustanovitvi 

Javnega zavoda Turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 79/09) ter 27. člena Statuta Mestne občine 

Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine 

Ljubljana na ………. seji dne ……….  sprejel naslednji 

 

 

 

 

 

S K L E P 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana 

za poslovno leto 2017. 
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Ljubljana, 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 



 

 

Obrazložitev 

Letnega poročila javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2017 

 

 

1. Pravni temelj 

 

Podlaga za sprejem Letnega poročila javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2017 

sta naslednja predpisa: 

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

besedilo) določa, da Mestni svet Mestne občine Ljubljana izvaja ustanoviteljske pravice 

do zavodov, če ni z zakonom, s statutom Mestne občine Ljubljana, ustanovitvenim ali 

drugim aktom določeno drugače; 

- 4. točka prvega odstavka 16.  člena in druga alineja 17. člena Sklepa o ustanovitvi 

javnega zavoda Turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 79/09) določata medsebojne 

pravice in obveznosti med ustanoviteljem in zavodom, med katerimi sta tudi predložitev 

in sprejem Letnega poročila javnega zavoda. 

  

 

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben, ter ocena stanja 

 

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, je podana 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. 

 

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 2017 dosegel. Dosežena raven storitev je visoka in predvideni ukrepi za 

nadaljevanje rasti in razvoja turizma začrtani tudi v prihodnje.  

 

 

3. Poglavitne rešitve 

 

Vsi zastavljeni cilji so doseženi. V 2017 se je število prihodov obiskovalcev v Ljubljani, v 

primerjavi z letom 2016, povečalo za 9 %. Število nočitev je bilo glede na leto 2016 višje za 11 

%. Za 2 % se je povišal obisk v turističnih informacijskih centrih. Učinki dela Turizma 

Ljubljana na druga področja so pozitivni. Turizem Ljubljana meri turistični obisk Ljubljane, ki 

ga lokalni prebivalci zaznavajo, vendar ne opredeljujejo kot motečega. Iz ankete o meščanih in 

njihovem zadovoljstvu s turizmom, izvedene v letu 2017, ter povratne komunikacije na 

družabnih medijih, izhaja, da je turizem v okvirih, ki je za prebivalke in prebivalce Ljubljane 

sprejemljiv. Strategija je trajnostno usmerjena, cilji so doseženi ali preseženi. Usmerjajo se 

turistični tokovi, prireditve usmerjajo tudi izven strogega mestnega jedra, snujejo doživljajsko 

ponudbo in nenehno osvežujejo ponudbo izletov, ki tuje goste odpeljejo v regijo in druge konce 

Slovenije, nočitve pa še vedno realizirajo v Ljubljani. 

 

 

 

 

 

 



 

4. Ocena finančnih in drugih posledic sklepa 

 

Sprejem Letnega poročila javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2017 ne 

predstavlja dodatnih finančnih posledic za Mestno občino Ljubljana. 

 

 

 

Ljubljana, marec 2018 

 

Pripravila: 

mag. Jasna Tušar 

 

                                                                                          Sekretar - vodja oddelka 

                                                                                           David Polutnik 

 

 



  

Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana je na okrožnem sodišču v Ljubljani vpisan pod št. 1/34654/00. Ustanoviteljica:  

Mestna občina Ljubljana. Matična št.: 1622935. ID številka za DDV: SI85321389. Podračun odprt pri BS: 01261-6030365162 

Turizem Ljubljana 

Krekov trg 10 

1000 Ljubljana, Slovenija 

T 01 306 45 83 

F 01 306 45 94 

www.visitljubljana.com 
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IZVLEČEK IZ ZAPISNIKA 4. SEJE SVETA JAVNEGA ZAVODA TURIZEM LJUBLJANA 
 
 
 

Svet javnega zavoda TURIZEM LJUBLJANA je na 4. seji, ki je bila v torek, 27. 2. 2018 ob 13.00 uri v 
Banketni dvorani v Mestni hiši, Mestni trg 1, Ljubljana pri 5. točki dnevnega reda - Obravnava in sprejem 
Letnega poročila JZ Turizem Ljubljana za poslovno leto 2017 soglasno sprejel naslednji  
 
 
SKLEP:  
Svet zavoda Turizem Ljubljana je obravnaval in sprejel Letno poročilo JZ Turizem Ljubljana za poslovno 
leto 2017.  
Skupni presežek prihodkov nad odhodki izkazan v višini 26.605,39 EUR se ne razporedi in se porabi za 
razvoj dejavnosti. 
 
 

 
 
 

   Predsednica Sveta zavoda 
   Jadranka Dakić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 






























































































