
 

Turizem Ljubljana 

Krekov trg 10 

1000 Ljubljana, Slovenija 

T 01 306 45 83 

F 01 306 45 94 

petra.stusek@visitljubljana.si 

www.visitljubljana.com 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Mestni svet 
Služba za organiziranje dela mestnega sveta 
Matjaž Bregar, vodja službe 
Adamič - Lundrovo nabrežje 2 
 
1000 Ljubljana 
 
Ljubljana, 25. avgust 2020 
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VSEBINA: Odgovor na pisno pobudo svetnika Janeza Starihe s 15. seje Mestnega sveta MOL 
 
Spoštovani, 
 
posredujemo pisni odgovor na pobudo št. 90000-9/2020-15 z dne 20. 8. 2020, v povezavi z obiskom 
domačih in tujih gostov v Ljubljani. 
 
Odgovor: 
 
Z veseljem sporočamo, da v letošnjem letu obisk domačih gostov v prestolnici narašča. Prevladujejo sicer 
tuji gostje, so pa domači gostje julija letos opravili 40 odstotkov več prenočitev kot julija lani, avgusta (do 
23. 8.) pa se je število prenočitev domačih gostov podvojilo v primerjavi s številom prenočitev v tem 
obdobju lani.   
 
Pri Turizmu Ljubljana vodimo statistiko 22 hotelov (julija so bili štirje zaprti) in dveh hostlov: od 1. 7. do 31. 
7. 2020 so gostje v njih opravili 28.209 prenočitev, v enakem obdobju lani pa 117.117 (lani je bilo vseh 22 
hotelov odprtih). Od 1. 8. do 23. 8. so obiskovalci v Ljubljani opravili 33.757 prenočitev, lani v tem obdobju 
pa 99.307. Nižja statistika prenočitev obiskovalcev Ljubljane je odraz trenutne situacije, povezane s 
pandemijo koronavirusa. Med drugim Turizem Ljubljana začenja konec avgusta promocijo prestolnice in 
njenih doživetij po Sloveniji: sprva v Novem mestu, zatem septembra v Kopru, Novi Gorici, Mariboru in 
Murski Soboti. Pestro ponudbo Ljubljane in njen živahen utrip bomo predstavljali domačim turistom, v želji, 
da jo obiščejo in v njej preživijo več dni. Predstavitev bo nagovarjala različne skupine gostov: od aktivnih 
obiskovalcev do ljubiteljev narave, kulture in kulinarike, pa tudi družin z otroki. Poudarek bo tudi na 
aktivnostih v Ljubljani in okolici, kamor spada kolesarjenje. 
 
Dodatno pojasnjujemo, da si meščani in obiskovalci Ljubljane kolesa izposojajo vse dni v tednu in ne zgolj 
ob petkih. Izposoja koles v TIC dosega 82 % lanske izposoje, kar je v času zaostrenih razmer na turističnem 
trgu izreden uspeh.  
Naj pojasnimo tudi, da ob petkih sicer v TIC zaznavamo povečan obisk Ljubljane. 
 
  
Prijazen pozdrav, 

 
Petra Stušek, direktorica, 
Turizem Ljubljana     
 
 

         


