


LETNO POROEILO

javnega zavoda
TURIZEM UUBUANA

ZA POSLOVNO LETO 2OL3



POSTOVNO POROcTTO

l. SploSni del

l./1. PREDSTAVITEV javne8a zavoda TURIZEM UUBUANA
. Ustanovitev
. Organiziranost
. Splosni akti
. Dejavnost

l./2. OPIS RAZVOJA javnega zavoda TURIZEM UUBUANA
. Povzetek vidnejsih rezultatov

l./3. ORGANljavnega zavoda TURIZEM UUBUANA
. Predstavitev Sveta zavoda
. Predstavitev Strokovnega sveta zavoda

ll. Posebni del

il./1. POROCTLO O DOSEZENTH CrUIH rN REZULTATH V 2013
. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno podroije javnega zavoda Turizem

Ljublja na
. Dolgoroini cilji
o Letni cilji
. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenlh ciljev
. Nastanek morebitnih nedopustnih in neupravifenlh posledlc pri izvajanju programa
o Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseienimi cilji iz preteklega leta
. Ocena gospodarnosti in udinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila z

ukrepi za izboljianje uiinkovitosti in kakovosti poslovanja
. Pojasnila na podroajih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseieni
. Ocena ufinkov poslovanja javnega zavoda Turizem Ljubljana na druga podroaja

II./ 2, OBRAZLOZITEV IZVAJANJA NA'RTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V 2013

il./ 3. OBRAZLOZTTVE REALTZACUE PRTHODKOV rN ODHODKOV rZ ODLOKA O

PRORAEUNU MOL ZA 2013
o ObrazloZitev prihodkov, ki so bili realizirani v 2013
r Pojasnilo vedjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi prihodki v 2013
o Poroiilo o realizaciji finandnega naarta javnega zavoda Turizem Ljubljana za 2013

2od39



RA.U N ovo DsKo PoRoEILo

1. ZAKONODAJA, KI JE BILA UPOSTEVANA PRI VODENJU POSLOVNIH KNJIG
. Slovenski raEunovodskistandardi
. Zakon o javnih financah
. Zakon o raEunovodstvu
. Pravilnik o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov driavnega in obiinskih

proradunov

2. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA

Sred stva
. Dolgorodna sredstva in sredstva v upravljanju
o Kratkoro.na sredstva in kratkorodne dasovne razmejitve

Obveznosti do virov sredstev
. Kratkoroane obveznosti in pasivne aasovne razmejitve
. Lastniviri in dolgoroine obveznosti

3. POJASNILA K IZKAZOM PRIHODKOV IN ODHODKOV

4. PREDLOG RAZPOREDIryE UGOTOVUENEGA POSLOVNEGA IZIDA
ZA LETO 2013

3od39



POSLOVNO POROetro

l. SploSni del:

l./1. PREDSTAVTTEV javnega zavoda TURTZEM UUBUANA

1.1. Ustanovitev
odlok o ustanovitvijavnega gospodarskega zavoda Javni zavod rurizem Ljubrjana je bir sprejet na
Mestnem svetu MoL in objavljen v uradnem listu RS st. 26 dne rz.o4.2oor. v tetu zooz je bil po istem
postopku sprejet odrok o spremembah in dopornitvah odroka o ustanovitvrjavnega gosfodarikega
zavoda Javni zavod Turizem Ljubljana, kije bil objavljen v uradnem listu RS 10.10.2007. Bistvene
spremembe ustanovitvenega akta se nana5ajo na razvojno vlogo na podroiju turizma na obmodju
MOL, ki jo je MOL prenesla na zavod.

Pri aiuriranju registra proradunskih uporabnikov je maja 2oog uprava Rs za javna pradira ugotovira
neskladje organizacijske oblike zavo da s Provilnikom o dotoiitvi neposrednih in posrednih iporobnikov
driovnega in obiinskih proroiunov ter s skrepom naroiira preobrikovanje zavoda iz javnega
gospodarskega zavoda v javni zavod, javno agencijo ali javni sklad do 30.09.2009, sicer bisledila
izkljuditev iz registra proradunskih uporabnikov. rz tega razloga je bil sproien postopek uskladitve z
veljavno zakonodajo. Mestni svet Mot je 28. 09. 2009 sprejer ikrep o ustanovitvijavnega zavoda
Turizem Ljubljana, ki je bil objavljen v Uradnem listu Rs st. 79 dne 9.10.2009. tta ia naJn je bito
ugodeno zahtevi uprave Rs za javna pradira, hkrati pa je bira to tudi priro:nost za ureditev diugih
zadev (sprememba imena v Turizem Ljubrjana, uskraditev dejavnosti zavoda z zadnjo Uredbo J
standa rdni klasifikaciji deiavnosti, drugo). Vpis Turizma Ljubljana v sodni register je bil izveden na dan
31.12.2009. Matitna in dav6na itevilka sta ostali nespremenjeni.

Po sklepu o ustanovitvijavnega zavoda Turizem Ljubljana zavod kotjavno sluibo opravlja osnovno
dejavnost nairtovanja, organiziranja in izvajanja poritike spodbujanja razvoia turiima v Mestni
obiini Ljublrana, ki obsega nasrednje dejavnosti in storitve, ki se izvajajo v javnem interesu:
1. informacijsko turistiino dejavnost
2 spodbujanje razvoja in promocrja celovitih turistrdnih proizvodov v Mestni obaini Ljubljana
3. nadrtovanje, obrikovanje in trienje cerovite turistiane ponudbe v Mestni obdini t_jubrjana
4. spodbujanje razvoja in ure.ianje objektov turistidne infrastrukture
5. organizacija in izvajanje prireditev
6' ozaveSfanje in vzpodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma7. druge storitve, ki se v Mestni obdini ljubljana brezpladno nudijo turistom
8. in druge naloge na podlagi predpisov Mestne obiine Ljubljana

Dejavnost zavoda, navedena zgorai, je v skradu z rJredbo o stondardni krosifikociji dejavnosti
razvr5dena v skupino o/84.1 Dejavnost driavne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti,
podrazred O/84.730 Urejanje gospodarskih podrodij za udinkovitejie poslovanje.

Turizem Ljubljana ima matidno stevirko 1G22035 in rD za DDV: sr 85321389. stevirka podraduna,
odprtega pri banki Slovenije je 01261-6030365162.

Turizem Ljubljana ima svoj sedei na Krekovem trgu 10 v Ljubuani, terefon: 01 306 45 g2,
telefa ks: 01 3oG 45 94 in naslov elektronske poite: info@visitliublia na.si ter naslov spletnega mesta:
www.visitliubliana.com.

Povpretno Stevilo zaposlenih v letu 2013 je znasalo 28,3 oseb. V to stevilo ni zajeta odsotnost zaradi
porodniSkih (povpredno 1,7 zaposlene v letu 2013).
Zavod je v 2013 vodila direktorica, Barbara Vajda.
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1.2. Organiziranost
Delo zaposlenih v zavodu je glede na vsebino, zahtevnost, vrsto in medsebojno povezanost nalog

organizirano tako, da se opravlja
- na Krekovem trgu 10 v Ljubljanl, kjer je sedei zavoda

- v turistiino informacijskem centru -TlC na Adami. Lundrovem nabreZju 2 v Ljubljani
- v slovenskem turistidnem informacijskem centru - STIC na Krekovem trgu 10 v Ljubljani

1.3. Sploini akti
Po 49. ilenu Statuta javnega zavoda Turizem Ljubljana so sploini akti zavoda statut zavoda, pravllniki,

poslovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se ureja naEin uresnitevanja pravic, obveznosti in
odgovornosti delavcev, notranja organizacija in druga vpraianja, pomembna za delovanje zavoda.

1.4. Dejavnost
Dejavnost zavoda je v skladu z l)redbo o stondordni klosifikociji dejovnosti razvr5aena v skupino

O/84.1 Dejavnost driavne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti, podrazred

o/84.730 Urejanje gospodarskih podrof ij za uiinkovitejse poslovanje.

l./2. OPIS RAZVOJA ,avnega zavoda TURIZEM UUBUANA

Javni zavod Turizem Ljubljana je v letu 2013 dopolnil dvanajst let svojega delovanja. V tem aasu se je

zavod izkazal kot uainkovita in fleksibilna organizacijska oblika izvajanja javne sluibe, s primerno

notranjo organizacijo pa je doseieno, da imamo pokrite vse temeljne aktivnosti, ki jih pred nas

postavlja zakonodaja na tem podrodju. Svoje delo zavod usmerja skladno z razvojnimi dokumenti in

sicer:
- 2001 je Mestni svet MOL sprejelStroteike usmeritve rozvojo turizmo v Ljubljoni in okcijski noirt
nalog zo obdobje 2001-2004;
- 2004 je bila sprejeta Strotegr? zovodo zo turizem Ljubljono za obdobje 2005 - 2008. Dokument je

predstavljal temelj projekta Turistiine destinocijo Ljubljono - razvoj orgonizocijskih struktur, s katerim
je zavod skupa.j s 27 partnerji (glavniml nosilci ljubljanske turistidne ponudbe Ljubljane) uspeSno

kandidiral za evropska sredstva za spodbujanje razvoja turistianih destinacij. Pogodba z Ministrstvom
za gospodarstvo je bila podpisana marca 2005. Konec leta 2007 se je projekt iztekel in lzdelano je bilo

kondno porodilo o lzvajanju tega na projekta, kije med drugim prinesel tudi dokument, ki ga je leta

2006 sprejel Mestnl svet MOL - Stroteiki rozvojni in morketiniki noirt turistiine destinocije Ljubljono

zo obdobje 2007 - 2013, dokument, kijasno opredeljuje smernice razvoja turizma v Ljubljani za

navedeno obdobje in ima v svoji sestavi tudi akcijski nafrt.
- V letu 2009 je bila izvedena sprememba organiziranosti zavoda. Mestni svet MOL je ustanovil javni

zavod Turizem Ljubljana, kije pravni naslednik Zavoda za turizem Ljubljana. Spremem be so stopile v
veUavo s 1.01.2010;
- V letu 2011je bil zasnovan Osnutek modelo vzpostovitve in delovonjo regionolne destinocijske

orgonizacije za osrednjeslovensko regro, s katerim je Turizem Ljubljana v soglasju s 25 obdinami, ki

skupaj z MOL tvorijo Ljubljansko urbano regijo, uspesno kandidiral za prldobitev sredstev ESRR za

izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacU; Turizem Ljubljana je po sklepu Sveta LUR

postal nosilec funkcije Regionalne destinacijske organizacije za Osred njeslovensko regijo;
- V 2011 ie bila izdelana Strotegijo rozvojo in trilenjo turizmo regije osrednjo Slovenijo za obdobje 2012
do 2076. Sfiate$ijo je novembra 2011 sprejel Svet LUR, pred tem pa tudi Svet zavoda.
- Konec leta 2011je Svet zavoda Turizem Ljubljana sprejel 5e en strateski dokument:. Rozvojno politiko

kongresne destinocije Ljubljono do leto 2020, ki med drugim predvideva ustanovitev Kongresnega

urada Ljubljane kot nadgradnje kongresne dejavnosti v zavodu.
-V zadetku 2013 so stekle aktlvnosti za pripravo strateiklh usmeritev razvoia in trienja turistiEne

destinacije Ljubljana za obdobje 2074 -2O2O.V prvi fazi je bil izdelan analltitni del, ki je predstavljal
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podlago za drugi del- usmeritve razvoja in trienja. v novembru 2013 je bll dokument izdelan in
pripravljen za sprejem na pristojnih organih.

l./3. ORGANI iavnega zavoda Turizem Ljubllana

Po 18. dlenu ustanovitvenega akta zavoda Turizem Ljubljana naslednje organe:- Svet zavoda

- direktorja
- Strokovni svet zavoda.

3.1. Predstavitev Sveta javnega zavoda Turizem Ljubljana

svet zavoda ima r-1 dlanov, od tega je eden predstavnik delavcev. v letu 2013 je prislo septembra do
spremembe, ker je sestavi tega organa, ki je bil konstituira n septem bra 2oog, potekel mandat.
v svetu javnega zavoda Turizem Ljubljana so biri do izteka mandata: Bojan Albreht (predsednik),
viktorja Bole Graiii (predstavnica delavcev), Matic Bizjak, vasja Butina (namesto rr4aie Kociper,'kile v
2012 postala poslanka v DZ), Jadranka Dakii (namesto Romana Jakida, ki jev 2orz postal poslanec v
DZ), Marko Koprivc, Bostjan Koren (podpredsednik), Anton Kranjc, Tanja Mihalii, Gorazd Rotar in
Marko Roth.
9. septembra 2013 pa je bila ustanovna seja Sveta zavoda (aetrtl mandat) v naslednji sestavi: Jadranka
Dakic (predsednica), Arei Karderi (podpredsednik), Matic Bizjak, vasja Butina, Gregor Jamnik, Anton
Kranjc, Marko Koprivc, AnZe Logar, Tanja Mihalia, Aleksander Valentin. predstavnica delavcev v Svetu
zavoda pa je postala polona Dolzan.

odgovornosti in pristojnosti Sveta zavoda so opredeljene v 18. ilenu statuta javnega zavoda Turizem
Lju blja na.

3.2. Predstavitev Strokovnega sveta javnega zavoda Turizem Liubliana

elani Strokovnega sveta javnega zavoda Turizem Ljubljana so: Dominik S. ternjak, Tatjana Jurisevii, Kir
Kuider in Franci Malis.
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ll. Posebni del:

[./1. poRoetlo o DosEzENtH CtUtH tN REZULATTH V 2013

1'1' Zakonske in druge pravne podrage, ki pojasnjujejo derovno podroije javnega zavoda Turizem
[jubljana

Temeljni zakon, ki na ravni Repubrike srovenije ureja podrodje turizma, ie zakon o spodbujanju
razvoja turizma, kije stopilv veljavo v zadetku leta 2oo4 rn ureja natrtovanie in izvalanle poliiite
spodbujanja razvoja turizma, doloda organiziranost izvajanja turistidne politike tako na;acionalni
ravni, kot na ravni turistidnega obmoija, doloda turistidno takso in druga sredstva za izvajanje politike
spodbujanja razvoja turizma, doroia pa tudi pogoje za opravrjanje dejavnosti organiziranja in prodaje
turistianih aranimajev, turisti6nega vodenja in spremrjanja ter turistidnih iportnin storitev koi
pridobitne dejavnosti.

Poleg omenjenega zakona so pravne podlage za na5e delo Se:

- Sklep o ustanovitvijavnega zavoda Turizem Ljubljana (Ur. l. RS 7912009)- odrok o doroditvi visine turistidne takse v Mestni obdini Ljubrjana (ur. r. RS 1412009)- Odlok o turistidnem vodenju v Mestni obtini Ljubljana (Ur. l. RS 5412010)- Zakon o igrah na sredo (Ur.l. RS 13al2003 - UpB L, 1:O/ZOLO, tO6/2OtOl

1.2. Dolgoro6ni cilji javnega zavoda Turizem Ljubljana

Dolgorodne kvalitativni in kvantitatlvni cilji na podrodju promocije in razvoja turizma in gostinstva so
opredeljeni v stroteikem rozvoinem in trzeniskem notrtu turistiine destinocije Ljubljoni zo obdobje
2007 - 2073.

Dolgoroini kvalitativni cilji so:
- Poveaati prepoznavnost Ljubljane kot zanimive, privladne in varne turistidne destinacije z

uveljavljanjem celovite moderne podobe mesta z bogato kulturno in zgodovinsko dediiiino;- v okviru slovenije Ljubrjano pozicionirati kot prepoznavni identifikacijski motiv driave;- Presefi okvir, ki ga ima tjubrjana kot )posrovno mesto( in njen sroves nadgraditiv )mesto
doiivetij<;

- Razviti identiteto Ljubljane med ostarimi evropskimi prestolnicami in jo pozicionirati kot
destinacijsko znamko;

- Razviti boBato, tipidno in raznoliko turistiino ponudbo, privlaano preko celega leta za razlitne
ciljne skupine turistov, pa tudi za vse, ki v Ljubljani iivimo;

- Oziviti stari del mesta ob primernejli ureditv, prometnega reiima na tem obmoiju;- Povedati obseg, pestrost in kakovost turistidne in druge, s turizmom povezane ponudbe v starem
mestnem jedru;

- Ponovno oiiviti obreija Ljubljanice s sprehajalnimi potmi in toakami za poditek in sprostrtev;- V vedji meri izkoristiti Ljubljanico v turistidne namene;
- Tesneje povezati ponudnike turistidnih in s turizmom povezanih storitev in proizvodov na

celotnem obmoiju Ljubljane;
- Povezati obstojeao in doslej razdrobljeno turistidno ponudbo Ljubljane izven srediSda mesta s

poudarkom na zelenem zaledju na podeielju na obmodju MOL in na Bportu;- Ljubljano pozicionirati kot izhodisdno todko za obiskovanje drugih turistianih krajev (povezava
turistidnih ponudnikov iz Ljubuane In iz drugih slovenskih turistidnih krajev s ciljem oblikovanja
komplementarnih turistianih programov s skupno promocijo);
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- Poveaati pomen kakovosti naravnih vrednot in kulturne dediidine, ki postajajo pomemben del
turistidne ponudbe ter njihovo prepoznavnost;

- Prilagoditi ponudbo nastanitvenih zmogljivosti obstojeiemu in pridakovanemu turistidnemu
povpraieva nju;

- PoveEati zavedanje o pomenu turistidne dejavnostiv MOL;
- PoveEati vlogo znanja in kakovostiv turizmu in s turizmom povezanih dejavnostih.

Dolgorotni kvantitativni cilji, kl smo sijlh zastavili, so:
- Poveaevanje Stevila prihodov gostov v Ljubljana po stopnji 4,5% letno
- PoveEevanje Stevila noaitev v Ljubljani po stopnji 5,5% letno
- Povedanje povpreine dobe bivanja turistov v Ljubljani na 2 dni
- Povedanje obsega prodaje receptivnih turistidnih programov doma in v tujini in razsiritev ponudbe

ogledov Ljubljane in izletov v okolico Ljubljane in v druge slovenske turistidne destinacije- sledenje razvojnim trendom na podroEju svetovnega spleta in prilagajanje ponudbe in vsebine
bododemu povpraievanju.

1.3. Letni ciljiiavnega zavoda Turizem Ljubljana v 2013

Letni izvedbeni ciljje uspesno in uainkovito izvajanje zastavljenih nalog:

- lzvedba javnega razpisa za sofinanciranje turistidnih prireditev na javnih povriinah in prireditev
turistiinih drustev na obmodju MoL in v nadaljevanju izvedba vseh aktivnosti, potrebnih za
realizacijo plana turistianih prireditev v Ljubljani;

- Nadaljevanje povezovanja glavnih nosilcev kongresne dejavnosti v Ljubljani s ciljem skupnega
pridoblvanja aim veajega Stevila kongresov v Ljubljano;

- lzvedba plana nastopov na turistidnih in kongresnih borzah v tujini in na work shopih;- lzvedba plana oglaievanja in pospeievanja prodaje turistidne destinacue Ljubljana;- lzvajanje programov za podrodje odnosov z javnostmi, tujimi in domadimi;- stalna skrb za vizualno podobo tiskovin s turistiano ponudbo destinacije, izvedba novih in
ponatisi obstojeEih tiskovin;

- Razvoj receptivne dejavnosti
- lzvedba naartovanega investicijskega vlaganja v nabreija Ljubljanice;- Dopolnjevanje turistiane signalizacije in sofinanciranje vsakoletne tradicionalne akcije >Za lepio

Lju blja no<;
- Usmerjanje sredstev, ki jih namenjamo za vzpostavitev turistidne infrastrukture in inovativno

turistidno ponudbo, v vzporedne programe ob veliki sportni prireditvi - EuroBasket 2013 in v
razvoj novih turistidnih produktov za leto 2014, ko Ljubljana praznuje 2000 let ustanovitve
Emone;

- lzvedba naarta komunikacijske strategije v povezavi z EuroBasket 2013;- Nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistidne destinacije Ljubljana;- organizacija fotografskih razstav na Jakopiievem sprehajaliidu in na Krakovskem nasipu;- lzvedba aktivnosti, ki bodo privedle do novega strateskega razvojnega dokumenta ljubljanskega
turizma za obdobje 2014-2020;

- Nadaljevanje vlaganj sredstev turistidne infrastrukture v odpravljanje tako imenovanih prezrtih
detajlov in v ocvetliaenje starega mestnega jedra;

- Nadaljevanje izpopolnjevanja in razvoja informacijske infrastrukture turistidne destinacije in
Siritev na regionalni nivo;

- Nadaljevanje povezovanja turistidne ponudbe 26 obdin, kl tvorijo osrednjeslovensko reguo ter
izvajanje promocUske in distribucijske funkcije za regljo.
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Za leto 2013 je bilo nadrtovano:
- Stevilo prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenodili: 460.000
- 5tevilonoEitev:870.000
- ViSina priliva turistitne takse: 760.000 EUR

- Visina priliva koncesijskih dajatev od posebnih iger na sredo: 1.490.000 EUR
- Skupno visino namenskih sredstev za izvajanje programa dela: 2.250.000 EUR

1.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih cillev

PODROOE PRIREDITEV

Januarja smo v Uradnem listu objavilijavna razpisa za sofinanciranje turistianih prireditev na javnih
povrsinah in za sofinanciranje programov aktivnosti turistianih drustev na obmodju MoL. Med 94
prispelim i vlogam i s predlogi, za katere so predlagatelji priEakovali preko 99O.OO0 EUR sofinanciranja,
ie komisija izbrala 39 projektov oz. prireditev, med katere je razdelila razpoloiljivih 140.000 EUR. Za
sofinanciranje programov turisti.nih dru5tev smo namenlli 50.000 in jih razdelili med 15
predlagateljev.
lzpolnili smo cilj, ki smo si ga na podroEju prireditev zastavili, saj smo sofinancirali predvsem take
priredltve, ki so nadgradile tako Breg, kot Gornii trg, kjer so se odvijale predvsem ponavljajode se
priredltve, kot so Umetniska tr:nica, bolsjl trg in Atrish, pa tudi Krakovski naspi in Tivoli, kjer so se
odvijale ze tradicionalne fotografske razstave na prostem. V parku paviljonu v parku Zvezda so se
preko poletja ob sredah vrstili nastopi glasbenikov, ob nedeljah pa so dopoldneve popestrili ljubljanski
pihalni orkestri.
Na Kongresnem trgu se je ie peto leto zapored odvil festivalJunij v Ljubljani, Ljubljana pa je s

tradiclonalnimi prireditvami, kot so Maturantska parada, festival Ana Desetnica, festival Klovnbuf
Ljubljanska vinska pot, Noai v stari Ljubljani, Emonska promenada, srednjeveiki dan.... iivela ves Eas
in prijeten utrip mesta, ki ga pridarajo prav prireditve, so zadutilitudi Stevilni obiskovalci mestnega
jedra. Predvsem tujce so navdusevali slovenski plesi ob Liubljanici, Urska in Povodni moi na hoduljah
in seveda tradicionalne knjiinice pod krosnjami.
Konec septembra je Ljubljana gostila doslej najvedjo sportno prireditev - EuroBasket 2013 in v okviru
tega podrodja smo bili nosilci organizacUe mestne navijaike cone na Kongresnem trgu. Velik projekt je
zahteval tudi veliko dela in opravili smo ga dobro, v zadovoljstvo Stevilnih obiskovalcev. ee je bil cilj, ki
smo si Ba zastavili- da s turistiano ponudbo Ljubljane obiskovalce odaramo do te mere, da se bodo
zanesljivo vrnlli - dose:en, bo pokazal Eas.

Kot vsako leto, smo se tudi v 2013 vkljudili v akcijo iisaenja ))za lepso Ljubljano<, ki v Ljubljani poteka
vsako pomlad in tudi v Evropski teden mobilnosti, pa tudi v Ljubljanski maraton, kije postal najveija
ljublja nska mednarodna Sportna prireditev.
V zadnjem delu leta smo se osredotodili na program December 2013 v Ljubljani in v okviru delovne
skupine, kije koordinirala aktivnosti v zvezl s tem projektom, poskrbeli za del programa, ki nam je bil
za upan.

PODROOE KONGRESNE DEJAVNO5TI
Naie )kongresno leto( se je zadelo s 5. borzo kongresnega turizma JV Evrope, ki ima svoj domicil v
Ljubljani - s Convento, kjer od samega zadetka nastopamo kot strateski partnerji oz. soorganizatorji.
Poleg samega nastopa smo uspe5no izvedli poseben Studijski program Ljubljane za 15 vabljenih
klientov.
V letu 2013 je v praksi zaZivel partnerski projekt Ljubljana Strategic Bidding Team (v nadaljevanju:
LSBT), kije povezal glavne deleZnike na podroaju kongresne dejavnosti ter vzpostavil akfivno
sodelovanje s ciljem, da v Ljubljano pripeljemo dim ved kongresov oz. poslovnih dogodkov s 500 in
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ved udelezenci. Poleg vodenja in dopolnjevanja skupne baze dogodkov, ki sodijo v ta okvlr, je bil v
aprilu 2013 skozi sofinanciranje izpeljan nastop na )Association Congress( - strokovnem dogodku za
vodilne predstavnike strokovnih in znanstvenih zdruienj. Vzpostavili smo tudl komunikacijo z Univerzo
v Ljubljani glede moznega sodelovanja in predstavitve LSBT preko njihovih komunikacijskih kanalov.
Delovanje LSBT, ki ga koordinira Kongresni urad Ljubljane v sodelovanju s Kongresnim uradom
Slovenije, je iiv proces, ki pri svojem razvoju ne teae vedno brez tezav. Vodilo pa ostaja uresnidevanje
ciljev, zastavljenih v sprejeti razvojni politiki )Kongresna Ljubljana 2020(. V letu 2013 je bilo izvedeno
eno sredanje s partnerji na direktorski ravni ter dve sredanji na ravni prodaje ter marketinga.
lzpolnili smo plan nastopov na kongresnih borzah v 2013, med katerimi sta kljudna poslovna dogodka
globalne industrije sreaanj borzi IMEX v Frankfurtu v maju in novembrska EIBTM v Barceloni, ki ju tako
po Stevilu sestankov, kot kakovosti klientov, ocenjujemo kot uspeina. Kot eden od sedmih slovenskih
partnerjev smo se v juliju udeleiili nove borze - The Meetings Show UK, ki je zaradi moinega
potenciala britanskeBa trBa v perspektivi zanimiv poslovni dogodek za nas. lzpostavljamo 5e jesensko
predstavitev slovenske kongresne industrije na VeleposlaniStvu RS v parizu, kjer smo bili pomemben
dlen pri organizaciji in izvedbi.
Poseben projekt, ki se je zadel odvijat spomladi, je blla kandidatura Ljubljane za letno konvencuo ABTA
2014 (Association of British Travel Agents), pri kateri smo bili partnerji SptRtT. Med ponudbama
Portoroza in Ljubljane je po dveh delovnih obiskih vodstvo ABTA potrdilo Ljubljano, kar bo velik izziv,
finandni zalogaj in hkrati izjemna priloinost za krepitev pozicije Ljubljane kot )city break( destinacije
na britanskem trgu. The Travel Convention, kot se dogodek imenuje, bo potekal med 22. in 24.9.2014,
prizoriSie pa bo GR, pridakuje pa se udeleiba 600 dlanov - potovalnih agentov.
Aktivno smose-vvlogi soorganizatorja in gostitelja -vkljudili v vei posebej organiziranih StudUskih
tur za tuje organizatorje sreianj in poslovnih potovanj z vsega sveta in Ljubljano predstavili kot
primerno in konkurendno kongresno destinacijo. V razli6nih vlogah smo s partnerji sodelovali pri
pripravi kandidatur in obenem organizirali ali aktivno sodelovali pri 5tevilnih oglednih obiskih tujih
organizatorjev mednarodnih kongresov v fazi izblre ali po potrditvi Ljubljane kot destinacije sreaanja.
Kot vsako leto smo promocijsko in proBramsko smo podprli Stevilne mednarodne dogodke, ki so se v
2013 odvili v Ljubljani.

PODROOE ODNOSOV Z JAVNOSTMI
V 2013 se je delo nekoliko spremenllo, saj zaradi uspeSnega obveSdanja s pomoajo elektronskega
novidnika )Pisma iz Ljubljane( (prejemniki so tudi vsi novinarji na adremiTurizma Ljubljana) ni bilo
potrebe po poSiljanju vedjega Stevila samostojnih izjav za javnost, se je pa poveEal obseg posameznih
odgovorov novinarjem (individualna obravnava). V 20i.3 smo - poleg dvanajstih pisem iz Ljubljane -
izdelali 50 obvestll za javnost. V domadih medijih smo zasledili 760 prispevkov oz. objav, neposredno
vezanih na delovanje Turizma Ljubljana.
V 2013 smo izdali dve Stevilki strokovne revUo za tuje profesionalce v turizmu - >Ljubljana - pR !(, z

a ktualno vsebino.
V 2013 se je zelo poznalo okrnjeno delovanje nacionalne turlstidne organizaclje, ki ni imela sredstev za
vabljenje tujih novinarjev v Ljubljano. Zato smo veliko dasa in naporov v prihod tujih novinarjev v
Ljubljano vloiili sami (neposreden stik), saj je zanimanje kljub ekonomski oslabljenosti evropskih trgov
veliko. V 2013 so priili v Ljubljano predstavniki 175 tujih medijev, najvei iz Velike Britanije, Rusije,
Italije, Francije in Nemaije. Visoko po prihodih so tudi mediji iz Japonske, Koreje in ZDA. pripravili smo
jim 70 individualnih proBramov - 8 ved, kot leto poprej. Posebej omembe vreden je bil zahteven
novinarski obisk Wallpaper City Guide (trendsetter med travel media) in posodobitev nem5kega
vodifa Slowenien-Ljublja na Miille Verlag, ki se prodaja tudi preko Amazona.
Najpomembnejsi dogodek leto5njega leta je tudi na tem podroiju EuroBasket 2013. Pripravili smo pet
obse:nih Dnewslettrov( o Ljubljani in jih namenlli akreditiranim tujim novinarjem pred priietkom
prvenstva, izvedli novinarske konference v Madridu, Zagrebu, Londonu In Ljubljani, aktivno sodelovali
na medijskem turnirju za 150 akreditiranih novinarjev, pripravili in izvedli smo tudi celodnevni
medijski izlet za tuje novinarje.
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Za promocijo ljubljanskih poletnih festivalov in turistidnih programov v vrhuncu turistiEne sezone smo
v 2013 skupaj z iupanom Ljubljane in Festivalom Ljubljana opravili serijo predstavitev in novinarskih
konferenc v Trstu, Celovcu, Grazu, Zagrebu in na Dunaju. Samostojno smo predstavuali regUo
Osrednja SlovenUa s predstavitvaml v Leobnu (Avstrija) in padova (ttalija).
V okviru Alpe Adria foruma smo na strokovnem sredanju novinarjev v zdruienju FIJET zdruZili
direktorje turistianih destinaclj v regiji AIpe Adria; prvii se je sredanja v Ljubljani udeleiil tudi direktor
Turizma Benetk.
V 20L3 smo se prvia udeleiili odmevne )medijske trinice( Media Travel Mart v Londonu z britanskimi
in nekaj globalnimi mediji ter opravili individualne razgovore, ki so pokazali rezultate v prihodih
medijskih hi5 v Ljubljano ie v 2013.
V zadnjem delu leta smo se prideli aktivno pripravljati na najpomembnejii dogodek v 2014, obeleiitev
2000-letnice ustanovitve Emone. Pripravljena je komunikacijska strategUa, stekla je promocija tuiim
javnostim z obvesdanjem tujih (mednarodnih) novinarjev, akreditiranih na WTM in drugih
zainteresiranih javnosti, narodenih na na5 angleikl newsletter.
v 2013 smo se tudi prvif koordinirano udeleiili Ljubljanskega maratona, s samostojnim nastopom na
sejmu )Expo - teaem(.

PODROfuE PROMOCIJE IN POSPEsEVANJA PRODAJE
V prvi polovici leta smo na vseh nastopih v tujini promovirali Ljubljano preko nosllnega produkta tega
leta - EuroBasket 2013. lntenziven plan nastopov na sejmih in borzah ter delavnicah v tujini, ki smo ga
zadrtali za leto 2013, smo tudi uspeino realizirali. Tako smo v sodelovanju s Slovensko turistidno
organizacijo ali samostojno nastopili na Nizozemskem, na Finskem, v 5paniji, v Avstriji, v Belgiji , na
teskem, v ltaliji, Nemdiji in Srbiji, na MadZarskem, v Rusiji, na Hrvaskem, v Azerbajdianu, furdiji,
Kazahstanu invVeliki Britaniji. V nekaterih driavah smo nastopili vedkrat; skupaj smo imeli vtujini 32
nastopov. Za vsak nastop smo pripravili posebej izdelane zgibanke s predstavitvijo aktualne turistidne
ponudbe Ljubljane in to v jeziku deiele, kjer smo nastopali. Na novembrski svetovni turistiani borzi v
Londonu smo ze zadeli s promoci.iskimi aktivnostmi, vezanimi na najveijo prireditev leta 2014 -
praznovanja 2000 letnice ustanovitve Emone, kije 5e ena priloinost za dvig prepoznavnosti Slovenije
in Ljubljane.
lzpolnili smo tudi plan oglasevanja za leto 2013 in pripravili vse potrebno za izvedbo oglasevanja v
2014 - s pozicijskim geslom (sloganom) za komuniciranje na tujih trgih: >lmpossible to ignore( in
temu prilaBodili grafidno podobo oglasov, ki bodo bolj doloieni in usmerjeni ne le v image, temvea v
konkretne turistidne prod ukte.
V 2013 smo izdali novo serijo Sestlh promocuskih plakatov z motivi iz Ljubljane.
Poleg klasi6nega ogla5evanja smo se ob vsaki moini priloZnosti dogovorili tudi za izmenjavo spletnih
povezav ali druge oblike dlrektnega oglaievanja na relevantnih spletnih straneh.
Tako, kot vsako leto, smo tudi v 2013 v Ljubljani gostili zelo vellko organizatorjev potovanj praktiino z
vsega sveta. obiskovali so nas Studentje turizma iz razlidnih evropskih drzav; vsakid smo jim
predstavili Ljubljano ter naso organiziranost, nadin dela in povezovanja z drugimi turistianimi
destinacijami v Sloveniji.
Pomemben del tega podrodja je tudi ustrezna distribucija promocijskih gradiv destlnacije, kijo
izvajamo na osnovi sodelovanja z razliinimi institucljami, pa tudi posamezniki, ki potujejo v tujino in
ielijo promovirati naso deielo in glavno mesto. Na tem podroiju je ie utedeno sodelovanje z
razli6nimi republiSklmi institucijami, na mestnem nivoju in tudi s strokovnimijavnostmi, ie pa to
odlifen naiin za dodatne promocijske udinke, ki jih z rednimi aktivnostmi sicer ne bi mogli doseii.

PODROOE PRODUKCUE PROMOCUSKIH SREDSTEV

Skoraj vsa podroaja Turizma Ljubljana, zlasti pa tista, kl so vezana na nastope v tujini in seveda
delovanje turistiEnih informacijskih centrov, so tesno povezana s podrodjem priprave in izvedbe
promocijskih sredstev, predvsem turistidnih tiskovin. Tako smo v 2013 izdali Stevilne turistiine
tiskovine v razlifnih jezikovnih izvedbah.
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V letosnjem letu smo narodali tlsk po javnem narodilu za tisk promocijskih tiskovin v letih 2012 in
2013, ki smo ga izvedli v 2012. Obseg tiskovin, kijih izdajamo na letnem nivoju, je velik, saj poleg
mesefnikov KAM? in njegove angleSke inaiice DEvents( vkljuiuje tudi dve Stevilki revije >Ljubljana, a

Perfect Randez Vous<, kije namenjena tujim strokovnim javnostim. Celotna produkclja turistiinih
tiskovin za regijo Osrednja Slovenija prav tako nastaja v okviru tega podrodja, deprav so viri
financiranja razliini. V letu 2013 smo tako lzdali kulinariine vodnike po regiji Osrednja Slovenija v
Stirih jezikovnih razlidicah. Glavno delo pa predstavljajo nove tiskovine:v letoinjem letu je bil
najobseinejsi nov projekt priprava Turistidnih vodiiev EuroBasket 2013 v devetih jezikovnih
razliiicah, novi ediciji sta bili tudi Rimska Emona in PokopaliSde Zale. Seveda pa smo ponatisnili tudi
obstojeae edicije ter pred tiskom poskrbeli 5e za popravke, saj nikoli ne gre za klasiaen ponatis.
Ljubljana je izredno iivo mesto, ki se hitro spreminja in vse spremembe je potrebno pri pripravi
ponatisov upostevati. V letu 2013 smo odkupili in posodoblll tudi naift mesta.
Vedno ved je publikacij, ki jih poleg tiskane oblike izdamo tudi na ploSEkih, ker gre marsikdaj za

ekonomsko primernejSo obliko.
K podroiju produkcije promocijskih sredstev pa ne sodijo zgolj tiskovine: urejanje fototeke je ena od
pomembnih nalog, saj jo je treba ves das dopolnjevati in aktualizirati.

PODROOE RAZVOJA IN KAKOVOSTI
Morda najpomembnejSa naloga, ki smo jo izvedliv 2013, je oblikovanje novega strateikega
dokumenta razvoja in trienja turistidne destinacije Ljubljana za obdobje 2OL4-202O, kl se je zadelo z

analizo stanja, kije bila v zafetku junija dokonfana.
V mesecu juniju smo imeli tri delavnice za pripravo strateskih usmeritev razvoja in trzenja, ki so bile
namenjene predstavnikom javnega, zasebnega in civilnega sektorja.
Na podlagi analiz stanja in priloinosti turizma ter z opredelitvijo turistiane identitete mesta smo
zastavili smer razvoja Ljubljane kot turistiEne destinacije. Smer razvoja smo zapisali kot vizijo, ki govori
o tem, kaj kot turistiEna destinacija ielimo postati. Zastavili smo sl naslednji cilj:
Ljubljono bo do leta 2020 no mednorodnem trgu prepoznono kot doiivljojsko bogoto evropsko
mestno turistiina destinocijo, mesto zo oktivno in romantiino dozivetjo ter poslovno sretanjo skozi vse
leto. Ljubljono bo ostolo mesto z visoko kokovostjo bivonjo in prijetno otmosfero zo njene prebivolce,
obiskovolce in turiste.
Na osnovi analize raziskave med deleiniki, pripomb strokovnega sveta, aktivne vkljudenosti zaposlenih
v Turizmu Ljubljana, predstavitve osnutka predloga strateskih usmeritev na Eetrti delavnici ter na
podlagi ponovno izvedene analize potro5nje turistov v Ljubljanije pripravljen predlog strateskih
usmeritev, ki ga bo predvldoma predstavljen In sprejet na seji Mestnega sveta MOL v janua rju 2014.
Drug pomemben projekt, ki smo ga razvili, je nastalna podlagi Studije integralnega tematskega
turistidnega proizvoda )gastronomija(: razvitje prvi regijski kulinaritni vodid v Osrednji Sloveniji.
Kulinaridni vodiE z naslovom DOkusi Osrednje Slovenije - na sredini mize( je nastal v sodelovanju vseh
26 obdin, ki Worijo regijo Osrednja Slovenija, v organizaciji Turizma Ljubljana in pod strokovnim
vodstvom prof. dr. Janeza Bogataja. Vsebuje vea kot 80 jedi z geografskim poreklom, njegova posebna
vrednost pa je, da v vodniku predstavljene jedi, znadilne za posamezno obaino, dejansko lahko
naroEimo v gostiSdu v kraju, od koder je jed )doma(. Vodia je iz5el v slovenskem, angle5kem,
Italijanskem in nemikem jeziku, na voljo pa je v Turistidno informacijskih centrih v Ljubljani in v
informacijskih tofkah v posameznih obiinah.

Na podroiju turistidne infrastrukture izpostavljamo izdelan projekt za sanacijo stopniSEa pred
Tivolskim gradom. Projekt bomo v zaaetku 2014 predali na MOL-OGDP, ki bo projekt tudi izvedel.
Poleg tega smo v 2013 izdelali table za oznaaitev Emonske poti v Ljubljani, v upravljanje MOL pa smo
predali tudi zelene povriine na Grubarjevem nabreZju. V zadnjem delu leta smo na pobudo Zavoda za

varstvo kulturne dediSiine-Obmodna enota Ljubljana izvedli investicijsko vzdrZevalna dela na

Plednikovem kiosku na Vegovi ulici.
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V to podrodje sodi tudi razvoj novih turistidnih produktov, zato izpostavljamo projekt gledaliiia Ane
Monro, ki je v sodelovanju s Turizmom Ljubljana pripravilo ulidno-gledaliSko predstavo, namenjeno
obogatitvi turistidnih ogledov prestolnice. Ljubljanske zgodbe je interaktivna predstava, kije primarno
namenjena turistiEnim skupinam in posledidno vsebinsko prirejena potrebam turistidnega ogled.
Predstava se vsebinsko napaja v resniEnem prostoru in mestni zgodovini, hkrati pa te urbane prostore
in tudi zgodovinska dejstva interpretira na u liino-gleda li5ki nadin.

Obdobje od 2011 do 2013 za sofinanciranje aktivnosti RDO Osrednja Slovenija iz sredstev ESRR se je
po pogodbi izteklo 15.10.2013. Osrednjl poudarek regUskih aktivnosti v 2013 je bil na spletnem
oglaievanju, oblikovanju novih mobilnih platform in konkretnlh turistidnih programov ter njihovi
promociji do organizatorjev potovanj, kulinariki (regijski kulinariEni vodiE) in promocijskih
predstavitvah na ciljnih trgih: v Leobnu (Avstrija), Padovi in Beogradu.

Vrednost projekta, ki smo ga prijavili na Javni razpis za pridobitev sredstev ESRR za izvedbo aktivnosti
RDO za obdobje 2011 do 2013 in v celoti realizirall, je znaSala 596.000 EUR bruto. lzdelali smo
Zakljudno porodilo o izvajanju aktivnosti RDO Osrednja Sloveniia za obdobje 2011 do 2013, ki je bllo
obravnavano 5.t2.2013 na seji Sveta LUR.

Ljubljana je z vkljuievanjem ponudbe drugih obdin trienjsko privlaEno nadgradila svojo turistidno
ponudbo, druge obdine pa so skupaj z Ljubljano preko moanih distribucijskih kanalov prisle na globalni
turistidni trg. Vzpostavili smo tesno sodelovanje RDO z agencijo SPIRIT in z druBimi delujodimi RDO v
Sloveniji. Uspeli smo dosedi prepoznavnost RDO Osrednja Slovenija v tujini in aprila letos prejeli
mednarodno priznanje ))zlato turistiino srce 2OL2<, ki ga podeljuje Sacen lnternational in je nagrada
najuspeSnejSim v turizmu v jugovzhodni Evropi.

Danes je RDO Osrednja Slovenija najbolje organizirana regionalna turistidna organizacua v Sloveniji in
med ostalimi enajstimi vzpostavljenimi regionalnimidestinacijskimi organizacijami velja za primer
dobre prakse. Presegamo optimistidno zastavljene kvantitativne nadrte in tako bomo v letu 2013
dosegli absolutni rekord, saj ocenjujemo, da bo Stevilo notitev v regiji znasalo 1.050.000, kar bo za 5,6
odstotka nad naartovanim.

PODROEJE INFORMIRANJA IN AGENCUSKE DEJAVNOSTI

Tako, kot na ved drugih podrodjih, je leto 2013 tudi na popdrodju informiranja in agencijske dejavnosti
precej zaznamovala doslej najvedja Sportna prireditev, ki smo jo imeli v Ljubljani - EuroBasket 2013.
Veliko je bllo organizacUskih priprav na ta dogodek, zalasti v delu oblikovanja posebej prirejene
ponudbe za obiskovalce. Kljub temu pa glede Stevila obiskovalcev v TIC nismo dosegli absolutnega
rekorda: obiskalonasje 271.536 gostov, ki je Zelelo dodatne informacije ali storitve, kat jezaZ,5%
manj kot v 2012. Zmanj5an.ie pripisujemo drugi obliki iskanja turistidnih informacij -preko svetovnega
spleta.

Manj, kot v 2012 je bilo tudiskupin, ki so si preko Turizma Ljubljana narodile voden ogled mesta.
Naiteli smo jih 1.536 kar je za 4,7% manj kot v 2012. Ta rezultat pripisujemo vodenju ))na irno(, torej
brez licenciranih vodnikov, kije v porastu in proti femur nimamo nobenih moZnosti ukrepanja. Pad pa

smo zabeleiili absolutno rekordno leto na podroaju turistianih prihodov (na5a ocena je 497.553
gostov, kar je 9% ved, kot v 2012) in prav tako rekordnem Stevilu noditev, ki je v Ljubljani po nasi oceni
znasalo 945.351, kar je za 77yovei, kot v 2012.

Rekord na je bila tudi prodaja turistidne kartice:1.656 smo jlh prodali, kar je za 33% veE kot v 2012. Na
povetanje prodaje je vplivala povetana promocija, vsebinska nadgradnja kartice, ki smo jo obogatili s

24- urnim brezplainim dostopom do interneta. Poleg tega smo uvedli tudi otro5ko turistifno kartico
za starostno obdobje od 6-14 let, ukinlli smo neaktivna prodajna mesta in odprli nova.

Kot smo zapisali ie na zaEetku, je bilo leto 2013 zaznamovano s pripravo na EuroBasket. Gostom smo
pripravili pestro izbiro dnevnih ogledov in izletov. Zdruiili smo ladjarje in oblikovali enotno vozovnico
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za enourne voinje z ladjico, dnevno smo izva.iali avtobusne kot tudi pes oglede Liubljane, v mestni
navijaski coni smo sodelovali z informacijsko prodajno stojnico. Po svojih najboUSih moieh smo

prispevali k skupnemu cilju: da obiskovalce te prireditve z Ljubljano in njeno turistiano ponudbo

navduiimo do te mere, da se bodo zanesljivo vrnili.

PODROOE TURISTICNEGA SPLETNEGA PORTALA

Leto 2013 so zaznamovali predvsem razmeroma vellk porast obiska spletnega mesta

www.visitliubliana.com. Intenziviranie dela in uspeSno nastopanje na spletnih druibenih omreZjih ter
izvedba mobilne a plikacije Visit Ljubljono ond More, ki je dostopna uporabnikom mobilnih telefonov z

operacijskima sistemoma iOS in Android. Z lansiranjem mobilne aplikacije In akcijama oglaievanja na

druibenem omreiju Facebook ter na mobilnih oglaSevalskih mreiah smo tudi uspe5no zakljudili

aktivnostiv okvlru distribucijske funkcije znotraj projekta RDO - Osrednja Slovenija.

Spletno mesto je v 2013 obiskalo skoraj 34% veE uporabnikov kot v 2012 (657.087 proti491.084

obiskovalcev). Podatek se nanasa na posamezne obiskovalce, med katerimi so seveda tudi takini, ki so

spletno mesto obiskali ved kot zBolj enkrat. Stevilo vseh obiskov spletnega mesta pa se je povedalo za

37% (903.664 obiskov proti 660.290).

Aplikacijo za pametne mobilne telefone Visit Ljubliono ond More si je od avgusta 2013 naprej mogode

brezplaEno nalo:iti v spletnih trgovinah App Store in Google Play. Aplikacija, ki jo je zasnovalo in

izvedlo podjetje lnnovatif, deluje kot uradni vodii po regiji. Z orodjem Myvisit sije tudi v mobilni

aplikaciji mogoie izdelati lasten nadrt obiska, v kolikor so ga uporabniki pred tem Ze ustvarili na

spletnem mestu www.visitliubliana.com, pa ga lahko preprosto sinhronizirajo z mobllno aplikacijo.

Apllkacija zagotavlja preprost naEin navigacije med ieleniml lokacijami ter o8led tofk na zemljevidu in

uporabnika usmerja po ullcah do izbrane todke. Za sprehod mimo najvedjih znamenitosti v sredisfu

Ljubljane je brezpladno na voljo tudi glasovni vodii, ki pokriva 14 zanlmivih todk. Do konca novembra

si je mobilno aplikacijo nalozilo nekaj ved kot 6.000 uporabnlkov. Povpreina ocena, ki so jijo namenili

v trgovini Google Play je 3,9 (od 5 moinih to.k).

Vsak mesec smo na druibenih omreZjih Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Foursquare, Linked ln

ter v video kanalu na You Tube sproti objavljali obvestila in druge vsebine. Zgodaj jeseni smo prideli

intenzivno delati 5e na druibenih omreijih lnstagram in Storify. Odziv na druibenih omreZjih je bil zelo

dober. Najveijl uspeh smo poieli na Facebooku, kjer smo izvedll tudi zelo uspeino oglaievalsko

kampanjo, s pomoijo katere je izjemno poraslo Stevilo sledilcev nase FB strani in s tem tudi doseg

naiih objav. V okviru kampanje, kije potekala od sredine aprlla do konca septembra, je Stevilo

sledilcev zraslo z 28.890 na kar 64.692. Facebook stran Visit Ljubljana se je v tem aasu uvrstila na 2.

mesto v kategoriji potovanj in turizma na spletni strani Social Numbers, ki bele:i statistike Facebook

strani v Slovenijl. Za seboj smo pustili tudi uradno Facebook stran iFeelslovenia, kijo upravlja agencija

Spirit in ki ima trenutno nekaj vea kot 41.000 sledilcev.

Spletno mesto W!y!yIlsilligq!j!Ii.!98 se je v letu 2013 uvrstilo v oiji izbor za nagrado Websl - spletni
prvaki, kijo podeljuje Marketing Magazin. V kateSoriji Turizem in prosti 6as je zasedlo drugo mesto.

Mobilna aplikacija Visit Ljubljona ond More pa se je uvrstila med finaliste Bienala vidnih sporoail

Brumen ter med finallste v izboru za nagrado Netko, kiio podeljuje GzS. Na5a prizadevanja so bila

opaiena tudi v strokovnih krogih izven naSih meja. Na sl'elanju Digitol lnnovotion Campus v Barceloni

smo kot prlmer dobre prakse s podrodja mobilnih vsebin sodelovali v kratkem panelu na temo

Different Approoches to Mobile skupaj z Dunajem ter Antwerpnom.
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1.5' Nastanek morebitnih nedopustnih in nepritakovanih posledic pri izvajanju programa

Tovrstnih posledic pri izvajanju programa nismo zaznali.

1.5' Ocena usPeha pri doseganiu zastavlienih ciljev v primerjavi z doseienimi cilji iz preteklega leta

Primerjava rezultatov v 2013 z rezultati, ki smo jih dosegli v 2012 in planom 2013, pokaze naslednje:

Stevilo prihodov:
Stevilo notitev:
Stevilo obiskovalcev v TIC

teal.2O!2 real. 2013 plan 2013 tndeks 1 indeks 2

455.559 497.553* 460.000 109 108
851.386 945.351* 870.000 rLL 109
278.972 277.536 97

oPoMBA: za 2013 navajamo zadasne podatke, ki niso uradnl. suRS uradne podatke posreduje lele v
mesecu marcu.

v 2013 se je Stevilo obiskovalcev, ki sovLjubljani prespali (=prihodi) v primerjavi z letomzo!2
povefalo za 9% (v primerjavi splanom zazol3pa za g%). Stevilo noditev je biloglede na leto2ol2
visje za 11 % (v primerjavi s planom za 2013 pa za 9 Yol. Za 3% se je zmanjial obisk v nasih turistiinih
informacijskih centrlh, kar pripisujemo dejstvu, da vse vei uporabnikov svetovnega spleta zaradi
dodelanih vsebin, ki so dostopne na spletnem mestu www.visitliubliana.com, informaclje isde po tej,
modernejii poti.

1.7. Ocena gospodarnosti in uiinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila z
ukrepi za izboljSanje uEinkovitosti in kakovosti poslovanja

Posebnih standardov in meril, po katerih bi lahko spremljali gospodarnost in uainkovitost svojega
poslovanja, v Turizmu Ljubljana nimamo.

1.8. Poiasnila na podroEjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseieni

Dosegli smo vse zastavljene cilje, zato pojasnila niso potrebna.

1.9. Ocena uEinkov poslovanja Turizma Ljubljana na druga podroaja

ocenjujemo, da so udinki naiega dela na druga podrodja pozitivni. Turistiini obisk Ljubljane je v
okvirih, kije za prebivalke in prebivalce Ljubljane sprejemljiv in nemotea. Ugotavljamo, da je formula,
kijo pri svojem delu uporabljamo - da imamo pri snovanju priredltev in drugih programov v L'iubllanl
ves Eas pred otmi vprasanje, de bo to vseino prebivalcem Ljubljane, pravilna.
Bolj udinkovito delo Turizma Ljubljana, kije usmerjeno prvenstveno na pridobivanje tujih gostov, ki
obiSdejo Ljubljano, ima za posledico ved noditev v Ljubljani in s tem vedjo turistiano potrosdo, kar je
eden od ciljev Turizma Ljubljana.
Pozitlvne udinke ne beleiimo zgolj na podroiju promocije Ljubljane kot primernega turistidnega cilja,
paa pa tudi na podroiju vlaganj, sajjih usmerjamo v urejanje turistidne infrastrukture, karje
nedvomno pozitivno za vse, kl v Ljubljani iivimo.
V vse veEji meri pri svojem delu upo5tevamo skrb za okolje. Ze v letu 2oo9 smo zadeli uporabljati
materiale, ki so okolju prijazni (predvsem gre tu za podroije tiskovin), do leta 2011 pa smo v celoti
presli na nov, okolju prijazen standard, ki smo si ga postavili.
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Pri snovanju regUske turistidne strategije, kije bila izdelana v 2011, smo kot krovni razvojni koncept
turizma v regiji opredelili razvoj turizma po trajnostnih nadelih, ki prina5a najveEjo moino vrednost:
tako okoljsko, druibeno, kot tudi gospodarsko, s kar najmanj negativnimi uainki na naravno in
druZbeno okolje. S ciljem, da razvijemo trajnostne integralne turistidne proizvode, smo pridobili
kriterije, ki so nam v pomod pri prepoznavanju trajnostno naravnanih turistitnih proizvodov in
programov.

Tudi v novem strateskem dokumentu (20L4-2O2O\, ki smo ga zasnovaliv 201.3, je okoljskividik
primerno izpostavljen. V okviru poglavja )trajnostni razvoj( je opredeljen operativni cilj, ki zadeva
udejanjanje trajnostnega pristopa pri razvoju destinacije. Znotraj tega operativnega cilje je
opredeljenih Sest ukrepov, kijih je potrebno uresniditi v obdobju trajanja tega novega strateSkega
dokumenta.
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|l 2. OBRAaLOZTTEV TZVAJANJA NAaRTA RAZVOJNTH PROGRAMOV V 2013

Turizem Ljubljana je imer v 2013 v nadrtu razvojnih programov re en investicijski projekt, kije potekar
od 2011 do vkljuEno 2013 in je imer tri vire financiranja: 25 obdin v okviru lun je prlpevaro ss.Ooo
EUR, Ljubljana preko Turizma Ljubljana 297.000 EUR in sredstva ESRR /MGRT v visini 3oo.ooo EUR.

ClLl: oblikovanje in vzpostavitev regionalne destinacijske organizacije za osrednjeslovensko regijo
s trienjskim modelom, kije temeljil na sodelovanju in iskanju sinergij tako, da je:

- Ljubljana bolje izkoristira privradno ponudbo v zaredju in s konkretnimiturttidnimi piogrami
spodbujala in usmerjala obiskovalce Ljubljane v odkrivanje regije;

- zaledje tjubljane (posamezni turistitni kraji, ponudniki oz. deitinacije) s skupnim trienjem z
Ljubljano laije, hitreje, z manj vraganji in z vedjimi udinki dosegaro prepoznavnost in prodalo na
mednarodnem turistidnem trgu, kjer samostojno ne bi biri konkurendni in privradni.

NAMEN:
- Nadgradnja turistidne ponudbe turistidne destinacije Ljubljana- Pozicioniranjeponudbeobljubljanskihobdin
- Sodelovanje pri razvoju in trienju vseh obstojedih ali perspektivnih turistidnih ponudnikov v regiji- vodenje in koordiniranje turrstidnega razvoja v regiji in izvajanje vroge managementa

turistiine destinacije na regionalni ravni.

NAcRTOVANA SREDSTVA V 2013: skupaj 192.000 EUR, od tega: 84.000 EUR Turizem ljubrjana,
28 000 EUR obdine v LUR (razen Ljubljane) in 80.000 EUR Mi;istrstvo za gospodarstvo in tehnoloski
razvojlESRR.

REATIZACUA: L86.74f,75 EUR, od te8a 84.000 EUR Turizem Ljubljana
za izvedbo aktivnosti regionalne turistidne destinacije osrednja slovenija so v letu 2013 obdine (brez
Ljubljane) iz re8ije prispevale 28.000 EUR, iz ESRR in Ministrstva za gospodarstvo in tehnoloski razvoj
pa smo za izvedbo projekta dobiri ceroten nadrtovan znesek go.o0o EUR, ostaro pa so namenska
sredstva Turizma Ljubljana.
Tako smo za leto 2013 predvideli aktivnostiv skupni vrednosti v viSini 1g2.oo0 EUR z DDV in slcer:- Promocijska funkcija: 100.000 EUR neto/ 12O.0OO EUR bruto- Distribucijska funkcUa: 60.000 EUR neto/ 72.000 EUR bruto

Predvidene aktivnosti za reto 2013 so bile v celoti realizirane. prihaja pa do razlik pri prikazovanju
sredstev, sajje poroaevarsko obdobje za Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnorogijo od
1'5.L0.2oL2 do 15'10.2013. v obdobju od 1.1.2013 do 31.12.2013 je bira rearizacija na pro.iet<tu
L86.741,75 EUR, preostala sredstva v znesku 4.824,gzEURpa so bira pradana oais.ro.zoiz ao
3L.L2.20t2 in upostevana pri zahtevku za povradilo sredstev v letu 2013.

Struktura porabe sredstev:
- promocijska funkcua: 114.092,21 EUR (od tega 42.ooo EURTurizem Ljubrjana) in zajema

izvedbo regijskega nastopa na domaiem sejmu Arpe Adria Trp, predstaviwe tour operatorlem
na trgih, ki smo jih izbrari za primarne - promocuski nastopi v Leobnu (Avstrija), padovi (rtarija)
in v Beogradu (srbija), izdajo tiskanih promocijskih gradiv, obrikovanje in tiskprvega
kulinaridnega vodida okusi osrednje srovenije ter izvedba ograsevarike akcije v tulih in
domadih medijih.
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distribucijska fu nkciiaz 72.649,54 EUR (od tega 42,000 EURTurizem tjubljana) in zajema
nadaljevanje z nadgradnjami spletnega mesta turistidne destinacije Osrednja Slovenija in
raziiritev dosega na 5e n dve vodilni svetovni mobilni platformi - operacijska sistema na
pametnih telefonih: Android in iOS (iPhone). V ta namen je bila izdelana mobilna aplikacija
Visit Ljubljana and More. Zagon mobilne aplikacije smo podprli s kampanjo mobilnega
oglaSevanja v sistemu Google Adwords. Poveaanje prepoznavnosti Ljubljane in regije Osrednja
SlovenUa, kot turistiane destinacije na spletnem druiabnem omreiju na izbranih ciljnih trgih,
smo realizirali skozi kampanjo v sistemu Facebook Ads.
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II./ 3. OBRAZLOZIWE REALIZACUE PRIHODKOV IN ODHODKOV ODTOKA O PRORACUNU MOt
ZAzOL?

3.1 Obrazloiitev prihodkov, kiso bili realiziraniv letu ZO13

Javni zavod Turizem Ljubljana je v letu 2013 realiziral naslednje prihodke po virih:- iz naslova proraduna: 1.013.939,03 EUR (nadrtovano: 1.044.000 EUR);
- iz naslova namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreio: 596.354,24 EUR

(nadrtovano: 800.000,00 EUR brez prenosa iz leta 2013, kije znaial 182.534,86 EUR);- iz naslova namenskih sredstev turistiane takse: 874.403,5g EUR ( nadrtovano: 760.000 EUR brez
prenosa iz leta 2013, kije znasal !77.660,6g EUR. z rebalansom je bil plan porabe turistidne
takse doloden na 795.424 EUR).

Rebalansiran plan prihodkov je znaial 2.639.424 EUR, realizacua prihodkovje znaiala za 6% mani, in
sicer 2.484.696,85 EUR (t=94).

3,2 Pojasnilo veEjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi prihodki v 2013

Na prihodkovni strani prihaja do realizacije ki jeza 6% niija od naartovane. Razlika nastaja v delu, ki
se nanasa na priliv namenskih sredstev od posebnih iger na sredo, ki se uporabljajo za vlaganje v
turistiino infrastrukturo.
Mestna obdina Ljubljana ie v letu 20L3 del sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreio
prerazporedila na NRp 7560-10-0258 in NRp 7560-1L-0466 za namene izgradnje turistidne
infrastrukture' Turizem Ljubljana je tako namesto prvotno nadrtovanih sredstev v visini goo.ooo EUR
(brez prenosa neporabljenrh sredstev iz 2012 v 2013) prejel le 596.354,24 EUR, karje za 203.645,76
EUR manj od nadrtovanih.
Del sredstev za pokritje obveznosti Turizma tjubljana iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger
na sreao v visini 95.851 EUR je Mestna obdina Ljubljana zagotovila iz proradunskih sredsiev s
prerazporeditvijo sredstev, del sredstev pa bo bremenil proradun leta 2014. To je seveda vplivalo na
poviSanje porabe proradunskih sredstev, ki so bila nadrtovana v visini 245.556 EUR, realizacija pa je
tako 317.126 EUR.

3.3 Poroailo o realizaciji finanEnega naErta iavnega zavoda Turizem Ljubljana za 2013

ProraEunska sredstva
Javni zavod Turizem Ljubljana je za 2O!3 iz proraduna MOL nadrtoval sredstva v visini 1,O44.OO0 EUR,
in prejel skupaj 1.013.939,03 EUR proradunskih sredstev. Poraba proradunskih sredstev za stroske
dela in delovanje zavoda je znaSala 895.694,65 EUR (specifikacija spodaj):

- za pla6e In druge izdatke zaposlenim: 594.L67,23 EUR (plan: G8O.7S5 EUR)- za prispevke delodajalca: 94.926,!3 EUR (plan: 1O4.7OO EUR)
- za blago in storitve: 377.LZS,8O EUR (plan: 245.566 EUR)
- za premue kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: l.7rg,g7 EUR (plan: 12.9g9 EUR)

Poraba (podatki so iz glavne knjige zavoda)ie znasara 895.694,65 EUR (specifikacija spodai):- za plaie in druge izdatke zaposlenim: 594.215,75 EUR
- za prispevke delodajalca: 92.38G,35 EUR
- za blago in storitve: 202.153,08 EUR
- za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: 6.939,47 EUR
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Razlika med prejetimi sredstvi iz proraauna in porabo le-teh za stroike dela in delovanja znasa
7L8.224,38 EUR in je sestavljena:

- iz sredstev iz proraduna, ki jih je s pre ra zpo red itvijo MOL namenila za pokritie obveznosti zavoda iz
naslova koncesijskih dajatev (95.851,26 EUR)

- iz terjatev do MOL (za blago in storitve) v viiini 18.997,9g EUR na dan 1.1.2013
- iz razlike, kije nastala zaradi zamika med izplaiili plad in prejetimi refundacijami za plade zaposlenih

ter refundacij zavoda za zdravstveno zavarovanje srovenije, kijih je zavod prejer naradun v
decembru 2013 in bodo upoitevane v zahtevku za refundacijo vjanuarju 2014.

Namenska sredstva turistiine takse
visina sredstev, ki smo jih prejeli na zavodov radun, je znasala 874.403,58 EUR. sredstva turistiane
takse so namenska sredstva, ki jih rurizem Ljubljana usmerja v promocijo in pospeievanje prodaje.
Poraba je znaiala 756.977,24 EUR. Razlika v viiini 1.u.426,34 EUR nasiaja zaradi pokrivanja
obveznosti oz. radunoviz reta 2orz, za katere smo sredstva sstrani ustanoviterja prejeliv2013.

Poraba sredstev turistiEne takse v 2013 je bila naslednla:

- sofinanciranje turistianih prireditev na javnih povrlinah v MoL (170.904,52 EUR )- sofinanciranje programov turistianih druitev na obmodju MOL (49.500,00 EUR)- zaloini5ke in tiskarske storitve (1G5.108,83 EUR)
- promocija na turistidnih sejmih in borzah (108.612,34 EUR)
- kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah (g5.477,99 EUR)- partnerske aktivnosti s STO (20.757,46 EUR)

oglaievanje (51.918,32 EUR)

- odnosi z javnostmi (47.875,20 EUR)
- dlanarine v mednarodnih organizacijah in zdruienjih (g.4S7,2g EUR)
- za sodelovanje v mednarodnih projektih In organizacijah (G.335,30 EUR)- promocijske aktivnosti, povezane z RDo Ljubrjana - osrednja srovenija (42.000 EUR)

Namenska sredstva koncesilskih daiatev od posebnih iger na sre6o so bila z rebalansom naErtovana
v viSini 800'000 EUR. ViSina sredstev, ki smo jih prejeli na zavodov radun, je bila niija in je znaiala
595.354,24 EUR. Razlika je nastala zato, ker je Mestna obdina Ljubljana deL sredstev koncesijskih
dajatev od posebnih iger na sredo prerazporedila na N Rp 7560-10-0256 in NRp 7560- Ltoq66 za
namene izgradnje turistiine infrastrukture za projekte, ki so bili vodeni s strani oGDp.

Poraba sredstev je razvidna iz specifikacije v nadaljevanju. Razlika nastaja zaradi radunov, za katere
smo sredstva prejeliv letu 2013 in se nanaiajo na leto 2012.

Poraba prejetih sredstev koncesijskih dajatev v 2013 je bila naslednja:

- dopolnjevanje projekta turistidne signalizacije (10.891,52 EUR)
- odhodki, vezani na izvedbo akcije Za lepso Ljubljano 2013 (45.925,43 EUR)- odhodki, vezani na informacijsko infrastrukturo TDL (129.440,76 EUR )- odhodki, vezani na informacijsko tehnologijo RDo (42.000 EUR )- distribucijska funkcija- odhodki, vezani na investicije v javno turistidno infrastrukturo in inovativno turistidno ponudbo

(88.s76,60 EUR)

- odhodki, vezani na razvoj novih turistianih produktov (2000 let Emone, drugo)... (22.188,35 EUR)- ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih problematidnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v
ponos (32.052,84 EUR)
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odhodki, vezani na vlaganje v turistiano infrastrukturo v Tivoliju (35.425,37 EUR)

odhodki, vezani na implementacijo blagovne znamke turistidne destinacUe Ljubljana (61.458,85
EUR}

odhodki, vezani na razvojne projekte in raziskave (47.585,01 EUR)

odhodki, vezani na oiivitev dogajanj na Kongresnem trgu (40.000,00 EUR)

odhodki, vezani na organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu (26.357,69
EUR)

odhodki, vezani na vzpostavitev turistiane infrastrukture za EuroBasket (105.911,03 EUR)

odhodki, vezani na ocvetliaenje mesta (33.735,56 EUR)

Poraba namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreEo je v 2013 znasala
722.650,12 EUR. Razllka med prejetimi in porabljenimi sredstvi znasa 726.295,88 EUR in se nanaia na
del, ki ga je Mestna obfina Ljubljana pokrila iz proradunskih sredstev s prerazporeditvijo sredstev
(95.851 EUR), razlika v viSini 30.4M,62 EUR pa se nanasa na raiune iz leta 2012, za katera smo
sredstva prejeli v letu 2013.

Turizem Ljublja na

Barbara Vajda,
direktorica
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14 GOSPODARSTVO

1403 Promociia Sloveniie. lazvoiturizma in Eostinstva

2.639-424 2.444.697 94,L4

2.539.424 2.4U.597 94.L4

7403 )2 Spodbujonje tdzwjo tu.izmo in gostlnstvo 2.639,424 2.484.697 94,74

4733

4133

4133

4133

01

tovnl zovod Tuirefi Llubljono

Tekoai tra nsferi v javne zavode - sredstva
za plaae in druge i2datke zaposlenim

Tekoai tran sfe ri v javne zavode - sredstva
za prispevke delodajalcev

Tekofi tra nsferi v javne zavode - za izdatke
za blago in storitve

Te koal tra nsferi v javne zavode - za premije
koleldivnega dodatne8a pokojninske8a
zavarovanla

lnvesticijsli tra nsferi javn im zavodom

Koncesqske dolotve od posebnih iEer no
yeto- Spodbujdnje ro2vojo tudstline
inlrostrukl uae- nomensko

Tekoiitransferivjavne zavode - 2a izdatke
za bla8o in storiwe

1.0tU,@0 1,013,939 97,12

680.755 594.767 8t,28

104.700 94.926 90,67

245.555 317.726 729,t5

12.989 7.720 59,44

8U),000 596-354 74,54

80o,000 596.3s4 74,54

795.424 874,404 109,93

109,93

4323 00

4t33 02

Srcdstvd tudstitne tokse zd pospelevdnje
turizmo- ndmensko

4133 02 Tekoai tra nsferi v javne zavode - za izdatke
za blago in storitve

874.404795 424
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RAEUNovoDSKo PoRoEIto

RA.UNovoDSI(o PoRoEILo VsEBUJE NASLEDNJE PRILoGE:

IZKAZE TER PRILOGE za dolofene uporabnike in sicer:
a, bilanco stanja
b. izkaz stanja in gibanja neopredmetenih dolgoroinih in opredmetenih osnovnih sredstev
c. izkaz stanja in gibanja dolgoroEnih kapitalskih naloib in posojil
d. izkaz prihodkov in odhodkov doloienih uporabnikov
e. izkaz prihodkov in odhodkov doloienih uporabnikov po naielu denarnega toka
f. izkaz raEuna finaninih terjatev in naloib doloienih uporabnikov
g, izkaz raEuna financiranla doloienih uporabnikov
h. izkaz prihodkov in odhodkov doloEenih uporabnikov po vrstah deiavnosti

POJASNITA

k rafunovodskim izkazom vsebujejo naslednje sklope:

Pojasnlla k postavkam BILANCE STANJA ter postavkam njegovih obveznlh prilog:

- Pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev

- Pregled stanja in Bibanja dolgorodnih kapitalskth nato:b In posojil.

Pojasnila k postavkam IZKMA PRlHoDKov tN oDHoDKov doloaenih uporabnikov ter k postavkam
njegovih obveznih prilog:

- Pojasnila k postavkam tzKMA pRtHoDKOV tN ODHODKOV DOLOaENIH upoRABNtKov po
NA.ELU FAKTURIRANE REALIzAcUE

- Pojasnlla k postavkam tzKAZA PR|HODKOV tN ODHODKOV DOLOaENtH UPORABNtKov po
NAEELU DENARNEGA ToKA

- Pojasnita k IaKAZU RAaUNA FtNANCNtH TERJATEV tN NALOZB DOLOaENtH upORABNtKOV
- Pojasnila k tzKAzu RACUNA FTNANCTRANJA DOLOCENtH UpORABNTKOV
- Pojasnila k TZKAZU pRtHODKOV tN ODHODKOV DOLOaENtH UpORABNtKOV pO VRSTAH

DEJAVNOSTI
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1. ZAKONODAJA. KI JE BILA UPOSTEVANA PRI VODENJU POSLOVNIH KNJIG

Poslovne knjige so vodene v skladu z Zakonom o raEunovodstvu, Zakonom o javnih financah ter
Slovenskimi radunovodskimi standardi (SRS). Kontni plan je razdeljen na natin, ki Ba je za doloiene
uporabnike proradunskih sredstev predlagal Slovenski in5titut za revizijo.

Slovenski raiunovodski standardi

Pri izdelavi izkazov smo upoStevali SRS 35 - Radunovodske reiitve v nepridobitnih organizacijah -
pravnih osebah zasebnega prava. SRS 35 ureja tiste posebnosti pri vrednotenju in izkazovanju
sredstev in obveznosti do njihovih vlrov ter merjenju in izkazovanju odhodkov, prihodkov ter
poslovnega in finaninega izida, ki so znafilne za tako za javne, kot za zasebne zavode. Pri odlodanju o
zadevah, za katere nismo na5li pojasnil v navedenem standardu, smo poiskali resitve v ostalih
raEunovodskih standardih.

Zakon o javnih financah

Zakon o javnih financah se s svojimi dolodili o sestavi, pripravi in izvrsevanju proraduna Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: driavni proradun) in proraEunov lokalnih samoupravnih skupnosti (v
nadaljnjem besedilu:obdinski proraauni), upravljanju s premoienjem driave in obiin, zadolievanju
drZave oziroma obtin, poroStvu driave oziroma obdin, upravljanju njihovih dolgov, radunovodstvu in
proraEunskemu nadzoru, nanaia tudi na neposredne uporabnike obiinskega proraEuna. Zakon o
javnih financah dolota tudi pravila, ki se uporabljajo za javne sklade, javne zavode in agencUe pri
sestavi in predloiitvi finaninih nadrtov, upravljanju z denarnimi sredstvi, zadolievanju, dajanju
poroitev, radunovodstvu, predloiitvi letnih porodil in proradunskem nadzoru. Javni zavod Turizem
Ljubljana je javni zavod, kar pomeni, da mora slediti doloabam Zakona o javnih financah.

Zakon o raEunovodstvu

Sledili smo doloEbam 13. dlena Zakona o radunovodstvu, kjer je zapisano, da proraiun, proraiunski
uporabniki in pravne osebe javnega prava pri vodenju poslovnih knjig upoitevajo enotni kontni naart,
ki ga predpi5e minister, pristojen za finance, pravne osebe zasebnega prava pa kontni okvir, ki ga

predpiie Slovenski inStitut za revizijo.

Prav tako smo pri vodenju poslovnih knjig upostevali 15. ilen Zakona o raiunovodstvu, ki pravi:

a) da se prihodki in odhodki razflenjujejo v skladu z doloibami tega zakona in predpisi, izdanimi na

njegovi podlagi ter radunovodskimi standardi;

b) da merjenje in razElenjevanje prihodkov In odhodkov uporabnikov enotnega kontnega nadrta
predpiSe minister, pristojen za finance;

c) da se prihodki in odhodki uporabnikov enotnega kontnega nadrta priznavajo v skladu z

raEunovodskim natelom denarnega toka (pladane realizacije);

d) da se upo5teva doloEilo, da se prihodki in odhodki izkaiejo tudi po fakturirani realizaciji in zato sta v
prilogi oba izkaza.
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Po drugem odstavku 3. ilena Zakona o javnih financah je minister, pristojen za finance, zadolien, da
izda seznam neposrednih in posrednih uporabnikov driavnega proraduna in da ta seznam spreminja
ter dopolnjuje ob prlpravi proraduna za posamezno leto.

Pravilnik o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov driavnega in obiinskih
prorafunov

Po tem pravilniku se pravna oseba, ki sodi med posredne oziroma neposredne uporabnike drZavnih in
obdinskih proradunov, pridne oziroma preneha obravnavati kot neposredni in posredni uporabnik z

vkljuaitvijo v register proraaunskih uporabnikov, oziroma z izkljuiitvijo iz njega.

Minister za finance objavlja spremembe v registru na spletnih straneh Uprave Republike Slovenije za
javna pladila ter v Uradnem listu republike Slovenije. Javni zavod Turizem Ljubljana se nahaja pod
zaporedno Stevilko 2125 med posrednimi uporabniki proraiuna v podskupini 3.10., kjerje opredeljen
kot javni zavod, ki ga je ustanovila lokalna skupnost.

2. POJASNITA K POSTAVKAM BILANCE STANJA

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov po stanju na dan
31.72.20L3 v stolpcu 4, za leto 2012 pa v stolpcu 5. Sredstva javnega zavoda Turizem Ljubljana na dan
3L.L2.20L3 znasajo 2,006.659 EUR in so od 31.L2.2072 zmanjsala za 65.269 EUR oziroma za 3 %
skupne vrednosti.

2.1. SREDSTVA

Dolgorofna sredstva in sredstva v upravlianiu

Dolgorodna sredstva predstavljajo v poslovnem letu 2013 59 % delei celotnega premozenja, ki ga

ima Turizem Ljubljana v upravljanju, kar znasa 1.185.211 EUR. Njihovo zmanjsanje v letu 2013 za

176.830 EUR je posledica obraiuna amortizacije. Novih nabav, ki bi izniaile ta uiinek, je bilo v letu
2013 za 35.023 EUR in predstavljajo samo 17% vse obrafunane amortizacije (202.421 EUR).

Neopredmetena dolgoroina sredstva

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoroEnih sredstev znaSa 1.215.655 EUR, popravkivrednosti
znaSajo 383.155 EUR, sedanja vrednost znaBa 833.500 EUR. Neopredmetena dolgoroina sredstva so

31 % odpisana, kar je zaradi novih nabav ved, kot preteklo leto (23 %). V letu 2013 je Turizem
Ljubljana kot povedanje dolgoroEnih premoienjskih pravic zabeleiil za 10.788 EUR v obliki dolgorodnih
materialnih (avtorskih) pravic za odkup zemljevida, kiga Turizem Ljubljana uporablja za veE namenov.
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Nepremičnine 
  
Nabavna vrednost nepremičnin znaša 66.858 EUR in se v letu 2013 ni spreminjala. Sedanja vrednost 
nepremičnin  v znesku 41.205 EUR predstavlja 3 % delež celotnih dolgoročnih sredstev, stopnja 
odpisanosti pa je 38 %. V poslovnih knjigah so knjižena vlaganja v naslednje nepremičnine: 
pristan Dvorni trg, pristan Gallusovo nabrežje  ter pristan Novi trg – stanje  31.12.2013 po nabavni 
vrednosti  znaša 66.858 EUR, ki jim pripada odpis v višini  25.653 EUR. Navedene nepremičnine so  bile 
zavedene pred spremembo načina prepoznavanja sredstev in bi v sedanjem načinu bile del 
premoženjskih pravic - vlaganj v tuja osnovna sredstva. Zaradi primerljivosti postavk pa ostajajo na 
dosedanjih kontih. 
 
 
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva  
 
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev na dan 31.12.2013 znaša 924.491 EUR, 
odpisana vrednost opreme znaša 617.323 EUR, sedanja pa 307.168 EUR. Skupen popravek vrednosti 
znaša 67 % nabavne vrednosti in se je za 10 odstotnih točk povečal glede na preteklo leto (57%). 
 V letu 2013 so bila nabavljena naslednja nova sredstva, ki so bila pripoznana med opremo: 

 Med nakupe računalniške in elektronske opreme smo zavedli nakup petnajstih tabličnih 
računalnikov P5110 Galaxy po vrednosti 397,45 EUR za posamezen kos ter en računalnik 
HP 3500MT v vrednosti 520,94 EUR.  Za računalniško in elektronsko opremo smo v letu 
2013 skupaj plačali 6.481,20  EUR. Tablični računalniki so vredni manj kot 500 EUR, zato je 
bil popravek vrednosti pripoznan že ob nakupu, ne glede na dejstvo, da so zavedeni v 
registru osnovnih sredstev.  

 Med ostalo opremo smo v letu 2013 zavedli nakup ene pisalne mize v vrednosti 342 EUR, 
enega promocijskega panoja, ki stoji v Slovenskem turističnem informacijskem  centru v 
vrednosti 794,40 EUR  ter 20 promocijskih panojev, ki jih je Turizem Ljubljana postavil po 
hotelih v Ljubljani 16.152,80 EUR oziroma 807,64 EUR po posameznem panoju.  Skupno 
smo med ostalo opremo zabeležili za 17.289,20 EUR novih vlaganj. 

 Med nakupom drobnega inventarjem smo zabeležili za 464,07 EUR izdatkov, porabili pa 
smo ga za nakup kavnega aparata.  
 

Javni zavod Turizem Ljubljana je v letu 2013  kupil skupno za 35.022,47 EUR novih sredstev, ki so bila v 
celoti financirana iz proračunskih virov.  
Celotna amortizacija je znašala 205.038 EUR, takojšni odpis drobnega inventarja pa je bil obeležen 
hkrati z zneskom nakupa. Amortizacija v višini 202.420 EUR se nanaša na sredstva, kupljena iz 
proračunskega vira  in  je v enakem znesku prikazana med stroški amortizacije in prihodki zavoda, 
hkrati pa je za isti znesek zmanjšana obveznost za sredstva v upravljanju na kontu 98.  Amortizacija,  
krita neposredno iz poslovnega izida oziroma iz tržnega dela dejavnosti , v poslovnem letu 2013 znaša 
2.618 EUR in je vidna tudi iz izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.  
 
 
Tabelarni prikaz  strukture in premikov stalnih sredstev v letu 2013:  
 
Nabavna vrednost  sredstev  se je v letu 2013  iz naslova javne dejavnosti torej  povečala za 35.023 
EUR, iz naslova tržne dejavnosti pa ne beležimo nakupov.  V letu 2013  smo iz naslova sredstev v 
upravljanju odpisali za 1.703  EUR dotrajanih osnovnih sredstev, ki so bila amortizirana v enaki  višini 
in zato ni bilo potrebe po pokrivanju  iz dolgoročnih rezervacij. Odpisali smo tri  dotrajane tiskalnike 
ter en osebni računalnik. Vsa odpisana oprema je bila odpeljana na uničenje.  



lz naslova trine dejavnosti smo morali zaradi kraje odpisati eno kolo, kije bilo po nabavni vrednosti
vredno 290,83 EUR in5eni bilodocela amortizirano vviSinl 48,93EUR. lzguba, kije nastala s tem
odpisom je bila pokrita iz sredstev zavarovalnine.

STANJE IN GIBANJE NEOPREOMETENIH DOLGOROENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREOSTEV

na dan 31 12 2013

opr.!mel... onovn. .rEdrru. u

A odsorcEm odotd dro6k

B Doboroane premoienbke pr6v cc

C Druqr n-prcdhet6n6 dolqooan! srednva

c D(oE opr.dhd.m osnoen6 sedstv6

oD.Edmet.M ornovd .rcd*tr. { lori

A Do gorocno odloien snoaki

B rdqoroane .midi3ke prcv'ca

C DrWa nooF6do.tcn. dolgdoani srcddvq

O 0.uq6 dt,edmdm osnoha sre.tstvo

A 0orqorc6no odkri6.' sl@iki

S Doborodn. prmoiedske pGvce

C tuqa reopr6dn6t6n6 dolsdoan. s.dstw

G oruOa oF.ednelm o$ovna sr..,nv.

DolgoroEne kapitalske naloibe

zavod je pred letiv soglasju z ustanoviteljem naloiil 800.000 slr (3.338,34 EUR) kot ustanovltveni
delei Zavoda za razvoj hii s tradicijo.

Dejansko stanje vseh sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2013 je bilo ugotovljeno z
rednim letnim popisom na podlagi sklepa o popisu sredstev in obveznosti, ki ga je izdala direktorica
dne 26.11.2013. Komisija je pravodasno in v skladu z navodili opravila svoje delo. popisi so bili
opravljeni na obrazcih, ki so sestavni del inventurnega elaborata in se nahajajo v raaunovodstvu kot
priloga letnega porodila.

Kratkoroina sredstva in kratkoroEne iasovne razmeiitve

Denarna sredstva v blagajni
predstavliajo gotovino v blagajni rurizma Ljubljana. zavod je imel v 2013 tri prodajna mesta in sicer:
Tlc stritarjeva, Tlc rrgovina in srlc Krekov trg, zadasno prodajno mesto pa je lmeltudi med trajanjem
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EuroBasket 2013. Stanje gotovine na dan 31.12.2013 je zna5alo z blagajniSkim maksimumom
2.967,80 EUR.

Dobroimetje pri bankah in drugih finanEnih ustanovah
predstavljajo sredstva na podradunu zavoda na dan 31.12.2013 v visini 340.969,15 EUR. Finandno
poslovanje zavoda poteka preko podraduna, odprtega prl Upravi za javna plaiila Ljubljana v
elektronski obliki, enotni zakladniSki raaun 01261.

KratkoroEne teriatve do kupcev

so terjatve, izkazane na obraiunski dan 31.12.2013 v vrednosti 20.995 EUR. Stanje terjatev se je glede
na leto 2012 zmanjsalo za 9.187 EUR. lzkazan znesek kratkorodnih terjatev znasa 5 % vseh terjatev,
nastalih v tem letu, kar pomeni, da se terjatve pladajo v povpredju v 18 dneh. V letu 2013 smo dobili
pladila od kupcev v povpredju Stiri dni hitreje kot preteklo leto. Zavod je nadaljeval v letu 2012 zaaeto
intenzivno izterjavo vseh kupcev ter dvakrat pisno opomnilvse dolinike glede na stanje dolodenega
dneva in jim poslalv potrditev izpise odprtih postavk. V letu 2013 je zavod odpisal za 240 EUR

terjatev do tujih kupcev, ki so nastalevletu 20toter L.273,79 EUR terjatev do tujih kupcev, ki so
nastale v letu 2011. Povpredni znesek odpisa ie znasal 103,84 EUR po kupcu. Zavod ocenjuje, da bi ga
sodne takse in preostali vloiki v nadaljnji izterjavi stali veE, kot bi za terjatve dobil in da je
negospodarno nadaljevati postopke izterjave na tujih sodiSaih za tako nizke zneske. Do domadih
kupcev je zavod nehal z izterjavo za terjatve nastale v letu 2010 v viSini 189,80 EUR ter za terjatve
nastale v letu 2011 v visini 591,92 EUR. V vseh primerih gre za trajno nelikvidne ali pa ie iz sodnega
registra izbrisane subjekte. Zavod nima vef terjatev, ki bi nastale pred letom ZOl2. Tatadi medletnega
steiaja se je zavod odlodil, da ne pripozna prihodkov, nastalih v letu 2013 iz naslova terjatve do
domadega kupca, v visini 1.107.59 EUR, ker niverjetno, da bi prihodki vodili do prejemkov.

Kratkorotne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega naErta
predstavljajo terjatve do MOL-a v znesku 57.451 EUR in se nanaiajo na zahtevek za plaie december
2013, zahtevek iz naslova RDO do MG v viSini 3L.545,32 EUR ter obresti iz naslova zakladniikega
poslovanja do UJP pladane dne 02.01.20L4 v visinl 174,55 EUR. Na tej postavkije tzkazana tudi
terjatev zavoda za refundacijo bolniSke v visini 1.095,50 EUR.

Zavod je v teku izdelave letnega porodila izdal zahtevka iz naslova koncesijskih dajatev za 34.453,2L
EUR ter zahtevek iz naslova materialnih stroikovvviSini 18.486,85 EUR. Navedena zahtevka nista
zajeta med kratkorofnimi terjatvami do uporabnikov EKN, ampak med dasovnimi razmejitvami kot
nezaradunani prihodki in sta vsebovana med prihodki leta 2013.

KratkoroEne terjatve iz financiranja
Prodajna mesta poslujejo s plafilnimi karticami. Na dan 31.12.2013 je bilo 5e za 3.334,45 EUR
nevnovdenih pladilnih kartic. Terjatve do zaposlencev znaiajo zadnji dan leta 2013 skupno 3.449,50
EUR in se skoraj v celoti nanaiajo na vnaprej zaraiunano in pladano prostovoljno dodatno zdravstveno
zavarovanje Adriatic, ki se zaposlencem obrodno odteguje prl pladah.

Skupaj znaSajo kratkoroEne terjatve iz financiranja 5.782,95 EUR.

Druge kratkoroEne terjatve
Med ostalimi kratkoroEnimi terjatvami na dan 31.12.2013 beleiimo znesek 9.821 EUR, ki se v znesku
9.072 EUR nanaSa na vratunani davek na dodano vrednost iz naslova prejetih radunov v januarju
2014, ki se stroikovno nanasajo na poslovno leto 20L3 ter za 789 EUR zaloienih sredstev za naroieno
edicijo.
Javni zavod Turizem Ljubljana je v letu 2013 plafal 257,09 EUR akontacij davka na dohodek, ki bo po
oddaji davdne napovedl poraEunan.
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Aktivne iasovne razmejitve

Med aktivnimi dasovnimi razmejitvamije temeljna postavka na dan 31.12.2013 Se nezara6unan
poraaun prihodkov od oddaje stojnic v znesku 191.364 EUR, ki se nanaia na projekt Decem ber 2073 v
Ljubljani. Med aktivniml aasovnimi razmejitvamije zavedenih tudi 30.800 EUR davka na dodano
vrednost, kije vsebovan v avansnem radunu pri oddaji stojnic.
V letu 2013 smo prejeli 2a7.497 EUR radunov, ki se nanaSajo na poslovno leto 2OL4 in smo iih zato
zavedli kot kratkorodno odloiene odhodke.
Med aktivnimidasovnimi razmejitvami pa smo zavedli tudi oba naartovana zahtevka do MOL-a, v
skupni vrednosti 52.940,37 EUR, ki smo jih opisali ie pri postavki terjatve do uporabnikov EKN.

KratkoroEna sredstva
Kratkoroina sredstva, razen zalog, so po stanju 31,.12.2or3 izkazovala 3g % delei celotne aktive. v
letu 2013 so se glede na leto 2012 povedala za 100.233 EUR. Razlika je dokaj velika, temelji pa
predvsem na razliki med zaEetnim in kondnim stanjem na transakcijskem radunu l+Z2Z.O4g EURI ,
razliko med zaietnim in koninim stanjem terjatev do uporabnikov EKN (-205.770 EUR) ter
vraiunanlmi prihodki (+88.490 EUR).

Zaloge
vrednost zalog na dan 31.12.2013 znasa 65.840 EUR in jo delno predstavljajo zaloge trgovskega blaga
v vrednosti 64.641 EUR, delno pa zaloge Turistidne kartice Urbana v visini 1.199 EUR.
Zaloge vrednotimo po nakupnih cenah, povedanih za odvisne stroske ter zmanjiane za prejete
popuste. Za obradun vrednosti porabljenih zalog uporabljamo metodo FtFO.

2.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoroine obveznosti in pasivne iasovne razmeiitve

Kratkorotne obveznosti za prejete preduime

v znesku 170.880 EUR se v celoti nanasajo na avans, prejet iz naslova projekla December 2013 v
Ljubljani.

Kratkorotne obveznosti do zaposlenih
v znesku 52.892 EUR so obveznosti za plaie in prejemke zaposlenih, z obradunanimi dajatvami za
bruto plafe in prejemke za mesec december 2013, ki sobili izpladani v januarju 2014. praktiinoenak
nivo obveznosti glede na Stevilo zaposlenih kaie vnoviino zmanjianje plaa za 4 % glede naie 'l-L%

zmanjsanje plad v 2011 kot uainek ZUJF-a z novelami.

KratkoroEne obveznosti do dobaviteljev
na dan 31.12.2013 znasajo 260.554 EUR in so ni:je za j.1.518 EUR, kot na dan 31.j.2.2012. Turizem
Liubljana redno poravnava svoje obveznosti . Tudi za te obveznosti velja trditev, ki smo je navedli v
zvezi z kratkorofnimi sredstvi. Javni zavod rurizem Ljubljana ima Sirok spekter dobaviteljev, tako
tistih, kl mu dobavljajo blago za prodajo, kot tistih, ki za njih opravljajo razne storitve, ki se nanaSajo
na razne projekte, kijih zavod vodi.
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Druge kratkoroine obveznosti iz poslovanla

v znesku 10.209 EUR predstavljajo prispevki in davkl na obraiunano bruto decembrsko plaao v
skupnem znesku 7 .622 EUR, 545 EUR obveznosti iz naslova dodatnih dajatev za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov, 49 EUR dajatev iz naslova avtorskih honorarjev in 1.993 EUR obveznostl iz
naslova ie odtegnjenih kreditov zaposlenih .

KratkoroEne obveznosti iz financiranja
Kratkoroane obveznosti iz financiranja izvirajo iz naslova obveznosti za plaailo davka na dodano
vrednost v visini 30 EUR, ki zapade na zadnji dan januarja 2014 ter dopladilo davka na dohodek
pravnih oseb v vl5ini 787 EUR, ki bo zapadelv pladilo 30. dan po oddaji obraEuna.

Pasivne iasovne razmeiitve

Na zadnji dan leta 2013 beleZimo 123.675 EUR vnaprej vraEunanih odhodkov. Ti odhodki se v celoti
nanaiajo na poraiun projekta December 2013 v Ljubljoni.
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Lastni viri in dolgoroEne obveznosti

Dolgoroine fi nanEne obveznosti
Dolgorodnih finandnih obveznosti v letu 2013 ni.

Obveznosti za neopredmetena dolgoroina sredstva in opredmetena osnovna sredstva
Obveznosti za sredstva v upravljanju znasajo 1.181.050 EUR. Zavod ima skupaj sicer 1.185.211 EUR
stalnih sredstev, vendar del tega v znesku 3.338 EUR predstavljajo ie omenjene dolgoroine kapitalske
naloibe, preostali del pa neodpisana vrednost opreme v lasti (823 EUR).

Preseiek prihodkov nad odhodki

Stanje na dan 31. 12. 2012 v viSini 194.507 EUR
Preseiek prihodkov nad odhodki v letu 2013 10.885 EUR

= stanie na dan 31. 12. 2013 v visini 205.392 EUR

Neporabljeni izid iz preteklih let in tekodega leta znaia skupno 205.392 EUR in glede na ustanovitveni
akt v celoti pripada ustanovitelju - MOL.

3. POJASNITA K IZKAZOM PRIHODKOVIN ODHODKOV

3'1' Pojasnila k postavkam lzKAzA PRlHoDKov tN oDHoDKov doloienih uporabnikov po naEelu
fakturirane realizacije

lzkaz prihodkov In odhodkov dolodenih uporabnikov je narejen v skladu z Zakonom o raaunovodstvu
in raiunovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda. Za ptikaz prihodkov in odhodkov
sluii obrazec lzkoz prihodkov in odhodkov doloienih uporobnikov, ki smo Ba izpolnili v tabeli za letno
porodilo.

Celotni prihodkiTurizma Liubljana so 3.547.345,67 EUR, celotni odhodki znaialo 3.535.416,45 EUR,
preseiek prihodkov nad odhodki pred obdavEitvijo pa je izkazan v visini LL.gzg,2z EUR. Davek na
dohodek znaSa 1.043,83 EUR, iisti preseiek prihodkov nad odhodki pa 10.885,39 EUR.

TURIZEM LIUBLIJ.NA 201.3 ODTEGA
skupni avni dPl tr:ni dEl

vsl odki 3,547,345,57 € 2,857.441,21, € 689.904 46 €
vsi odhodki 3,535,415,45 € 2,851 .451,40 € 683.965,05 €

ek ov LL.9?9,?2 E 5.9S9,S1 € 5.939,41€
vek od dobi&a 1,043, 83 € € 1.043,83 €

Eisti preseiek 10.885,39 € 5.909,01 € 4.895,58 €
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Nepladani prihodki iz naslova zaradunanih terjatev do proraduna znaiajo gO.267 ) zahtevki izstavljeni v
letu 2014 za leto 2013 pa 52.940 EUR. Oboji so izkazani kot prihodek tekoEega leta in so poiasnjeni v
poslovnem porodilu. v raaunovodskem porodilu se bomo zato omejili na pojasnitev prihodkov iz
naslova prodaje blaga in storitev ter razmejitev sodil zanje.
odhodki so merjeni na osnovl dejanske porabe oz. po datumu njihovega nastanka. Zavod vodi porabo
proradunskih sredstev po stroskovnih mestih. Prihodki iz trine deiavnosti so usklajeni tudi z davdnimi
knjigami, prav tako pa je na osnovi te delitve izdelan davdni obradun za davek od dohodka.

Celotni prihodki Turizma Ljubljana so v letu 2013 znasali 3.547.346 EUR in so zmanjsali za 34.332 EUR
glede na predhodno leto. Prihodki iz poslovanja predstavljajo praktiino 100 % vseh prihodkov -
3.415.280 EUR, ostalo pa predstavljajo finanini prihodki (2.878 EUR) ter izredni in drugi prihodki v
skupni visini 7.242 EUR. Prihodki od prodaje storitev znaiajo 3.212.gG0 EUR. prihodki so opisani v
poslovnem porodilu, v tem delu pa naj omenimo samo, da je v delu prihodkov od storitev zaveden
tudi znesek v visini 2O2.42O EUR, kije prenesen iz naslova drpanja amortizacije iz proraiunskega vira
ter, da so iz naslova prlhodkov umaknjeni prilivi v znesku 35.023 EUR, ki predstavljajo investicijski
transfer za nakup sredstev. Prihodek iz naslova amortizacije torej ne predstavlja tudi denarnega
priliva, saj je bil za osnovna sredstva, nabavljena pred letom 2013, ta finandni priliv ie realiziran v
preteklih letih, medtem, ko je dejanski denarni tok za nakup sredstev v letu 2013 umaknjen iz
prihod kov.

Prihodki od poslovanja so bili doseieni z izvajanjem javne sluibe in trine dejavnosti.

struktura prihodkov od poslovania ie bila naslednia:

- z izvajanjem javne sluibe - 81 % v vi5ini 2.857.442 EUR
- z izvajanjem tr:ne dejavnosti- 19 % v visini 589.904 EUR

NAZIV PODSKUPINE KONTOV
Oz nak

aza

AOP

ZNESEK

Tekode leto Predhodno Ieto
? 3 4 5

A) PBtHODKt OD pOSTOVANJA (861+852-863+864) 860 2.543.226 3.576.399

PRIHODKI OD PRODAJE PROIA/ODOVIN STORITEV 861 3.415.28 0 3,448,26i
POVECANJE VREDNOSTI ZALOG PROIA./ODOV IN NEDOKONCANE 862 0 0

ZMANJSANJE VREDNOSTI ZALOG PROIA,/ODOV IN NEDOKONEANE 0 0

PHIHODKI OD PRODAJE MATERIALS IN BI.AGA 864 r21,946 128, L 32

8) FTNANeNt pRtHODHt 865 2.878 3.451

c) lzfiEDNt pBTHODHt 856 sotl 1.062

fi nnrvReoruornreLNt postovNl pntHoDHt (B6B+a69) 867 342 766

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH sREDSTEV 868 0

DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRI HODKI 869 766

D) CELOINt pBtHODKt (860+865+865+867) 3.547.346 3.581.678
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v letu 2013 je struktura prihodkov, merjena na relativen nadin, ostala v enakem razmerju, kot leta
2072 in 2017. zavod na javnem delu v letu 2013 beleii rahlo zniZanje prihodkov in sicerskupno za
53.929 EUR napram preteklemu letu, na trinem delu pa so se prihodki poveiali za 19.577 EUR, kar
skupno za zavod pomeni 34.352 EUR manj prihodkov kot leto poprej.
Zavod vse svoje prihodke in odhodke iz naslova dejavnosti dosledno lodi ie ob nastanku s pomodjo
uporabe stroikovnih mest in stroskovnih nosilcev.

FINAN.NI PRIHODKI

Finandni prihodki so znaiali 2.878 EUR in ne predstavljajo nlti 0,1 % deleza v celotnih prihodkih. prejeti
smo jih iz naslova prejetih obresti.

DRUGI lN IZREDNI PRIHODKI so zna5ali 7.242 EUR in se nana5ajo na odpis obveznosti do dobaviteljev
ter pridobUene zavarovalnine.

cELorNl oDHoDKr znasajo 3.s35.416 EUR. Tabela v nadaljevanju nam nazorno prikaie vrednostno
strukturo stroskov in odhodkov. celotni odhodki so se glede na leto 2012 zmanjsali za 32.459 EUR
oziroma za t%o,kar je popolnoma primerljivo z doseZenimi prihodki.

stroski dela so se zaradi medletne uveljavitve zuJF-a v povpredju zniiali za 7%. v letu 2013 (v
oklepaju so navedene vrednosti za leto 2012)ie imel zavod v povpredju 2g,50 (29,08) zaposlencev na
plaailni listi. upostevajod 2088 delovnih ur v letu je v zavodu dobilo plaro 28,05 zaposlencev za
58.568 pladanih ur. Upoitevajot lL praznikov v letu 2013 so v zavodu opravili 56.048 delovnih ur, kar
pomeni, da je delalo v povpreiju 26,4g zaposlencev. zaradi preteino dokaj mladega in v velikem delu
ienskega kolektlva, je Stevilo dejansko opravljenih delovnih ur v zavodu znisalo st-.5G+ , kar pomeni,
da je v zavodu v mesednem povpredju delalo 24,70 zaposlencev .

de nekoliko pogledamo zgodovino plai, lahko ugotovimo, da je zavod v letu 2o1o realiziral povpredni
stroiek dela na zaposlenca 28.43G EUR letno oziroma 2.370 EUR meseEno; v letu 2011 je povpiedni
strosek dela na zaposlenca znaial29.215 EUR letno oziroma 2.434 EUR mesetno, v letu-zorz pa
povpreani strosek zaposlenca znala 28.Br7 EUR letno oziroma 2.401 EUR meseino.
V letu 2013 se je povpredni stroiek dela na zaposlenca zniial z5.ss4,g7 EUR oziroma 2.12g,75 EUR
mesetno. Bruto plaaa zaposlenca v zavodu v povpredju znaia 9,99 EUR na uro in se - uposievajoi
prispevke delodajalca - poveda na 11,60 EUR na uro. povpreina urna bremenitev zavoda za plaiilo
delavca skupaj z izpladili pripadajodih strojkov znasa 12,23 EUR (v letu 2012 13,79 EUR, v letu zorr
14,s7 EUR) .

Najvedje zmanjSanje plad lahko pripi5emo neizpladllu regresa ter seveda zmanj3anju vrednosti plainih
razredov.

ob tem je potrebno povedati, da ima zavod od leta 2011 dalje stroske dela povedane za 7.r27 EUR
letno zaradi dodatnega davka za zaposlitev invalidov. Navedeni znesek se izkazuje kot 254,09 EUR
(236,36 EUR) visji letni strosek dela za zaposlenca, od katerega pa posamezni zaposlenec seveda ne
dobi prihodka v obliki plaae.
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MATEBIAI-A IN STOBITEV

NABAVNAVREDNOST PHODANEGA MATERIALA IN gIAGA

STR05KI MATERIALA

STORITEV

STBOSK DETA

PIA.E IN NADOMESTILA PLA.
,PEISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAALCEV

DRUGI

AMOBTIZACIJA

DOLGOROTNE REERVACIIE

OSTATI DBUGI

DEUGIODHODKI

P R EVB ED N OT EVALN I POSI"OVNI ODHODXI

ODHOOKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

CELOTNIODHOOKI

odpis terjatev je v letu 2013 znaial 3.345 EUR, uskladili pa smo tudi dejanska stanja s kupci. Menimo,

da odpis teriatev, kiv sami strukturi prihodkov znaSa 0,001 % prihodkov, ni problematiden in da ima

zavod v svojih izkazih predstavliene zdrave in izterljive terjatve.

v naslednji tabeli je prikazana struktura odhodkov leta 2013 ter Primerjalno z letom 2012. Javni

zavod Turizem Ljubljana lma dva pomembnejsa stroska in to sta strosek storitev in stroiek dela, za vse

ostalo pa lahko ugotovimo, da v strukturi odhodkov predstavljajo neblstvene postavke. V letu 2013 se

.ie v strukturi vseh odhodkov za eno odstotno toako poveial strosek amortizacije, za toliko pa se

zma n.jSali stroSki dela.

MATEBIATA IN STOBITEV

NABAVNAVREDNOSI PRODANEGA MAIERIATA IN STACA

srRoSK MATEBIATA

srontTE\,/

puEr nr uaoonitrsrtra pLai

PBISPE\'KI ZA SOCIALNO VABNOST DELODAIALCEV

DNUGI STROSKI DE1A

AMO RI IZACIJA

DorGoBoeNE RzEBVAcUE

OSIATIDRUGI

ODHODKI

DRUGI ODHODKT

P 8 EVREDN OI EVATN I POSTOVNI ODHODKI

ODHODRI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

OSTATI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODRI

CETOTNI ODHODKI

AMORTIZACUA

od leta 2008 dalje pomembno spremembo raiunovodskih usmeritev prestavlja dejstvo, da javni

zavod Turizem Ljubljana stroskov amortizacije za sredstva, kupljena iz nenamenskega vira, ne vodi

vef kot odhodek trZnega dela poslovanja, ampak kot odhodek.iavnega dela poslovanja'

ODHODKI
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Amortizacija predstavlja 6 % celotnih odhodkov. obradunana je v skladu s predpisanlmi stopnjami in
predplsi, ki urejajo amortiziranje v breme sredstev v upravljanju. Amortizacija je obraEunana po
predpisanih stopnjah v znesku 205.038 EUR in sicer se amortizacija v viSini 2O2.42O EUR krije iz sklada
sredstev v upravljanju in bremenijavni del dejavnosti; amortizacija koles, ki neposredno bremenUo
trzni del poslovanja, pa zna5a 2.618 EUR. Kriterijev, po katerih naj bi doloaen del amortizacije za
veiino dolgoroinlh sredstev pokrlvali iz trinega dela poslovanja, nismo na5li, saj se prvenstvena
usmeritev Turizma L.iubljana nanaia na javne naloge s podrodja turizma.

REZERVACU E

Dolgoroanih rezervacij zavod ni oblikoval.

PREVREDNOTOVALNI ODHODKI
Prevrednotovalni odhodki znasajo 3.393 EUR in predstavljajo plaaila taks in uskladitev dejanskih stanj
z dobavitelji.

DAVEK NA DOHODEK

Tako trina, kot javna dejavnost sta bili tudi predmet obraiuna davka na dohodek, ki ga je zavod
dolian pladati. Pri dvigu davdne osnove zaradi odpisa terjatev smo upo<tevali pravilo aritmetidne
sredine odpisa zadnjlh treh let, zato dviBa osnove v letu 2013 ni bilo. Prijavni dejavnosti nismo naili
osnove za dvig davdne osnove, pri trini dejavnosti pa je dvig davdne osnove povzrodil 50 % znesek
porabljene reprezentance, kije zna5ala 54,05 EUR ter 146,70 EUR davdno nepriznanih odhodkov.
Novih nabav za upostevanje investicijske olajsave ni bilo. Celotni znesek davka na dohodek pravih
oseb (1.043,83 EUR) smo pripisali v breme trinega dela dejavnosti.

2013 avni dEl trini del s

davtni preseiek prihodko v € 5,939,41 € 5.939,41 €
investiciiska olaiiava € E

dvig za neupravi6ene stroike 200,75 € 200,75 €
DAV.NA osNoVA 6.140,16 € 6.140, t6 €
davek na dohodeklT% € 1.043,83 € 1.043, B3 €

3.2. Pojasnila k postavkam lzKAzA PRtHoDKov tN oDHoDKoV doloienih uporabnikov po naEelu
denarnega toka

Preseiek prihodkov nad odhodki po nadelu denarnega toka znasa 221.839 EU R - Aop 486 in
predstavlja razliko med denarnimi sredstvi ob zaietku in koncu poslovanja.
zavod jeimel naprvi dan leta 2013 na transakcijskem radunu tervblagajni skupaj 122.099 EUR, leto
pa je kondal s 340.969 EUR na podradunu ter 2.968 EUR gotovine v blagajnah. Razlika se izkazuje v
vi5ini 221.838 EUR preseika prilivov nad odlivi.

3.3. Pojasnila k tzKAzu RAaUNA FtNANCNtH TERJATEV tN NALOZE doloienih uporabnikov

Finananih terjatev in naloib zavod nima, saj ne daje in ne prejema posojil in poroitev.
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3.4, Pojasnila k tzKAZU RACUNA FINANCIRANTA doloEenih uporabnikov

Zavod nima najetih kreditov in zato se izkaz raEuna financiranja ne izpolnjuje.

3.5. Poiasnila k IZKAZU PRIHODKOV lN ODHODKOV doloEenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

lzkaz prihodkov in odhodkov doloEenih uporabnikov po vrstah dejavnostije narejen v skladu z

radunovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda. V tem izkazu podatke o dejavnosti
razElenimo po vrstah dejavnosti, in sicer dejavnost, ki jo opravljamo kot javno sluibo in trino
dejavnost.

Kot smo ie navedll, javni zavod Turizem Ljubljana ie ob nastanku poslovnega dogodka opredeli
njegovo naravo in zato zavod pri izkazu poslovnega izida po vrstah dejavnosti ne uporablja sodil za

delitev, temved dejansko nastale prihodke in odhodke.

Struktura celotnih orihodkov od poslovania ie bila naslednia:

- z izvajaniem iavne sluibe - 81 % v visini 2.857.442 EUR
- z izvajanjem trzne dejavnosti- 19 % v visini 689.904 EUR

Primerjalno naj povemo, da je zavod dosegel leta 2009 na podroiju trzne dejavnosti 601.616 EUR

prihodkov, v letu 2010 so prihodki trZne dejavnosti znasall 651.407 EUR in v letu 2OL2 za 648.407
EUR prihodkov. Trend pozitivne rasti prihodkov se v zavodu torej tudi v letu 2013 nadaljuje.

V nadaljevanju podajamo skrajSan povzetek prihodkov in odhodkov, ki jih smo jih v letu 2013
evidentirali na trZnem delu poslovanja. Vsi prihodki in odhodki so strogo lodeni ie ob nastanku.
Prihodki, kl se nanaiajo na trino dejavnost, so tudi del davinih evidenc v zvezi z obradunom in

aLENTTEV

PODSKUPI

N

KONTOV

NAZIV PODSKUPI NE KONTOV

oznak

ara
AOP

ZN ESEK

Prihodki in

odhodki za

izvajanJeJavne

sluibe

Prihodkl In

odhodki od

prodaje blaga

in storitev na

trgu

A) PETHODKT OD pOSTOVANTA (561+552.663+654) 560 2.853.5S3 609.633

750 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZ\,/ODOVIN STORITEV 661 2,853.593 561.687

POVECANIE VREDNOSTIZALOG PROIA/ODOV IN NEDOKONCANE P 662 0 0

zMANJSANJE vREDNosr zALoG pRora/oDov 
r N NEDoKoNaANE 663 0 0

76t PRIHODKI OD PRODAE MATERIALAIN BLAGA 654 0 I27,946

762 E) FINAN.NI PRIHODKI 655 2.608 27n

753 c) rznEDNt PETHODKt 555 900 0

O pREVBEDNorEl,rArNr posLovNt pBtHoDKt (668{669) 66j 341 L

del 764 PRIHODKI OD PRODA,]E OSNOVNIH SREDSTEV 658 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI 659 341 1

D) CELOTNT PBIHODKI (660166516661667) 670 2.8.57.442 689.904
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hodki

SM vtt Droie kt nadrtoVani deianski dei/nadrt

270), trZni tur, spom inki in darilni progran 145,000,00 € 128.581,67 € 88,68%

2702 trini vodniika sluiba L55,000,00 € 139,480,94€ 84s3%

2703 trin turistitna kartica 37.000,00 € 34,0S4 82 € 92,!2%

2 trini SPOT €

2 705 trZni NKU - tlanarine €
27n8 trini Ticketins 55,000,00 € 38.950,44 € 70,820/a

27ln trini posredovanie turi sti dni h storitpv 155,000,00 € 19 8, 173,72 € 120,11%

27tL trini sofinanDiranie STIC s strani STo 16.000,00 € 1.5,000,00 € 83,33%

27L2 t rini sam oprom ociia e

271,3 trinr drusi prihodki in odhsdki 28,31401€
271 trin stroiki dela

2715 trin i nvestrciisko vrdrievani e €

2716 trin hotelski paketi € 6, 6 73,51 €

osnovna trina deiavnost s8s.000,00 € 589,259,11 € 100,73%

ostala SM t rinr pogodbe 19,506,97 €

2104 projPkt dECem ber 20Lg s1.138,38 €

$HUPA' TEZNA DUAVNOST 609.904,46 €

odbitkom davka na dodano vrednost. Javni zavod Turizem Ljubljana ima prijavljen lo.en obrafun
davka na dodano vrednost po posamezni dejavnosti, zato nam tudi lotevanje prldobltne in

nepridobitne dejavnosti na koncu leta ne predstavlja bistvenih te:av. Naain izkazovanja podatkov se

glede na leto 2012 ni spremenil.

StroSke v trini dejavnosti merimo glede na predpisan kontni plan in tudi po posameznem

stroskovnem mestu. Analiza stroskov nam kaie, da so imela posamezna stroskovna mesta vedje

odhodke kot prihodke, kar je v skladu z nadrtovanimi dogodki. Nekateri stroSkovni nosilci, kotje
denimo samopromocija, nimajo moinosti ustvarjanja prihodkov. Med letom pa smo odprli tudl novo,

nenaartovano stro5kovno mesto - hotelski paketi, ker smo v zavodu odkrili novo trZno niSo na

podroaju nudenja raznovrstnih storitev na podroaju turizma.
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proiektSM vtr nadrtouani dejanski dej/na drt
2 lul trin tur. spom inki in darilni oro 112,000,00 € 9 6,33 t ,48 € B6%

TU trZni vodniika sluiba 140.500. nn € 132,716,32 €
34,642,55 €

-€

94%

L0qh
2703 t rini turistiana kartica 33.250.nn €
2704 trZn i SPOT

2 705 trini NKU - dlanarine

37.756,73 €
182,170,50 €

-€
14.986,83 €
36.953,09 €
40.188,97 €

390,00 €
5,945,32 €

t2T/"

T3E%

148%

aflo
L10/o

2708 trini Ticketing 53.2 0 n. nn €
2710 t rini posredovanj e turistidnih sl 144.000. nn €
271,1 trini sofinanciranj e STIC s stranj
271,2 trini samopromocija 11.55n.nlrf
27L3 trin i drugi odhodki 25.00n.nn f
271 trin stroiki dela 46.00n. nn f
2715 trZni jnv, vzdrievanj p ?.20 n. nn €
271,61

osnovna trir
trini hotelski paketi

AVNE 5I 567.7nn nn f 582,081,89 €

20.744,7e €
81,138,38 €

ostala SM trini pogodbe

21,04 proj ekt decem ber 20j.2 €
ust

6S3.965,05 €

de pa sledimo predpisanemu nadinu vodenja - kontnemu pranu, ie struktura stroskov trznega deraposlovanja naslednja:

nabavna vrednost
m aterial

2 013 struktura 2013 2012 stuktura 2012
96.302 € L4% 95,892 € L#/o
2.zrl€ E% 0%

5roTttve 540,7S5 € 79% 520.178 € 78%
ace 36,546 € 37.9?5 € 6%

SITO5kt 2,085 € n% 6.571 €
o, tronodkr 6.035 € to/o 4,451 €

683.96s € 100% 666.296 € tou%

od leta 2011 darje imamo trini der posrovanja obremenjen s pradami. skozi cero reto sta dvezaposlenki svojo plado dobivali iz trinega dela poslovanja. Za zavod ta br i,da se mora pri trinem delu poslovanja zelo gospoda rno obnasati, saj dod
poslovanja s stroski plaae pomeni 5% odhodkov trinega dela poslovanja iprihodkov.

Na koncu naj 5e enkrat omenimo, da smo obradunari davek na dohodek po posameznih dejavnostih,glede na davdno osnovo, kijo je posamezna dejavnost pridobira v posrovnem retu 2013 in da gatrinemu delu dejavnosti pripisano 1.043,g3 EUR.
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4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVUENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA
LETO 2013

Javni zavod Turizem Llubljana je v letu 2013 dosegel pozitivni poslovni izid v znesku 10.885,39 EUR.

:TURIZEM 2013 ODTEGA
sk up ni iavni dEl trinl dpl

vsl odkr 3.547,345,57 € 2.857,44L,2r € 589,90+ 45 €
vsi odhodki 3.535,4:16,45 € 2,851,451,40 € 683,96 5,05 €

seZek LL.9?9,22 E 5.989,81 € 5.939,41€
davek od dobi[ka 1,043, B3 € € :l-.043, B3 €
Iisti 10.885,39 t 5.989,81€ 4,895,50 €

Celotni prihodki iz naslova javne dejavnosti so znaiali 2.857.447,2L EUR, celotni odhodki iz naslova javne
dejavnosti 2.851,.451,,40 EUR, preseiek prihodkov nad odhodki iz naslova javne dejavnosti pa znaia
5.989,81 EUR.

Celotni prihodki trine dejavnosti so znaiali 689.904,46 EUR, celotniodhodki 683.965,05 EUR, davek
na dohodek L.043,83 , pozitivni poslovni izid trine dejavnosti pa 4.895,58 EUR.

Celotni prihodki Turizma Ljubljana v letu 2013 so znajati 3.547.345,67 EUR, celotni odhodki
3.535.476,45 EUR, davek na dohodek 1.043,83 EUR, skupnipreseiek prihodkov nad odhodki pa
znasa 10.885,39 EUR.

Skupni preseiek prihodkov nad odhodki, izkazan v viSini 10.885,39 EUR, se ne razporedi in pripada
ustanovitelju.

Ljublja na, februa r 2014

Radunovodsko porodilo je pripravila Marina Zupandid, preizkuseni raiunovodja, preizkuseni davinik in
drzavni notranji revizor, direktorica podjetja zu-MA d.o.o., radunovodskega servisa, ki opravlja posle
radunovodenja za Javni zavod Turizem Ljubljana.

Turizem Lju bljana
Barbara Vajda

'{!J e.ok,* taaa" J.o.,

direktorica

ZU- MA, d.o.o.

Turie,rrr LjubUana

s+ t zss p*4^4,
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IME UPORABNIKA: TURIZEM LJUBLJANA

SEDEZ UPORABNIKA: KREKOV TRG 1O , LJUBLJANA

STFRA UPoRABNtKA': 36,sl0

SIFRA DEJAVNoSTI: 75.,,30

MATICNA STEVILKA: I622935

BILANCA STANJA
na dan 31 .12.2013

EUR brez

CLENITEV

SKUPINE
KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV
Oznaka
ZA AOP

ZNESEK

Tekoae leto Predhodno leto
3 4

SREDSTVA
A) DOLGOROCNA SREDSTVA IN SREDSWAV UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+01 0+01 1)

001 1.185,211 1.362.041

00 NEOPREDII,IETENA DOLGOROONA SREDSTVA oo2 1 216 665 1.205 877

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROCNIH SREDSTEV 003 383.165 277 810

o2 NEPREI\,lIdNINE 004 66 858 56 858

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREII,lICNIN 005 25 653 22 3'10

04 OPREI'JA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 902 250

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREII,!E IN DRUGIH OPREDI\4ETENIH OSNOVNIH SREOSTEV 007 516162

07

OE

DOLGORO.NE KAPITALSKE NALOZBE

DOLGOROCNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

DOLGOROENE TERJATVE IZ POSLOVANJA

008

991_
010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSWA DANA V UPMVLJANJE 011 0 0

B)KRATKOROCNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG lN AKTIVNE CASOVNE RAZMEJIWE
IO1 3+Or4+nl 5+O16+017+Ol A+Ol C+O20+021 +O22\

012 754.120 654.,t87

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVcLJIVE VREDNOSTNICE 013 2 968 3179

'11 DOBROIMETJE PRIAANKAH tN DRUGIH FINANCNIH USTANOVAH 014 340 969 118 920

12 KRATKOROdNE TERJATVE DO KUPCEV 015 20 995 30142

OANI PREDUJIVII IN VARSCINE 0 0

14

15

KRATKOROCNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAERTA 017 90 267 296 037

KRATKOROENE FINANENE NALOZBE 018 0 0

16 KRATXOROCNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 6 743 5 730

17 DRUGE KMTKOR06NE TERJAryE o20 9 421 6012

18 NEPLACANI ODHODKI 021 0 0

19 AKTIVNE EASOVNE RAZII4EJITVE o22 242 617 194 127

c) ?-ALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031 ) o23 65.840 55 910

30 OBRA6UN NABAVE I\,IATERIALA 024 0

31 I\,IATER IALA 025 0

32 DROBNEGA INVENTARJA IN EIVIBALAZE 026 0

PROIZVODNJA IN STORITVE o27 0

34 o2B 0

36

NABAVE BLAGA 429 0

BLAGA 030 64 641 51409

37 DRUGE ZALOGE 031 1 199 4 501

l. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) 032 2 005 471 2.072138

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANCNE EVIDENCE 033 42102 42 218

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROCNE OBVEZNOSTIN PASIVNE cASOVNE RAZMEJIWE
(035+036+037+03E+039+040+041 +042+043)

034 619 029 522 417

20 KRATKOROENE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJI\,lE IN VARScINE 035 170 880 162 000

21 KRATKOROCNE OBVEZNOSTI DOZAPOSLENIH 036 52 893 50 330

22

23

KRATKOROENE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

DRUGE KRATKORO6NE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

037 
_ 

260 554

038 10 209

272 072

12 308



EUR brez

CLENITEV

SKUPINE NAzIV SKUPINE KONTOV
Oznaka
ZA AOP

ZNESEK

Tekode leto Predhodno leto

2 4 5

SREDSTVA
24 IKRATKoRocNE oBVEzNosrt Do uPoRABNlKov ENoTNEGA KoNTNEGA NAaRTA 039 o

040 u

417

90 SPLOSNISKLAD

S1 REZERVNISKL.AD

92 DOLGOROdNORAZII/IEJENIPRIHODKI

93 DOLGORO.NEREZERVACIJE -.- ol

0SKLAD NAMENSKEGA PR
t
SKLAD PREMOZENJA V D

0

0

0

r, PASTVA SKUPAJ (034+044) 060 2A05.471 2072138

99 pAStvNtKoNTIIZVENBILANCNEEVIDENoE 06'1 42.102 40 570

0

r podatek Slfra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o doloditvi neposrednih in posrednih uporabnikov

dr:avnega in obainskih proradunov (stiri meslna Sifra proradunskega uporabnika + kontrolna Slevilka)

Bilanco sestavil:

ZU-MA d.o o.

Barbara VAJDA,

direktorica

TURIZE[/] LJUBLJANA

i,-r:; -,,r'r I-irtbllana
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IME UPORABNIKA: TURIZEM UUBUANA

SEDEi UPORABNIKA: KREKOVTRG 10, TJUBUANA

StFRA UPoRABNI(A': 36.510

SIFRA DEJAVNOSTI: 75.130

MATI.NASTEVII,KA: 1622935

Bilanco sestavill

ZU-MA d.o.o.

Marina zupanaia

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHOD(OV. DOLOEENIH UPOMBNIKOV

od 1. januarja do 3l,decembra 2013

TURIZEM

BaTbaIa VAIDA,

direktorica

th,itue /.o.o.

EUR brez

CLENITEV

PODSKUPIN

KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV
oznaka ZNESEK

Tekoae leto Predhodno lelo

1 4

A) PRIHODKI OD POSLOVAI'UA (861+862-863+864) 860 3.542.226 3.576.399

760 PRIHODKI OO PRODAIE PROIZVODOV IN STORITEV 851 1_415.28O 3.444.267

PoVEEANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONCANE PROIZ 462 0 0

ZMANISANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKON.ANE PROI 853 0 0

761 PRIHODKI OD PRODA]E MATERIALA IN BTAGA 864 1)1_946 r2a 132

762 B) FTNANaN| PRTHODKT 865 2.474 3.451

c) rzREDNr PRTHOOKI 866 900 1-062

) PREVREONOTEvaLNI POSLOVNI PRIHODKI (858+869) a67 342 76C

del764 PRIHOD(I OD PRODAIE OSNOVNIH SREOSTEV 868 0 0

del764 DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI 859 342 766

D) cELoTNl PRIHoDKI (860+865+866+867) 870 3.547.346 3.581.678

E) STROSKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872-873.874) 477 2.585.758 2.602.169

del466 VNAVREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 472 96.302 95.892

464 iKtMATER|ALA 873 41_651 46.038

461 iKISToRITEV 474 2.441.415 2 460.439

0 sTRosKt DEtA {875+877+878) 475 730.188 741-532

del464 PLA.E IN NADOMESTILA PLA. 816 518.326 ss9.79S

del464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 477 97.O97 108.553

del464 DRUGISTROSKI DELA a7a 54.771 73,17C

462 G) AMORTIZACUA 879 205,038 164.572

463 H) DOLGOROINE REZERVACUE 880 0

del465 D OSTALI DRUGI STROSXI 881 10.874 12.00)

461 X) FINAN.NIODHODKI aa2 156 1.M{

468 L) DRUGIODHODKI 883

M) PREVREDNOTEVAI.NI POSI-OVNI ODHODXI (886+887) 884 3.393 6.352

del 469 ODHODKI OD PRODA]E OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0

del469 OSTALI PREVREDNOTOVATNI POSLOVNI ODHODKI 885 3.393 6_3s2

N) CELOTNT ODHODKT (871+875+879+880+881+882+883+884+885) 887 3.535.417 3.567.A76

O) PRESEZEK PRIHODKOV (870-888) 888 11.929 13.802

P) PRESE,EK ODHODKOV (888.870) 889 0 0

del465 D DAVEK OD DOBI.(A 890 1.044 280

P) PRESEZEK PRIHODKOVOBRA'.OBDOBJA(88E890) 891 10.885 13.522

Pr.seiek prihodkov iz prejiniih let, namenjen pokritju odhodkov
obraEunsketa obdobia

892 0

Povpreano Stevilo zaposlenih na podlagldelovnih urv obraiunskem
obdobju (celo Etevilo)

893 1l

Stevilo mesecev poslovania 894 12 12

p"44



lltIE UPORABNIKA: TURIZEM LJUBLJANA

SEDEz UPORABNIKA: KREKoVTRG , LJUBLJANA

STFRA uPoRAaNtKA,: 36,510

SrFRA DEJAvNosI: 7s.t30

MATIcNA STEVILKA:,I622935

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOEENIH UPORABNIKOV PO NAEELU
DENARNEGA TOKA

od L januarja do 3o,decembra 2013

CLENTTEVKoNTov NAzIV KONTA
Oznaka
ZA AOP

ZNESEK

Tekoae lelo Predhodno lelo

r. SKUPAJ PF|HOOX| (402+431) 401 3.640.72d 3.r70.020

r. PRIHOOKi ZA TZVAJANJ E JAVN E SLUZBE (403+420) 402 2.S66.307 3.199 69!

A. Prihodki iz sredstev javnih flnanc (404+407+410+413+418+419) 403 2.60/I_2tU 2,7f6.501

a. Pr€jeta sredstva izdr:avnoga proraauna (405+406)

e,o;ora s,eo"r,, 
'.oai,n"sa 

proraa-na za r€^oeo porabo
tty

405

0

0
Pre eta sredstua,z ozavneqa DroraE,na za r-vesncrle 406

b. Pr.j6ta sre&tv. iz obainsklh proraaunov (408+409) 447 2.604.244 2.776.503
Prcjeta srcdslva iz obainskih proraaunov zateko@ porabo 40a 2 6M 24A

PBjela sr€dslva iz obainskih proraaunov za invenicii€ 449 430 93C

c. Pr.j€ta aredstva iz skladov socialn€sa zavarcvlnj! (411+412) 414

Prejeta srodslva iz skadov socialnega zava.ovanja za t6koco porabo 41'1 0
del7402 Prorola sredstva iz skadov socislneqa zavarcvan a za inveslrcrie 412

d. Prejeta sredstva i,i nih skladov ln agencij 1414+415+416+417) 413 0

lrelellltrslr1]! r?.!1!l!l!4r:a'!!!!oJqgbo 414 ;l
d617403 Prcj€la sr€dstva lziavnih skLadov za inveslicije 4'15 0

Prcjela sredstva iziavnih agencijza tekoao porabo
0

Prejela sredslva iziavnih agencij za invesiicle
0

e. Pr4€ta sedstva izproraaunov iznEEtova rujih donacij 41A

i Prejot5 s.edstva lzddavnesa proraauna lz s.odstov prora6una EvroDsko uniie 419

A) Drusipnhodklza lzvajanje dejavnostl Javn6 sl'rtb.
1421 + 422 + 423 + 424+ 425 + 426+ 427 + 428+ 429+ 43o) 420

362.063
del7130 Prihodkiod prodaj€ blaqa in siodtev iz naslova izvajanja javne suibe 421 0

0
Prihodkiod ldeleibe na dobiaku ii divdendiavnih podjerij, iavnih sktadov in javnih Ina.anih 42X

orugi tskoei prihodki iz naslova izvaiania iavneslu:be
423194

72

730 Prgjele donacij6 iz domaaih vnov 426
731 PreFre donaci€ iz tujine

732 DonaciF za odpEvo posledic naravnih nesroE
0

786 Oslala prgtera sredsrva zpbracuna Evropshe unrF 429

7A7 Prol€l€ sredstva od drugih evropskih insirllcij 430

2. PRIHODKI OD PROOAJE BLAGA N STORIIEV NA TRGU (432+433+434+435+436) 431
714.417 570 327

del7130 Prihod[r od prodaje blaga h sronlev na trgu 432 7'14 417

433 0
de 7103 Prhodkiod

det7100+d€t7101 Prlhodk od udeleZbs na dobiaku in dtvidend javnih podielii javnih 435 o



II. SKI]PAJ OOHODKI

91.4A2

48 955

38158

6 93S

' Podatek aiira uporabnika te obvezen podaiek za vse t ste, ki so navedeni v odredbl o doloditvi neposrednih rn posrednih uporabnikov dr:avnega in
obainskih proraaunov (6iifl mestna 5 fra proradunskega uporabnika + konko na itevilka)

082

348

3

ZA AOP
Tekode lelo Predhodno leto

1 ODHOOKIZA IZVAJANJE JAVNE SLUzBE
(439+447+453+464+465+466+467 +46a+469+47 a)

A Plaae in drugi lzdatki zaposlsnim (440+441+4.42+44s+444+445+446) 439

442

de 4004 Sr€dsiva za nadurno delo

de 4005 P aae za de o .erezidentov po pogodbi

C.lzdatkiza blago in storitue za izvajanjejavne sluibe

PLsarniik in sploSn malenal n sloritve

Energla, voda, komlnalne stor tve nkomlnkacle

Posrovne najemn ne rn zakup.he

!03 D, Plaaila domaaih obresti

412 H Translori neprofihim orqan'raciiam in uslanovsm

4200 Na, uo zg_aob.n p.o<rorov

42O' Na.uo or"?o/-r s eos.ev

42a2 Nakup opreme

4243 Nakup druo h os.ovnih sredslev

4201 Naklp nemateralnega premo2e.ta 47A

4208 Studite o zvedtvosl projeklov, propklna dokwentacla nadzor rnvesircrlskti.2€n ring 479 l-1Sg7 387

4209 Nakup blagovn h rezetu h ntorv€ncjskLhzaoS 480 
O

2 ODHODKT 
'Z 

NASLOVA PROOAJE BLAGA tN STORTTEV NA TRGU (482 + 483+48!) 481

de 400 A, Plaae in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in sroritev na trgu 4A2 30 s57 )g
de 401 E. Prispevki delodaialcev za sociatno varnost iz nastova prodaje btaga in slorirev na 4s3

de) 402 C lzdatkiza blago in stonrvs iz nastova prodaje btaga in sto.itev na trqu 484

ttut pRESE2EK pRtHooKov NAD oDHoDKt (401 437)

lu2 PRESEZEK oDHoDKov NAD pRtHoDKt (437-4oi)

Bilanco sestavil'
Barbara VAJDA
diektonca /-/- a a.L-r ) ---\ r:l I('{-) ') : *-t\



IME UPORABNIKA: TURIZEM LJUBLJANA

SEDEZ UPORABNIKA: KREKOV TRG , LJUBLJANA

SrFRA UPoRABNtKA-: 36.510

SrFRADEJAVNoSI: 75.130

MATI.NA STEVILKA: 1622935

IZKAZ RACUNA FINANENIH TERJATEV IN NALOZB DOLOCENIH UPORABNIKOV

od 1 . januarja do 31 .decembra 2013

t Podatek Sifra uporabn ka le obvezen podatek za vse tiste k so navedeni v odredbi o do oaitvi neposrednih ln posredn h uporabn kov
dr:avnega rn obdinskrh proraaunov (aiiri mestna 6ifra proradunskega uporabnika + kontro na Stevilka)

Bilanco sestavil:
ZLJ-MA d o o
l\,4arina Zupanaia

radunovodja

EUR brez

.LEN TEV
KONTOV

NA7IV KONTA
Oznaka ZNESEK

ZA AAP
Tekoae leto Predhodno lelo

1 2 34 5

0

0

0

7506

75A7

Prejeta waaia danih posojil iz lutine

Prejela vraeih danih posoji -drzavnernu proraaunu

0

0

0

0

7508 Prelela vraeih danih posoji od javnih agenc!

7509 Preiela vraiila plaaanih porostev 510

751 Prodaja kapitalskih delezev 0

V DANA POSOJILA
(51 3+514+51 5+51 6 + 51 7+518+519+52O+521+522+523)

51200

4400 Dana posojla posameznrkom 513 0 0

Dana posol a javnlm skLadom 0

44OZ Dana posojra javnim podletiem in druzbam, kiso v astidrZave aiobiin 515 0

044a3 Dana posojila iinananim instrtrcrjam 516

4404 Dana posojila privainim podjetlem 517 0 0

51800

44a7 Oana posojila d.ZavnemLr proraaun!

4408 Dana posojia lavn m agencljam

4409 Plairla zapadih porostev

0

0

0

0

Pov.aanje kspitalskih deleZev in naloZb 0 0

VUI PREJETA MINUS DANA POSOJILA 524 0 0

VU2 DANA II/IINUS PREJETA POSOJILA
525 0 0



IME UPORABNIKA: TURIZEM LJUBLJANA

SEDEZ UPORABNIKA: KREKOV TRG , LJUBLJANA

TURIZEM
Barbara VAJDA,
direktorica

STFRA UPoRABNTKA": 36.510

STFRA DEJAVNoSI: 75.130

MATI.NA STEVILKA: 1622935

IZKAZ RAEUNA FINANCIRANJA DOLOCENIH UPORABNIKOV

od 01. 01. do 31.12.2013

Bilanco sestavil
ZU-MA d.o o.
lUarina Zupandid

kredili pn drugih nnan6nih instilucijah

kredilipn proraiunih lokalnih skupnosli _ _ --. - 5j:
kredft pri skladih sociatnega zavarovanja 556

kredit pn drusih javnih skadih 557

558kredlti pri drugih domaEih kredilodajarcih

oDPLAcTLA DOLGA (561+s69)

Odplaaila domaEoga dolga (562+563+564+565+566+567+56E)

Odpladila kredilov drugirn finananim instiiucijam

Odplaiila kredilov proraaunom lokalnih skupnosll

Odplaaila kred ov skladom socialneqa zavarovanja

OdpaEiia kreditov drugim javnim skladom

Odpadila kreditov drugh domaiim kredltodajalcem

PovEaaNJE sREosTEv NA RACUNTH (48s+524+570)-(4s6+525+s71)

zMANJSANJE SREDSTEv NA FueuNrH (486+s25+s71 )-(48s+524+E7o)



IME UPORABNIKA: TURIZEM UUBUANA

SEOEZ UPOMENIKA: KREKOVTRG 10, UUBUANA

StFRA UPoRABNtKA*: 36.510

StFRA DElavNosfl : 7s.130

MAITNA STEV|LKA: 1522935

B lanco sestavil:

ZU. IA d oo
direktor

PRIHODKI IN ODHODKI DOTO.ENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEIAVNOSTI

od 01. 01 do 31.12.2013

TURIZEIT,I LJ

EUR brez

aLENtTEV

PODSKUPI

\ KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

oznak

AOP

ZNESEK

Prihodkiin
odhodkiza

izvajanjejavne
slu:be

Prihodkiin
odhodkiod

prodaje blaga

irgu

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661 r 662-553+664 ) 550 2.8s3.593 689.533

760 PRIHODKIOD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 551 2 853 593 561_687

POVE.ANJE VREDNoSTI zALoG PRoIzVoDoV ]N NEDoKoN.ANE PRoI; 552 0 0
ZMAN]sANJE VREDNosTI zALoG PRoIzVoDoV IN NEDoKoNLcNE PRC 663

564

0 0
PRIHOD(] OD PRODAJE MATERIALA IN ELAGA o 127 946

762 B) FtNANtNt PRrHooKr 66s 2.604 270
763 c) rzREDNt PRtHODXt 666 900 0

PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODXI 1668+669) 667 341 L

del764

del764

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

DRUGI PREVRTDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI

668

559

00
341 1

D) CELOTNI PRIHODXI (550+655+556+657) 670 2.457.442 589.904

E) STROSX| BLAGA, MATER|AIA tN STORTTEV (672+673+674) 671 L.946.469 639.299
del455 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 572 0 96 302

450 STROIKIMATERIALA 671 45.440 2.217
461 STROSKISTORITEV 674 I qnl nrq <an 79a

F) STROSK DELA (676+677+673) 675 593.542 36.546
del464

del464

PLAEE IN NADOMESTILA PLA'

PBI5PEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAIALCEV

676 549.045 2g-za7

617 92.3A6 4 7Os

del464 DRUGISTROSK DELA 618 s2.211 2 s60
462 G) AMORTIZACIIA 679 202.420 2.618
453 H) DOLGORO.NE REZERVACUE 680 0 0

d6l 455 rl osTALr DRUGr STROSKT 581 8,789 2.085

461 XI FINANTNI ODHODKI 5AZ 131 25

468 L) DRUGIODHODKI 683 0 0

Ml PREVREDNOTEVALNT POSLOVNT ODHODKI (585+687) 684 1 3.392
ODHODKI OD PRODAIE OSNOVNIH SREDSTEV 68s 0 0

d€1459 OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI 585 1 3 392
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685) 647 2.85L.452 583.955

o) PRESEZEK PRTHODKOV (670-688) 548 s.990 5.939

P) PRESEzEX ODHODKOV (688-670) 589

del465 r) DAVEK OD DOB|aKA 690 1.0i14

P) PRESEzEK PRTHODKOV OBRAC-OBDOBJA(888-890) 691 5.990 4.895

Preseiek prihodkov iz prejinjih let, nemenjen pokritju odhodkov
obraiunskega obdobia

692
0 0

It4arina Zupandi6

l r.ir,,iitr 1.llliiilan

Barbara




