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IZVLEEEK IZ ZAPISNIKA 13. SEJE SVETAJAVNEGA ZAVODA TURIZEM UUBUANA

Svet javnega zavoda TURIZEM UUBUANA, je na 13. seji, kije bila v ponedeljek,23.2.2OtS ob 13. uri, v
Banketni dvorani Mestne hiSe, Mestni trg 1-, Ljubljana pri 4. todki dnevnega reda - Obravnava in sprejem
Letnega poroiila JZ Turizem Ljubljana za poslovno leto 2014 soglasno sprejel naslednji

SKLEP:

Svet zavoda Turizem Ljubljana je obravnaval in sprejel Letno poroEilo Turizma Ljubliana za poslovno
leto 2014. Skupni preseiek prihodkov nad odhodki v viSini 8.588,25 EUR se ne razporedi in pripada
ustanovitelju.

Predsedn

Jadra

Ljubljana, 24.2.2015

Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana je na okroZnem sodi5du v Ljubljani vpisan pod it. U34654/0O. Ustanoviteljica:
Mestna obdina Ljubljana. Matidna 5t.: 1622935. ID Stevilka za DDV: 5185321389. Podradun odprt pri BS: 01261-6030365162
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POSTOVNO POROC|LO

l. SploSni del:

l./1. PREDSTAVITEV javnega zavoda TURTZEM UUBUANA

1.1. Ustanovitev
odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Javni zavod Turizem Ljubljana je bil sprejet na
Mestnem svetu MoL in objavljen v Uradnem listu Rs st. 26 dne 12. 04. 2001. v letu 2oo7 je bil po
istem postopku sprejet odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
gospodarskega zavoda Javni zavod rurizem Ljubljana, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 10. 10.
2007. Bistvene spremembe ustanovitvenega akta se nanaiajo na razvojno vlogo na podroiju
turizma na obmodju MOL, ki jo je MOL prenesla na zavod.

Pri aiuriranju registra proradunskih uporabnikov je maja 2009 Uprava RS za javna pladila ugotovila
neskladje organizacijske oblike zavoda s provilnikom o doloiitvi neposrednih in posrednih
uporobnikov driovnego in obiinskih proroiunov ter s sklepom naloiila preoblikovanje zavoda iz
javnega gospodarskega zavoda v javni zavod, javno agencijo ali javni sklad do 30.09.2009, sicer bi
sledila izkljutitev iz registra proracunskih uporabnikov. lz tega razloga je bil sproien postopek
uskladitve z veljavno zakonodajo. Mestni svet MoL je 29, 09. 2oo9 sprejel Sklep o ustanovitvi
javnega zavoda Turizem liubljana, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS Bt. 79 dne 09. 10. 2009.
Na ta nafin je bilo ugodeno zahtevi Uprave RS za javna pladila, hkrati pa je bila to tudi priloinost za
ureditev drugih zadev (sprememba imena v Turizem Ljubljana, uskladitev dejavnosti zavoda z
zadnjo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, drugo). Vpis Turizma Ljubljana v sodni registerje
bil lzveden na dan 31. !2.2009. Matitna in davdna stevilka sta ostali nespremenjeni.

Po Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana zavod kot javno sluibo opravlja osnovno
dejavnost naErtovanja, organiziranja in izvajanja politike spodbuianja razvoja turizma v Mestni
obiini [jubljana, ki obsega naslednje dejavnosti in storitve, ki se izvajajo v javnem interesu:
1. informacijsko turistiino dejavnost
2. spodbujanje razvoja in promocija celovitih turistiinih proizvodov v Mestni obiini Ljubljana
3. natrtovanje, oblikovanje in trienje celovite turistitne ponudbe v Mestni obdini Ljubljana
4. spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistidne infrastrukture
5. organizacija in izvajanje prireditev
6. ozaveSianje in vzpodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma
7. druge storitve, ki se v Mestni obdini Ljubljana brezplalno nudijo turistom
8. in druge naloge na podlagi predpisov Mestne obdine Ljubljana

Dejavnost zavoda, navedena zeora), je v skladu z uredbo o stondordni klosifikociji dejovnosti
razvrSiena v skupino 0/84.1 Dejavnost driavne uprave ter ekonomska in socialna politika
skupnosti, podrazred o/84.130 urejanje gospodarskih podroiij za uainkovitejse poslovanje.

Turizem Ljubljana ima matiino Stevilko 1522035 in tD za DDV: sl 85321389. Stevilka podraduna,
odprtega pri banki Slovenije je 01261-G030365162.

Turizem Ljubljana ima svoj sedei na Krekovem trgu 10 v LjubUani, telefon: 01 305 45 g2,
telefaks:01 305 45 94 in naslov elektronske poite: info@visitliublia na.si ter naslov spletnega mesta:
www.visitliubliana.com.

Povpredno Stevilo zaposlenih v letu 2014 je znalalo 29,70 oseb. v to stevilo je zajeta odsotnost
zaradi porodnilke (0,70 zaposlene v letu 2014).
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Zavod je do 06. 04. 2074 vodila direktorica Barbara vajda, od 07. 04. 2014 dalje pa v.d. direktorice
Petra Stuiek.

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 Ljubljani, kjer je sedei zavoda
- v turistitno informacijskem centru - Trc na Adamit Lundrovem nabreiju 2 v Ljubljani
- v slovenskem turistianem informacijskem centru - sTlc na Krekovem trgu 10 v Ljubljani

1.3. Splosni akti
Po 49. dlenu statuta javnega zavoda Turizem Ljubljana so splosni akti zavoda statut zavoda,
pravilniki, poslovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se ureja nalin uresnidevanja pravic,
obveznosti in odgovornosti delavcev, notranja organizacija in druga vpralanja, pomembna za
delovanje zavoda.

1.4, Deiavnost
Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o stondordni klasifikociji dejovnostl razvrsdena v skupino
o/84.1 Dejavnost driavne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti, podrazred
O/84.130 Urejanje gospodarskih podrotij za utinkovitejSe poslovanje.

l./2. OPIS RAZVOTA javnega zavoda TURTZEM UUBUANA

Javni zavod rurizem Ljubljana je v letu 2014 dopolnil trinajst let svojega delovanja. v tem dasu se
je zavod izkazal kot uainkovita in fleksibilna organizacijska oblika izvajanja javne sluZbe, z notranjo
organizacijo pa je doseieno, da imamo pokrite vse temeune 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 sprejel Strateske usmeritve razvoja turizma v Ljubljani in akcuski nadrt

nalog za obdobje 2OO! - ZOO4;

- 2004 je bila sprejeta strategije zavoda za turizem Ljubljana za obdobje 2oo5 - 2008. Dokument
je predstavljal temelj projekta Turistiane destinacija Ljubljana - razvoj organizacijskih struktur,
s katerim je zavod skupaj s 27 partnerji (glavnimi nosilci ljubljanske turistiane ponudbe
Ljubljane) uspeSno kandidiral za evropska sredstva za spodbujanje razvoja turistiinih destinaci.;.
Pogodba z Ministrswom za gospodarstvo je bila podpisana marca 2005. Konec leta 2oo7 se je
projekt iztekel in izdelano je bilo kondno porodilo o izvajanju tega na projekta, kije med drugim
prinesel tudi dokument, ki ga je leta 2006 sprejel Mestni svet MoL - strateiki razvojni in
marketinlki nairt turistiine destinacUe Ljubljana za obdobje ?oo7 - 2o!3, dokument, ki jasno
opredeljuje smernice razvoja turizma v Ljubljani za navedeno obdobje in ima v svoji sestavitudi
akcijski naart.

- v letu 2009 je bila izvedena sprememba organiziranosti zavoda. Mestni svet MoL je ustanovil
javni zavod Turizem L.lubljana, ki je pravni naslednik zavoda za turizem Ljubljana. spremembe
so stopile v veuavo s 01. 01. 2010;

- V letu 2011 je bil zasnovan Osnutek modela vzpostavitve in delovanja regionalne destinacuske
organizacije za osrednjeslovensko regijo, s katerim je Turizem Ljubljana v soglasju s 25
obtinami, ki skupaj z MoL tvoruo Ljubuansko urbano regijo, uspesno kandidirar za pridobitev
sredstev ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij; Turizem Ljubljana je
po sklepu sveta LUR postal nosilec funkcije Regionalne destinacijske organrzacije za
Osrednjeslovensko regijo;
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- V 2011je bila izdelana Strategla razvoja in trienja turizma regije osrednja Slovenija za obdobje
2Ot2 do 20t6. Strategijo je novembra 2011 sprejel Svet LUR, pred tem pa tudi Svet zavoda.

- Konec leta 2011 je Svet zavoda Turizem Ljubljana sprejel 3e en stratelki dokument: Razvojno
politiko kongresne destinacije Ljubljana do leta 2020, ki med drugim predvideva ustanovitev
Kongresnega urada Ljubljane kot nadgradnje kongresne dejavnosti v zavodu.

- V zaaetku 2013 so stekle aktivnosti za pripravo strateikih usmeritev razvoja in trienja turistiine
destinacije Ljubljana za obdobje 2OL4 do 2020. V prvi fazi je bil izdelan analitiini del, ki je
predstavljal podlago za drugi del- usmeritve razvoja in trienja.

- V januarju 2014 je Mestni svet Mestne obtine Ljubljana sprejel in potrdil dokument Strategija
razvoja in trienja turistiane destinacije Ljubljana za obdobje 2Ol4 do 2020.

l./3. ORGANI javnega zavoda Turizem Liubtjana

Po 18. alenu ustanovitvenega akta zavoda Turizem Ljubljana naslednje orBane:
- Svet zavoda

- direktorja
- Strokovni svet zavoda.

3.1. Predstavitev Sveta javnega zavoda Turizem liubuana

Svet zavoda ima 11 Ilanov, od tega je eden predstavnik delavcev.

9. septembra 2013 je bila ustanovna seja Sveta zavoda (ietrti mandat) v naslednji sestavi: Jadranka
Dakii (predsednica), Ale5 Kardeli (podpredsednik), Matic Bizjak, Vasja Butina, Gregor Jamnik, Anton
Kranjc, Marko Koprivc, Anie Logar, Tanja Mihalii, Aleksander Valentin. predstavnica delavcev v
Svetu zavoda je Polona Dolian.

Odgovornosti in pristojnosti Sveta zavoda so opredeljene v 18. flenu Statuta javnega zavoda
Turizem Ljubljana.

3.2, Predstavitev Strokovnega sveta javnega zavoda Turizem Ljubljana

elani Strokovnega sveta javnega zavoda Turizem Ljubljana so od l. septembra 2014: dr. Janez
Bo8ataj, Dominik S. ternjak, Tatjana JuriSevid in Miha Rakar.
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ll. Posebni del:

lr./1. PoRoetLo o DosEzENrH crurH tN REzutATtH V 2014

1.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki poiasnjujejo delovno podrotje javnega zavoda Turizem
Ljubljana

Temeljni zakon, ki na ravni Republike Slovenije ureja podrotje turizma. je Zakon o spodbujanju
razvoja turizma, ki je stopil v veljavo v zatetku leta 2004 in ureja naartovanje in izvajanje politike
spodbujanja razvoja turizma, doloda organiziranost izvajanja turistitne politike tako na nacionalni
ravni, kot na ravni turistianega obmodja, doloaa turistidno takso in druga sredstva za izvajanje
politike spodbujanja razvoja turizma, doloda pa tudi pogoje za opravljanje dejavnosti organiziranja
in prodaje turistifnih aranimajev, turistiinega vodenja in spremljanja ter turistianih Sportnih
storitev kot pridobitne dejavnosti.

Poleg omenjenega zakona so pravne podlage za naie delo ie:

- Sklep o ustanovitvijavnega zavoda Turizem Ljubljana (Ur. l. RS 7912009)
- Odlok o doloditviviiine turistidne takse v Mestni obaini LjubUana (Ur. l. RS 1412009)
- Odlok o turistidnem vodenju v Mestni obiini Ljubuana (Ur. l. RS 5412010)
- Zakon o igrah na sreao (Ur.l. RS 13412003- UPB 1, 10/2010, tO6/2OtOl

1.2. Dolgorofni cilji javnega zavoda Turizem Ljubljana

Dolgoroine kvalitativni in kvantitativni cllji na podroiju promocije in razvoja turizma in gostinstva so
opredeljeni v Strotegiji rozvojo in trienjo turistiine destinocije Ljubljono zo obdobje 2014 - 2020.

Vizija, kateri sledijo aktivnosti zavoda, je:

- Ljubljana bo do leta 2020 na mednarodnem trgu prepoznana kot doiivljajsko bogata evropska
mestna turistiina destinacua, mesto za aktivna in romantitna doiivetja ter poslovna sredanja
skozivse leto.

- Ljubljana bo ostala mesto z visoko kakovostjo bivanja in prijetno atmosfero za njene vse
prebivalce, obiskovalce in turiste.

Ljubljana kot turistidna destinacija bo do leta 2020 dosegla naslednje strate5ke cilje:

Kvantitativni cilji so:
- rast Stevila noaitev za 5% povpreeno letno,

- rast Stevila prihodov obiskovalcev za 3,5% povpreino letno,
- rast povpreane dobe bivanja 1,5 % povpredno letno,

- povedanje dnevne potroinje na turista za 3 % povpreano letno,

- povpreana letna zasedenost sob v hotelih nad 60 % (v celotnem strateskem obdobju naj

povpreana letna zasedenost sob v hotelih znala vsaj 60 %).

Kvalitativna cilja sta:
- poveaanje konkurenanosti skozi novo vrednost za turista in
- povedanje mednarodne prepoznavnosti destinacije v skladu z identiteto turistiane

desti nacije Ljublja ne.
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Strateski cilji se bodo dosegali skozi delovanje na temeljnih politikah, z uresniievanjem operativnih
ciljev:

- operativni cilj 1: bolj5e sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem za konkureninejlo
turistiano destinacijo Ljubljana,

- operativni cilj 2: izbolj5anje pogojev za gospodarsko rast,
- operativni cilj 3: razvoj celovite turistidne ponudbe Ljubljane,
- operativni cilj 4: dvig konkurendnosti destinac[e z izboljlanjem prometne dostopnosti in

povezanosti Ljubljane,
- operativni cilj 5: udejanjanje strateskih usmeritev kongresne dejavnosti - Kongresna

LjubUana 2020,

- operativni cilj 6: bolj usmerjeno trzenje ponudbe turistiine destinacije Ljubljane,
- operativni cilj 7: dvig prepoznavnosti destinacije Ljubljane,
- operativni cilj 8: boljia informiranost turistov ob uporabi novih tehnologij,
- operativni cilj 9: dvig privlacnosti destinacije z inovativnimi turistianimi proizvodi,
- operativni cilj 10: dvig kakovosti turistiine ponudbe in infrastrukture,
- operativni cilj 11: boljsa usposobljenost v turizmu zaposlenih in s turizmom povezanih

zaposlenih v turistitni destinaciji LjubUana,
- operativni cilj 12: informiranost deleznikov na turistiani destinaciji Ljubljana,
- operativni cilj 13: udejanjanje trajnostnega pristopa pri razvoju destinacije,
- operativni cilj 14: umelienost koncepta turizem za vse v turistitno ponudbo destinacije.

1.3. letni cilji javnega zavoda Turizem Liubuana v 2014

Letni izvedbeni cilj.ie uspeSno in uiinkovito izvajanje zastavljenih nalog:

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

- Nadaljevanje povezovanja glavnih nosilcev kongresne dejavnosti v Ljubljani s ciljem skupnega
pridobivanja iim veijega Stevila kongresov v Ljubljano;

- lzvedba plana nastopov na turistiinih in kongresnih borzah v tujini in na work shopih;- lzvedba plana ogla5evanja !n pospeievanja prodaje turistiEne destinacije Ljubrjana;- lzvajanje programov za podroaje odnosov z javnostmi, tujimi in domadimi;- Stalna skrb za vizualno podobo tiskovin s turistiino ponudbo destinacije, izvedba novih in
ponatisi obstojeiih tiskovin;

- Razvoj receptivne dejavnosti;
- Dopolnjevanje turistiane signalizacije in sofinanciranje vsakoletne tradicionalne akcije )za lepso

Lju blja no(;
- usmerjanje sredstev, ki jih namenjamo za vzpostavitev turistiane infrastrukture, v inovativno

turistiino ponudbo v 2014, ko Ljubljana praznuje 2OOO let ustanovitve Emone;- zagon projekta )okusi Ljubljane(, ki uveljavlja vedjo zastopanost znaailnih ljubljanskih jedi v
gostinski ponudbi, njihovo sodobno pripravo in ustrezno promocijo.

- Vodenje projekta Dljubljanska kakovost - Le<, ki vkUuiuje ocenjevanje ljubljanskih trgovskih in
gostinskih lokalov vsako parno leto. LetoSnja novost je ocenjevanje izbranih gostinskih lokalov
izven Ljubljane, v regiji Osrednja Slovenija;

- Nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistidne destinacije Ljubljana;
- organizacija fotografskih razstav na Jakopitevem sprehajaliiiu in na Krakovskem nasipu;
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- Nadaljevanje vlaganj sredstev turistidne infrastrukture v odpravljanje tako imenovanih prezrtih
detajlov in v ocvetliaenje starega mestnega jedra;

- NadaUevanje izpopolnjevanja in razvoja informacijske infrastrukture turistilne destinacue in
Siritev na regionalni nivo;

- Nadaljevanje povezovanja turistiane ponudbe 26 obdin, ki tvorijo Osrednjeslovensko regijo ter
izvajanje promocijske in distribucijske funkcije za regijo.

Za leto 2014 je bilo naartovano:
- Stevilo prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenodili: 491.547
- Stevilonoaitev:938.553
- Visina priliva turistiEne takse: 825.500 EUR
- Viiina priliva koncesijskih dajatev od posebnih iger na sredo: 1.G75.500 EUR- Skupno vi5ino namenskih sredstev za izvajanje programa dela:2.501.000 EUR

Z rebalansom proratuna smo v novembru 2014 plan prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od
posebnih iger na sredo zaradi spremembe in zni:anja prihodov na trgu igralniitv. .nii.li n.
1.123.105 EUR.

1,4. Ocena uspeha pri doseganju zastavlienih ciljev

PODROOE PRIREDITEV

Konec januarja smo v Uradnem listu objavili javna razpisa za sofinanciranje turistiinih prireditev na
javnih povr5inah in za sofinanciranje programov aktivnosti turistianih drultev na obmodju MOL za
leto 2014. Med 102 prispelima vlogama s predlogi, za katere so predlagatelji pridakovali preko
790.000 EUR sofinanciranja, je komisija izbrala 52 projektov oz. prireditev, med katere ;e raidelila
razpoloiljivih 160.000 EUR. za sofinanciranje programov turistianih druitev smo nameniii 56.000 in
jlh razdelili med 14 turistidnih druitev, ki so se odzvala na nas razpis.
lzpolnili smo cilj, ki smo si ga na podrodju prireditev zastavili, saj smo sofinancirari predvsem
prireditve, ki so nadgradile dogajanje v mestnem srediSdu, namenjeno peScem, kjer so se odvijale
predvsem ponavljajoie se prireditve, kot so umetniska trinica, bolsji trg, Artish in'srednleveiki
semnji, pa tudi Krakovski nasip in Jakopidevo sprehajaliide v Tivollju, kjer so se odvlale ie
tradicionalne fotografske razstave na prostem. V paviljonu v parku Zvezda so se vrstili ;astopi
glasbenikov, ob nedeljah pa so dopoldneve na Novem trgu popestrili ljubljanski pihalni orkestri.
Na Kongresnem trgu se je ze Sesto leto zapored odvil festival Junij v Ljubljani, prava uspesnica pa je
bil Kino pod zvezdami, ki je zadnje dni junija na Kongresni trg privabil ltevilne kino nostalgike.
Ljubljana je iivela s tradicionalnimi prireditvami, kot so Maturantska parada, festival Ana Desetnica,
festival Klovnbuf, LjubUanska vinska pot, Noii v stari Ljubljani, srednjeveiki dan in drugimi, prijeten
utrip mesta, ki ga pritarajo prav prireditve, so zaautiri tudi itevirni obiskovarci r"itn"gi .j.arr.
Predvsem tujce so navdusevali slovenski plesi ob Ljubljanici, Urika in povodni moi na trodufah in
seveda tradicionalne Knjiinice pod krosnjami.
Leto 2014 je bilo leto praznovanja 2oo0 let Emone in stevilni dogodki so na to opozarjali. zagotovo
je med najodmevnejlimi prireditev Ave Emona, ki je v avgustu Kongresni trg preselila , obdobj"
Rimljanov. Skupine legionarjev, gladiatorjev in Keltov so navduiile obiskovalce, ki so na trinici lahko
kupili priloinostne spominke in se razvajali s hrano in pijaio stega iasa. projekt Ave Emona je bil
zelo odmeven tako med domaiimi in tujimi obiskovalci in tudi v letu 2015 bi ga veljalo ponoriti ,
zmanjlanem obsegu.
Tudi v 2014 smo se vkljuiiliv tradicionalno akcijo di5ienja >Za lepso Ljubljano<, ki v Ljubljani poteka
vsako pomlad, in tudi v Evropski teden mobilnosti ter Ljubljanski maraton, kl je iostat najveila
Uubljanska mednarodna 5portna prireditev.
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V zadnjem delu leta smo se osredotodili na program December 2014 v Ljubljani in v okviru delovne
skupine, ki je koordinirala aktivnosti v zvezi s tem projektom, poskrbeli za del programa, ki nam je
bil zaupan.

PODROCJE KONGRESNE DEJAVNOSTI

NaIe >kongresno leto< se je zaielo s 5. borzo kongresnega turizma JV Evrope, ki ima svoj domicil v
Ljubljani - s Convento, kjer od samega zaaetka nastopamo kot stratelki partnerji. poleg samega
nastopa smo uspesno izvedli poseben Studijski program L.jubljane za 19 vabljenih klientov, med
katerimi je bila tudl predstavnica Evropskega zdruienja kardiologije - ESC. Rezultat njenega obiska
sta dve oddani kandidaturi za specialistiina kongresa ESC v letih 2Of7 in 20!8, kjer je Ljubljana v
oZjem izboru destinacij. To sta dve od Stirih kandidatur za vetje mednarodne dogodke nad 1.000
udeleiencev, v katere smo vkljuiili destinacijsko podporo v okviru partnerstva LSBT (Ljubljana
Strategic Bidding Team).
Aktivno smo se - v vlogi soorganizatorja in gostitelja - vkl.iuiili v vei posebej organiziranih
Studijskih proBramov za tuje organizatorje sredanj in poslovnih potovanj z vsega sveta in Ljubljano
predstavili kot primerno in konkurenino kongresno destinacijo. V razliCnih vlogah smo s partnerji
sodelovali pri pripravi kandidatur, uradnih predstavitvah kandidatur in obenem organizirali ali
aktivno sodelovali pri Stevilnih oglednih obiskih tujih organizatorjev mednarodnih kongresov v fazi
izbire ali po potrditvi Ljubljane kot destinacije sreEanja.
Drugo leto zapovrstjo smo nastopili na )Association Congress< - ciUnem poslovnem dogodku za
vodilne predstavnike strokovnih in znanstvenih zdruienj, ki je bil tokrat v Parizu, in navezali nekaj
dobrih kontaktov s potencialnimi klienti, ki so generirali prva povpraSevanja.
Kot vsako leto smo promocijsko in programsko smo podprli stevilne mednarodne dogodke, ki so se
v 2014 odvili v Ljubljani. Med temi posebej izpostavljamo obseino sodelovanje pri 40. Svetovnem
skavtskem kongresu - WSC 2014 ter Evropskem kongresu agrarnih ekonomistov - EAAE 2014.
lzpolnili smo plan nastopov na kongresnih borzah v 2014, med katerimi sta kljuana poslovna
dogodka globalne industrue sreianj borzi IMEX v Frankfurtu v maju in novembrska EIBTM v
Barceloni, ki ju tako po Stevilu sestankov, kot kakovosti klientov, ocenjujemo kot zelo uspeina. Kot
eden od petih slovenskih partnerjev smo se v juliju udeleilli borze The Meetings Show UK, ki je
zaradi motnega potenciala britanskega trga v perspektivi zanimiv poslovni dogodek za nas.
lzpostavljamo 5e jesensko predstavitev slovenske kongresne industrije na Veleposlani5tvu RS v
Parizu, kjer smo bili pomemben ilen pri organizaciji in izvedbi, ter samostojna nastopa na kongresni
borzi BTC v Firencah ter poslovnem dogodku v organizaciji European Cities Marketing v Parizu.
Poleg tega je bila izvedena temeljita prenova destinacijskega prirotnika za organizatorje sredanj - A
Key to Ljubljana for Meeting Planners, zaaelo pa se je tudi delo na vsebinski nadgradnji zavihka za

organizatorje sreaanj na portalu www.visitljubljana.com.

Poseben projekt, ki je terjal veliko pozornosti in energije do realizacije med 21. in 23. septembrom,
je bila letna konvencija ABTA 2014 (Association of British Travel Agents), pri kateri smo bili partnerji
javne agencije Spirit/sTo. Dogodek, z udeleibo okoli 450 predstavnikov britanske potovalne
industrije in medijev, je bil po zahtevnosti priprav za nas precejien izziv in finantni zalogaj, hkrati pa

lahko reiemo, da smo z nadvse uspe5no izvedbo maksimalno izkoristili priloinost za krepitev
pozicue Ljubljane kot )city break< destinacije na britanskem trgu ter lirie, in naSe splolne
prepoznavnosti.

PODROOE ODNOSOV Z JAVNOSTMI

V letu 2014 smo domado javnost obvesaali z meseinim novindnikom )Pisma iz Ljubljane(. Tekom
leta smo poslali 55 sporodil za domado javnost in posredovali odgovore na 173 vprasanj domatim
medijem.
V domadih medijih smo zasledili 776 objav, neposredno vezanih na delovanje Turizma Ljubljana.
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v 2014 smo izdali dve stevirki strokovne revije za tuje profesionarce v turizmu )Ljubljana _ pR(, znovostmiv Ljubljani in ostalo aktualno vsebino.
v letu 2014 smo zabereziri izjemen porast novinarjev, v Ljubrjano je prilro 279 predstavnikov
medijev, kar je 107 vea kot v letu 2013. Najved tujih predstavnikov medijev je prislo iz velite
Britanije, Nizozemske, Berg,je, rtarije in Avstrije. pripravili smo jim 105 individuarnih programov _ 35vei, kot leto poprej.
Poleti 2014 smo organizirali dve uspeSni blogerski kampanji, v okviru katere smo povabilitri skupine
blogerjev, karje zero uEinkovit nadin promocije v rr"t, inirrtrij" potovanj. z broierskim prolet<tom
The Travel Mob smo poskrberi za dodatno promocijo projekta okusi Ljubrjine, z brogerskimprojektom Must Love Festivals pa smo dodatno promovirali festivala Ano Desetnica in Noiiv stari
Lju blja ni.
v mesecu apriru je bira organizirana dvodnevna ituduska tura za domaie novinarje po poteh via
Slovenica in Emona 2000, ki se jo je udeleillo 15 predstavnikov medijev.
Pripravili smo deset obseinih sporodil za medije o Ljubljani in jih namenili akreditiranim tujimnovinarjem, ki so se udeleiili novinarske konference v Trstu in celovcu ter dogodkov na ABTI, WTM
London, WEMEX NY in LA.
za promocuo ljubljanskih poletnih festivalov in turistidnih programov v vrhuncu turistitne sezone
smo v 2014 skupaj s Festivalom Ljubljana opravili predstavitev in novinarske konference v Trstu in
Celovcu.

PODROOE PROMOCUE IN POSPESEVANJA PRODAJE
V prvi polovici leta smo na vseh nastopih v tujini promovirari Ljubrjano preko nosirnega produkta
tega leta - Emone 2014. lntenziven plan nastopov na sejmih in borzah ter delavnicah v tlujini, ti smoga zaertali za leto 2014, smo tudi uspeSno realizirali. Tako smo v sodelovanju s Spirit/slovensko
turistifno organizacijo ari samostojno nastopiri na Nizozemskem, na Finskem, , sp.rui, , nrriri;i, u
Belgiji, na eeSkem, v ttalui, Nema.ji in Srbiji, na Madiarskem, , nrrXi, i. Hr.Sil,;;;;;;;..,
in v veliki Britaniji. v nekaterih driavah smo nastopiri veikrat; skupaj smo imeri v tujini 31 n.riopor.
Uspeini nastopi na 20 sejmih in borzah,8 delavnicah,3 posebnih dogodkih.
ze vsak nastop smo pripravili posebej izdelane zgibanke s predstavitvijo aktualne turistianeponudbe Ljubljane in sicer v jeziku deiele, kjer smo nastopali. Na novembrski svetovni turistiini
borzi v Londonu smo ie zaderi s promocijskimi aktivnostmi, vezanimi na najvedjo prireditev reta
2016 - med pomembnimi dogodki smo izpostaviri Ljubrjano zereno prestornico Evrope 2016.
lzpolnili smo tudi pran ograievanja za reto 2014 in ograsevaii v vea kot 40 tujih in domadih medijih.
lzvedba oglalevanja v 2015 s pozicijskim gesrom (sroganom) za komunicirani" ,. triii-ircit
)lmpossible to ignore( s priragojeno grafiino podobo ograsov bo usmerjena ne re v imidi, temvet vkonkretne turistiane produkte ter ogla5evanje Okusov Ljubljane.
v 2014 smo izderari novo serijo sestih promocijskih prakatov z motivi iz Ljubrjane ter 14 ro[-up
stojal.
Poleg klasidnega ograievanja smo se dogovoriri tudi za izmenjavo spretnih povezav ari druge obrike
direktnega oglaSevanja na relevantnih spletnih straneh (cross ;dvertising). -
Tudi v 2014 smo v Ljubljani gostili zelo veliko organizatorjev potovanj s vseBa sveta, lani ved kot500, poleg sodelujodih na konferenci britanskih potovalnih agentov ABTA z dodatnimi 450 touroperaterji' obiskovali so nas 5tudentje turizma iz razridnih evropskih driav; vsakokrat smo jimpredstavili Ljubljano ter naio organiziranost, natin dera in povezovanja , arrci;i i;iiariri
subjekti v destinaciji in drugimi destinacijami v SlovenUi.
Pomemben del tega podrodja je tudi ustrezna distribucija promocijskih gradiv destinacije, ki jo
izvajamo na osnovi sodelovanja z razlilnimi institucijami, pa tudi posamezniki, ki potujejo v iujino inIelijo promovirati naSo deiero in gravno mesto. Na tem podrodju je ze uteceno ioa"ror.n;" ,razliinimi republiskimi institucijami, na mestnem nivoju in tudi s strokovnimi javnostmi, je pa to
odliien nadin za dodatne promocijske uainke, kijih z rednimi aktivnostmi sicer ne bi mogri dosedi.
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PODROOE PRODUKCUE PROMOCIJSKIH SREDSTEV
skoraj vsa podroaja Turizma Ljubljana, zlasti pa tista, vezana na nastope v tujini in seveda delovanje
turistiinih informacijskih centrov, so tesno povezana s podrodjem priprave in izvedbe promocijskih
sredstev, predvsem turistidnih tiskovin. Tako smo v 2014 izdali Stevilne turistidne tiskovine v
razlidnih jezikovnih izvedbah.
v leto3njem letu smo naroaali tisk po javnem narotilu za tisk promocijskih tiskovin v letih 2013 in
2014, ki smo ga izvedri v 2013. obseg tiskovin, ki jih izdajamo na retnem nivoju, je verik, saj poreg
mesednikov KAM? in nje8ove anglelke inaiice )Events( vkljuduje tudi dve Stevilki revile >tlubi;ana,
a Perfect Randez Vous<, ki je namenjena tujim strokovnim javnostim. Celotna produkcija turistldnitt
tiskovin za regijo osrednja srovenija prav tako nastaja v okviru tega podroija, deprav so viri
financiranja razliani. V letu 2014 smo izdali izredno odmevne kulinariine vodnike, poleg knjige Okusi
Ljubljane v slovenskem in angleskem jeziku. v letu 2014, kije bilo posvedeno zood tetnici iione,;e
bila veiina podpornih tiskovin za nase nastope v tujini obarvana na to temo. pripravili pa smo tudi
ie prenovljeno broluro secesijska Ljubrjana, saj jo reto 2015 posveieno secesili. seveda pa smo
ponatisnili tudi obstojede edicije ter pred tiskom poskrbeli 5e za popravke, ,.'i nitoti ne gre za
klasiden ponatis. Ljubrjana je izredno iivo mesto, ki se hitro spreminja in vse spremembe ,iepotrebno pri pripravi ponatisov upojtevati.
vedno vei je publikacii, ki jih poreg tiskane obrike izdamo tudi na pro5dkih, ker gre marsikdaj za
ekonomsko primernejlo obliko.
K podrofju produkcije promocijskih sredstev pa ne sodijo zgolj tiskovine: urejanje fototeke je ena
od pomembnih nalog, saj jo je treba ves das dopolnjevati in aktualizirati.

PODROCJE RAZVOJA IN KAKOVOSTI
Januarja 2014 je bila na Mestnem svetu Mestne obaine Ljubrjana sograsno sprejeta strategija
razvoja in trienja turistiine destinacUe Ljubljane za obdobje 2014-2020.

Leto 2014 je zaznamovar projekt okusi tjubrjane. V ierji, da tradicionarne rjubljanske jedi ne bi
izginile iz vsakdanje in praznidne prehrane prebivarcev, smo v Turizmu t_jubrjani v soderovanlu s
prof. dr. Janezom Bogatajem zasnovali blagovno znamko okusi Ljubljane. z njo ielimo povetati
prepoznavnost tradicionalnih ljubljanskih jedi, jih vrniti v redno kulinaridno ponudbo gostiln in na ta
nalin ilahtne ljubljanske okuse ponovno priblizati ljudem. K projektu smo pritegnili i0 ljubljanskih
ponudnikov, ki v svojih gostinskih lokalih in trgovinah ponujajo jedi pod blagovno znamko okusi
Ljubljane. Za ponudnike ljubljanskih jedi smo predhodno pripravili delavnico in jih seznanili z
naEinom priprave ljubljanskih jedi. v juniju 2014 smo izdali broSuro okusi Ljubljane z recepti in
fotoBrafuami ljubljanskih jedi v slovenskem in angle5kem jeziku v nakladi 5.ooo izvodov, ki smo jo
zaradivelikega zanimanja v oktobru ponatisnili. ob priloinosti predstavitve projekta okuii Ljubljane
smo izdali tudi knjigo od nekdaj jedi so rjubrjanske srovere, avtorja prof. dr. Janeza aogaialali Jesedaj v oijem izboru za: Gourmand world cookbook Awards 2014. Razglasitev nagrayenih tnlig bo
v juniju 2015.
Za promocijo ljubljanskih jedi smo sodelovali pri izvedbi Stevilnih predstavitev in promocijskih
aktivnostih: ljubljanske jedi na Odpri kuhni, Kulinariini festival EatlBrussels- Drink gordlaux<, Okusi
Ljubljane na vlaku za prvi Sorski dan, Festival Bundekfest v Zagrebu, Mesec rjubljanskih jedi v D125,
Ljubljanske vinske poti...
Turizem Ljubuana se je s projektom okusi osrednje Srovenije uvrstir med pet najborjsih projektov
za priznanje Sejalec 2014.

Ljubljanska kakovost 2O1S
Ljubljonsko kokovost - Ljubljono euotity lLel ie blagovna znamka, ki oznaduje doseganje visokih
standardov ponudbe, kakovosti storitev in urejenosti gostinskih lokalov ter malih trgovin. Namen
ocenjevanja je pospelevanje rasti kakovosti turistitne, trgovske in druge spremljajode ponudbe ter
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izpostaviti doloien segment ponudnikov nadpovpredne kakovosti. po naielu metode',skriti gost,,so
bile v letu 2014 ocenjene izbrane restavracue In gostirne v Ljubrjani in regiji osrednja sorJnf" te,
vse trgovine v mestnem srediSdu. Strokovna komisija je ocenila 105 gostlnskih lokalov v Ljubljani in
(prvid) 27 gostinskih rokarov v regiji osrednja srovenija ter 378 trgovin , ,"rtn"- ,r"dija,
Ljubljane. vse najboue ocenjene restavracue in trgovine kakovost dokizujejo s srebrno nalepko z
Znakom Ljubljanske kakovosti in s plaketo z Znakom Ljubljanske kakovosti.
ob tej priloinosti je iziel tudi (ulinaridni in nakupovalni vodii v slovenskem in angleskem jeziku, ki
bo prebivalcem in obrskovalcem Ljubljane pomagal pri odloditvi, kje v mestnem sre-aist, Llruqane in
v regiji Osrednja SlovenUa dobiti najboljio kulinariino ali nakupovalno izkuinjo.

Trajnostni turistiini razvoj in priznanja turistiini destinaciji Liubljana
Ljubljana je nosilka prestiznega naziva Zelena prestolnica Evrope 201G. Na teh osnovah Turizem
Ljubljana dela pomembne korake tudi na podroiju trajnostnega razvoja turistidne ponudbe. Aktivno
smo se vkljudrli v >Zeleno shemo slovenskega turizma - slovenia Green(, ki jo razvija sektor za
turizem v okviru javne agencije sprRrr. uvajamo tudi indikatorje Ers lsistem evropskih
indikatoriev za trajnostne destinacije, ki ga je razvira Evropska komisija) in GsrR (Grobar
Sustainable Tourism Review)
Zelena shema bo na ravni destinacij temeljila na globalnih in evropskih turistiinih indikatorjih. v
tem procesu je Ljubljana kot ena od pilotnih slovenskih destinac1, ki uvaja indikatorje ETts. ikrati
pa se Ljubljana kot prva srovenska destinacija ocenjuje tudi po orodju GsrR, ki poreg evropskih
ind!katorjev vkljuiuje tudi grobarne indikatorje za trajnostne destinacije ter takJ omogoaa
primerjavo trajnosti med destinacijami na globalni ravni.

Ljubljana uvriiena med Top 1oo trajnostnih destinacij: sredi decembra 2014 je bil prvid objavtjen
seznam na.ibolj tra.inostnih turistiinih destinacu na svetu, tako imenovani clobal rop roo
sustainable Destinations zor4 - in na seznam se je uvrstila tudi Ljubljana. K ocenjevanju je bila
povabljena in nominirana zaradi svojega aktivnega dera na podrodju ira.lnostnega razioia.' '
Ljubljana je v vseh prvih petih kategorijah dobila visoko oceno 8 (devetice so bile izredno redkel,
medtem ko v zadnji kategoriji (certificirane zelene turistilne politike) !e nima ocene, saj postopek
ocenjevanja po orodju GSTR 5e ni v celoti formalno zakljuden.

Mednarodna organizacija world rravel & Tourism council (wrrc) ie Ljubljano uvrstila v finale
izbora za nagrado WTTC Tourism for Tomorrow 2015 v kategoriji turistiane destinaciie, Ljubljanaje ena izmed treh finalistov v kategoriji turistianih destinacij. Kondni izbor zmagovalne aeitinacile
bo v aprilu 2015.
Nagrade wrrc rourism for Tomorrow se podeljujejo na podlagi nadel trajnostnega turizma in v
okvirih prizadevanj, da bi navdihnili in izobrazili turistidne ponudnike ter desiinacile ia izbolj5evanje
praks trajnostnega turizma.

v letu 2014 smo izvedri tudi Anarizo turistirne potrosnje zor4. skupna povpredna dnevna
potroSnja anketiranih turistov je v letu 2014 znasala 132,65 EUR. Dobro polovico (it,z %) skupne
dnevne potrosnje predstavua strosek noditve z zajtrkom.

Regionalna destinacijska organizacija Osrednja Slovenija
Na Turizmu Ljubljana ie aetrto turistiano sezono intenzivno in uspelno izvajamo plan aktivnosti
RDo v skladu s strategijo razvoja in trzenja turizma za regijo osrednja slovenija 2ot2 - 2oL6, ki
prinala jasno definicijo regijskega modela za podroije turizma, jasne cilje, iasen tilenjski koncept in
funkcionalen naiin delovanja Regionalne destinacijske organizacije, ki iivi in se udeianla v praksi.
Medtem ko je bil v preteklih treh letih poudarek predvsem na razvojni oz. produktni funkciji za
vzpostavitev regijske ponudbe, ie v letu 2014 bil najvedji poudarek dan promocuski funkciji - delu z
organizatorji potovanj ter digitalnemu trienju na distribucuski funkciji, ki se tesno prepleta s
promoc'rjsko funkcijo.
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Med programskimi poudarki velja omeniti produktno povezovanje znotraj Osrednjeslovenske regije
in z drugimi slovenskimi regijami. Glavni fokus skupnih regijskih aktivnosti v letu 2014 je bil
kulinarika (vsebina iz regijskega kulinariinega vodida okusi osrednje slovenije), ki je prepletena z
osrednjimi turistianimi todkami v regiji.
Med promocijskimi aktivnostmi je bil poseben poudarek na studUskih potovanjih z izhodii{em v
Ljubljani in nato v regijo za organizatorje potovanj, blogerje in novinarje z emitivnih trgov Avstrlje,
Nemdije, ltalije, Hrva5ke in srbije v povezavi z oglaSevanjem na razlidnih medijskih kanalih.
Med produktije bil poudarek na kulinariki in osrednjih turistidnih todkah v regiji, projekt Ljubljanska
kakovost (ocenjevanje in izbor) pa se je raziiril 5e na 27 restavracij v regiji.
Vse ogla5evalske aktivnosti, ki jih izvajamo na svetovnem spletu s ciljem poveiati prepoznavnost
turistiine blagovne znamke osrednje slovenije na svetovnem turistiinem trgu, dejansko pomenijo
promocijo spletnega mesta www.visitljubljana.com in s tem tudi turistiane blagovne znamke
osrednje slovenije, ne glede na to, iz katerih postavk se financirajo. To omogoia zasnova spletnega
mesta www.visitljubljana.com, kjer so vsebine turistiine destinacue Ljubljana in RDo osrednja
Slovenija med seboj nelodljivo prepletene.
Danes je RDO Osrednja Slovenija najbolje organizirana regionalna turistiEna organizacija v Sloveniji
in med ostalimi enajstimi vzpostavljenimi regionalnimi destinacijskimi organizacijami velja za primer
dobre prakse. Presegamo optimistiano zastavljene kvantitativne nadrte in tako smo v letu 2014
ponovno dosegli rekord, saj je bilo stevilo noditev v regiji do novembra po uradni statistiki
1.076.059, kar je ie za 3,1 odstotka nad nadrtovanim.

PODROOE INFORMIRANJA IN AGENCUSKE DEJAVNOSTI
Leto 2014 je bilo v znamenju pozitivnih indeksov na vseh podrotjih informiranja in agencijske
dejavnosti.
Pri obisku nasih Tlc smo zabeleiili porast, saj je v letu 2014 obiskalo nale informacijske centre
298.377 obiskovalcev, kar je 10% vei kot leta 2013. Tudi na podroiju skupin, ki so preko Turizma
Ljubljane narodile voden ogled mesta, beleiimo porast za 970 in sicer smo organizirali vodenje za
1.672 skupin, katerih skupno itevilo udeleiencev je bilo 47.tob oseb.
Zabeleiili smo rekordno stevilo noditev, saj smo presegli mejo 1.0oo.ooo noaitev, kar pomeni porast
za pribliino 7% v primerjavi z letom 2013.
Pri prodajituristiane kartice prav tako beleiimo 22% porast prodaje in sicer smo prodali 2014 kartic.
Leto 2014 je zaznamovalo tudi praznovanje 2000 let EMoNE. v ta namen smo oblikovali posebne
doiivljajske tematske vodene oglede, in s tem obiskovalcem predstavili iivljenje tistega aasa.
oblikovali smo tudi linijo spominkov EMoNA 2ooo, ki so jo kupci v na5ih Ttc-ih zelo dobro sprejeli.

PODROOE TURISTI'NECA SPTETNEGA PORTATA
Leto 2014 je bilo na podrodju spletnega portala zares leto Ljubljane. Najbolj so ga zaznamovali
kontinuirano poveievanje obiska spletnega mesta, izjemno dobri odzivi na druibenih omreijih,
mednarodna nagrada ThinkTank s podrotja digitalnega marketinga, doslej najbolj intenzivno
izvajanje spletnega oglaSevanja ter razvoj modula za spletno prodajo izdelkov;n storitev na
spletnem mestu - naSa lastna "trgovina doiivetij."

Uspeino leto se je zarelo ie takoj januarja, ko nam je mednarodno zdruienje Digital Tourism Think
Tank dodelilo nagrado za najboljso spletno vsebino v letu 2013. Nagrado smo prejeli za poglavje
spletnega mesta ogledi in izleti, v katerem ie od leta 2006 predstavljamo ponudbo ter
zagotavljamo naroiilo vodenih ogledov mesta, dnevnih izletov po sloveniji, ki jih izvajajo lokalne
turistiane agencue, ter razlidnih organiziranih doiivetij. Ljubljana je v tem, da prodaja doiivetja v
svoji destinaciji in celo 5ir5e, v evropskem merilu dokaj posebna, poleg tega pa to poanemo zares
dobro. Prvo mesto v kategoriji spletnih vsebin smo si delili z inovativno mobilno aplikacijo
stockholm sounds App. Nagrado in svoj primer dobre prakse smo novembra predstavili
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mednarodnemu obiinstvu na konferenci Digital lnnovation Campus v Barceloni. pred tem smo ju
predstavlli tudi na konferenci Travel Zoom na Bledu in na Dnevih slovenskega turizma v Portoroiu.
Povsod smo poieli odliine odzive.

Nagrada nas je opogumila, da smo pr;stopili k realizaciji ideje o spletni ,,trgovini doiivetij,'. projekt
modula za spletno prodajo je bil v letu 2014 osrednja razvojna naloga na spletnem mestu.
lntenzivno je potekal veiino leta in trgovlna je bila lansirana oktobra. V okviru projekta smo morali
optimizirati nas prodajni proces in ga prilagoditi novi stopnji zahtevnosti, ki jo predstavuajo
neposredna spletna plaiila s kreditnlmi karticami. Od uvedbe direktne spletne prodaje Turistidne
kartice, ogledov mesta, izletov in hotelskih paketov se prodaja izdelkov in storitev poveduje v
primerjavi z istim obdobjem v prejsnjih letih. uspesnost projekta pa bomo lahko dokontno realno
ocenili po poletni sezoni 2015.

Razvoj spletnega mesta je poleg tega potekal predvsem na nivojih uporabnilke izkuSnje ie
obstojedih funkcionalnosti ter osveiiwe dizajna. spletno mesto je doiivelo prvo fazo delne
oblikovne prenove, znotraj katere smo pravzaprav osveiili ze prej uspesno zasnovo. Naslovnico in
podnaslovnice spletnega mesta smo "preoblekli" v izrazito sodobno in dinamiino podobo s
plo5iicami, ki so slikovne in predstavljajo vso raznovrstnost doiivetij v Ljubljani. Prenovili in na novo
osmislili smo tudi poglavje Prireditve ter uvedli novo poglavje Druiabna omreija (social wall), kjer
predstavljamo najbolj uspe5ne objave z blogov in druibenih omreiij. prekinili smo dolgoletno
sodelovanje z rezervacijskim sistemom HRs.com ter namesto njega implementirali meta iskalnik
Hotels Combined, ki omogoia primerjavo cen in rezervacijo prek skoraj vseh uveljavljenih svetovnih
rezervacijskih sistemov.

oglaievanje na svetovnem spletu smo v letu 2014 izvajali prek sistema Google Adwords, v sistemu
Facebook Ads ter na popotniskih portalih rripAdvisor in Lonely planet. zadnja kampanja je bila
priloinostna in je sledila uvrstitvi Ljubljana na lestvico Best in Europe 2074. Z njo smo si prizadevali
karseda izkoristiti uainek te odmevne objave in udinkovito razliriti prepoznavnost blagovne znamke
Visit Ljubljana 5e na trge, kjer sicer bolj redko oglaSujemo, predvsem ZDA. Kampanja je potekala
razmeroma uspeSno in je dosegla nekoliko vei interakcUe od povpredja pri podobnih kampanjah.
Njen osnovni udinek, poveianje prepoznavnosti blagovne znamke, je bil vsekakor doseien.

Leto je bilo zares uspesno tudi na spletnih druibenih omreijih. Aktivno prisotni smo kar na devetih:
Facebook, Twitter, lnstagram, Pinterest, YouTube, Google+, Foursquare, Storify in Linkedln. Na
Facebooku svojo aktivnost, kar je v zadnjih letih postalo ie nujno, podpiramo tudi s plaianim
oglaSevanjem. V Easu Facebook oglaSevanja, ki je potekalo od sredine maja do konca leta, je stevilo
sledilcev na5e strani zraslo za 24.9!3 in je na koncu ogla5evanja znaialo 90.709. Na Twitterju smo
poleg obstojeiega profila @visitljubljana, kije namenjen komuniciranju s tujimijavnostmi, odprli ie
profil @TurizemU, ki je namenjen komuniciranju z domatimi. Twitter je tisti kanal, kjer daleE najbolj
intenzivno komuniciramo sprotno dogajanje in kjer poslediino dosegamo tudi najved neposrednega
odziva s strani uporabnikov. v letu 2014 je naia Twitter prisotnost zagotovo dosegla novo raven
kakovosti, o temer priia poveianje ltevila sledilcev za 26% lna @visitljubljana), pa tudi poveianje
Stevila interakcu in odmevnosti objav. Zelo uspeino in kontinuirano raste tudi naSa prisotnost na
lnsta8ramu, kjer stevilo sledilcev sicer 5e ni zelo visoko, a je interakcija z uporabniki odlidna, prav
tako pa so odliEne tudi fotografUe, ki jih objavljajo prek hashtaga +tuisittjubtjana.

Opazno sta leto na podroEju druZbenih omreiij zaznamovala tudi obiska blogerskih skupin Travel
Mob in Must Love Festivals. 5e posebej prva skupina je svoje delo opravila zelo uspesno, saj je
zagotovila naravnost idealno podporo lansiranju projekta okusi Ljubljane in obenem prispevala
veliko ltevilo kakovostnih vsebin, ki smo jih lahko Sirili naprej prek naSih stani na druibenih
omreZjih.
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Spletno mesto je kljub vse vetji razprSenosti spletnih aktivnosti !e vedno osrednja toaka, v katero se
steka ves relevanten promet in kjer naio uspeinost merimo s podatki o obiskanosti in s podatki o
interakcuah uporabnikov z vsebino. v letu 2014 je obisk spletnega mesta ie naprej naraiial, kar se
dogaja vse od jeseni 2o!2, ko smo spletno mesto nadgradili v "odzivni dizajn,l prilagojen tudi
mobilnim napravam. v letu 2014 je spletno mesto obiskalo skoraj 20% veE upoiabniiov koi v 2013
(786.749 proti 557.087 obiskovalcev). Podatek se nana5a na posamezne obiskovalce, med katerimi
so seveda tudi taksni, ki so spletno mesto obiskali vea kot enkrat. Stevilo vseh sei (obiskov) na
spletnem mestu spletnega mesta pa se je prav tako poveaalo za 20/o (L.og4.227 obiskov proti
903.654). Deloma k povedevanju obiska prispeva tudi vse bolj intenzivno oglasevanje v sistemu
Google Adwords, a vecina rasti je dejansko "organske" narave, kar pomeni, da ljudje preprosto vse
bolj mnoiiino uporabljajo nale spletno mesto.

1'5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepriEakovanih posledic pri izvajanju programa

Tovrstnih posledic pri izvajanju programa nismo zaznall.

1.5. ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseienimi cilji iz preteklega
leta

Primerjava rezultatov v 2014 z rezultati, ki smo jih dosegli v 2013 in planom 2014, pokaie naslednje:

real.2013 rcal.20L4 plan 2014 tndeks 1 indeks 2

Stevilo prihodov:
Stevilo noditev:
Stevilo obiskovalcev v TIC

474.340 579.945* 491.547 !22
894.220 1.000.072* 938.653 rLL
27L.356 298.377

118

106

110

*oPoMBA: za 2014 navajamo zaaasne podatke, ki niso uradni. sURS uradne podatke posreduje iele
v mesecu marcu.

V 2014 se je Stevilo obiskovalcev, ki so v Ljubljani prespali (=prihodi), v primerjavi z letom 2013
poveialo za 22/o lv primerjavi s planom za 2oL4 pa za 1g%). stevilo noditev je'bilo glede na leto
2013 viije za !!% (v primerjavi s planom za 2o!4 pa za 6%ol. za 10% se je poviial obisk v na5ih
turistidnih informacijskih centrih.

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

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

1.8, Pojasnila na podroEjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseieni

Dosegli smo vse zastavljene ciUe, zato pojasnila niso potrebna.
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1.9. Ocena uEinkov poslovanja Turizma Ljubljana na druga podroEia

ocenjujemo, da so ucinkl naiega dela na druga podroaja pozitivni. Turistiani obisk Ljubljane je v
okvirih, ki je za prebivalke in prebivalce Ljubuane sprejemljiv in nemoted, kar je bilo potrjeno tudi z
anketo o utinku turizma, ki smo jo v 2014 izvedli med prebivalswom. ugotavljamo, da je formula, ki
jo pri svojem delu uporabljamo, da imamo pri snovanju prireditev in drugih programov v Ljubljani
ves das pred oimi vprasanje, ie bo to vieino prebivalcem Ljubljane, pravilna. Zelo verjamemo, da
de se bomo prebivalci dobro poEutili v nasem mestu, se bodo tudivsi naSi obiskovalci.
Bolj uiinkovito delo Turizma Ljubljana, kije usmerjeno prvenstveno na pridobivanje tujih gostov, ki
obisdejo Ljubljano in na njihovo vradanje v Ljubljano, ima za posledico ved notitev v Ljubljani in s
tem vetjo turistitno potrolnjo, kar je eden od ciljev Turizma Ljubljana.
Pozitivne ufinke ne beleiimo zgolj na podroiju promocije Ljubljane kot primernega turistiinega
cilja, pad pa tudi na podroiju inovativne in doiivljajske turistiEne ponudbe, ki jo sprejemajo tudi
prebivalci Ljubljane. Turizem Ljubljana je zaradi uiinkov svojega delovanja tudi moaan partner v
5irsem smislu - povezujemo turistiano gospodarstvo v Ljubljani in reBUi, se povezujemo s kulturnimi
ustanovami (med drugim s Festivalom Ljubljana, Botaniani vrtom), poleg tega nas kot primer dobre
prakse povzemajo ostala turistiEna sredisda Slovenije in so nas kot taksne prepoznali tudi na driavni
ravni.
V vse vedji meri pri svojem delu upostevamo skrb za okolje. Ze v letu 2009 smo zaaeli uporabljati
materiale, ki so okolju prijazni (predvsem gre tu za podro{je tiskovin), do leta 2ol1 pa smo v celoti
presli na nov, okolju prijazen standard, ki smo si ga postavili. Letosnje leto smo prideli z uvajanjem
vrailjive embalaie na najveaji mnoiiini prireditvi v Ljubljani, December 2074 v Ljubtjoni. poleg tega
smo se vkljudili v Stevilne trajnostne sheme, za laijo primerjavo in spremljanje ukrepov, ki jih
izvajamo na destinaciji.
Pri snovanju regUske turistidne strategije, ki je bila izdelana v 2011, smo kot krovni razvojni koncept
turizma v regiji opredelili razvoj turizma po trajnostnih naielih, ki prinasa najvedjo moino vrednost:
tako okoljsko, druibeno, kot tudi gospodarsko, s kar najmanj negativnimi udinki na naravno in
druibeno okolje. s ciljem, da razvuemo trajnostne integralne turistitne proizvode, smo pridobili
kriteriie, ki so nam v pomod pri prepoznavanju tra.inostno naravnanih turistidnih proizvodov in
programov.

Tudi v novem stratejkem dokumentu (zol$-zozol, ki smo ga zasnovali v 2013, je okoljski vidik
prlmerno 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, ki jih je potrebno uresniiiti v obdobju trajanja tega novega strateskega
dokumenta.

l? od 38



[/ 2. OBRAZLOZTTEV TZVAJANJA NACRTA RAZVOJNTH PROGRAMOV V 2014

Turizem Ljubljana za leto 2Ot4 ni imel naartov razvojnih programov in ni nairtoval in realiziral
nobenega investicijskega projekta. Del namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na
sredo, namenjenih investicijam v javno turistiino infrastrukturo, je Mestna obdina Ljubljana
usmerila v projekte, ki so bili vodeni s strani Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet.

[./ 3. OBRAZTOZTTVE REALTZACTJE PR|HODKOV tN ODHODKOV ODTOKA O PRORAaUNU MOL
zA2014

3.1 Obrazloiitev prihodkov, ki sobili realiziraniv letu 2014

Javni zavod Turlzem Ljubljana je v letu 2014 realiziral naslednje prihodke po virih:
- iz naslova proraduna: 926.084,23 EUR (naartovano: 1.039.504 EUR);
- iz naslova namenskih sredstev koncesuskih dajatev od posebnih iger na sreio: 604.456,03 EUR

(naartovano: 800.000,00 EUR brez prenosa iz leta 2014);
- iz naslova namenskih sredstev turistilne takse: 727.049,50 EUR (nacrtovano: 825.500 EUR brez

prenosa iz leta 2074, ki je znaial 161.577 EUR).

Prihodke iz proraduna MOL smo z rebalansom nairtovali v visini 2.665.004 EUR, realizacija pa je
znalala za 15,29 % rnanj in sicer 2.257.589,76 EUR (l=84,71).

3.2 Polasnilo vetjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi prihodkiv 2014

Na prihodkovni strani prihaja do realizacije, ki je za !5,29 yo niija od nairtovane.

Razlika med nadrtovanimi in realiziranimi prihodki nastaja v preteini meri zaradi odprtih terjatev
zavoda do ustanovitelja. Turizem Ljubljana je imel na dan 31.12.2014 do Mestne obiine Ljubljana
odprte terjatve z naslova neplatanih zahtevkov v skupnem znesku 393.140,87 EUR. V znesku so
upoltevana tudi sredstva za izplaiilo plai za mesec december 2014 v visini 58.064,7G EUR, kijih je
zavod prejel na svoj raEun v januarju 2015. Ostale terjatve v skupnem znesku 335.076,11 EUR se
nana5ajo na zapadle neplaiane zahtevke iz leta 2014 za tekode transfere za blago in storitve in
predstavljajo 12,57 yo z rebalansom naErtovanega plana prihodkov. Struktura terjatev je naslednja:
- sredstva proraiuna za izdatke za blago in storitve: 6.560,39 EUR;

- namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreio: 114.051,79 EUR;

- namenska sredstva turistidne takse: 214.463,93 EUR.

Porotilo o realizaciji finanEnega naCrta javnega zavoda Turizem Ljubljana za 2014

Proraiunska sredstva
Javni zavod Turizem Ljubljana je za 2074 iz proraduna MOL nairtoval sredstva v viiini 1,039,50,4
EUR, in prejel skupaj 926.084,23 EUR proratunskih sredstev:

- za plade in druge izdatke zaposlenim: 619.099,79 EUR (plan:680.755 EUR)

- za prispevke delodajalca: 98.799,96 EUR (plan: 104.700 EUR)

- za blago in storiwe: 205.254,64 EUR (plan: 250.478 EUR)

- za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: 2.929,84 EUR (plan:3.571 EUR)

l8 od 38



Poraba (podatki so iz glavne knjige zavoda) proratunskih sredstev za stroike dela in delovanje
zavoda je znaSala 937.344,07 EUR:

- za plafe in druge izdatke zaposlenim: 622.777,25 EUR
- za prispevke delodajalca: 94.888,70 EUR

- za blago in storitve: 216.573,72 EUR
- za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: 3.110,40 EUR

Razlika med prejetimi sredstvi iz proraEuna in porabo le-teh znaia 1L,267,84 EUR. Nastaja na
postavki tekodih transferov za stroike blaga in storitev in izhaja iz iasovnega zamika med prejetimi
raduni dobaviteljev ter prejetimi refundacijami za te raaune s strani ustanovitelja.

Namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreEo so bila z rebalansom
nadrtovana v visini 800.000 EUR. Turizem Ljubljana je lz tega naslova prejel 604.456 EUR, poraba
sredstev pa je zna5ala 680.669,26 EUR (podatki iz glavne knjige) in je razvidna iz specifikacije v
nadaljevanju. Razlika med prejetimi in porabljenimi sredstvi v vi5ini 75.213,28 EUR je posledica
neplaaanih terjatev Turizma Ljubljana do ustanovitelja z naslova namenskih sredstev koncesijskih
dajatev od posebnih iger na sreao v 2014, v viSini !L4.05t,79 EUR, ter prejetih raaunov dobaviteljev
za leto 2013, ki so bili s strani ustanovitelja refundiraniv letu 2014.

Poraba prejetih sredstev koncesijskih dajatev v 2014 je bila naslednja:

- dopolnjevanje projekta turistiine signalizacije (13.147,48 €)
- odhodki, vezani na izvedbo akcije Za lepso Ljubljano 2014 (45.252,72 EURI
- odhodki, vezani na informacijsko infrastrukturo TDL (126.814,38 EUR )

- odhodki, vezani na investicije v javno turistidno infrastrukturo in inovativno turistidno ponudbo
(102.487,30 EUR)

- ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih problematianih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v
ponos (54.702,98 EUR)

odhodki, vezani na spletno trienje RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (53.679,99 EUR)

odhodki, vezani na implementacijo blagovne znamke turistiine destinacUe Ljubljana (69.222,16
EUR)

odhodki, vezani na razvojne projekte in raziskave (24.882,24 EUR)

odhodki, vezani na ocenjevanje gostinskih in trgovskih lokalov LQ (48.522,20 EUR)

odhodki, vezani na oiivitev dogajanj na KonBresnem trgu (41.092,92 EUR)

odhodki, vezani na organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu (35.893,98
EUR)

odhodki, vezani na vzpostavitev turistidne infrastrukture za Emono 2014 (54.970,91 EUR)

Namenska sredswa turistiEne takse so bila nadrtovana v viiini 825,500 EUR brez prenosa
namenskih sredstev iz leta 2013 v viilni 161.677,28 EUR. Turizem Ljubljana je iz tega naslova prejel
727,O49,5O EUR. Sredstva turistiene takse so namenska sredswa, ki jih Turizem Ljubljana usmerja v
promocijo in pospesevanje prodaje. Poraba je znaiala 951.622,77 EUR (podatki iz glavne knjige).
Razlika med prejetimi in porabljenimi sredstvi v viiini 226.573,27 EUR je posledica nepladanih
terjatev zavoda do ustanovitelja iz naslova namenskih sredstev turistidne takse v visini 214.453,93
EUR za leto 2014, tet ratunov, ki smo jih prejeli v letu 2015 za leto 2014 in bodo bremenila
proradun leta 2015.

Poraba sredstev turistiEne takse v 2014 le bila naslednja:

- sofinanciranje turistidnih prireditev na javnih povriinah v MOL (159.191,83 EUR )

- sofinanciranje programov turistiinih druStev na obmotju MOL (50.000,00 EUR)

l9 od 38



zaloZni5ke in tiskarske storitve (155.687,53 EUR)
promocija na turistidnih sejmih in borzah (101.891,71 EUR)
kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah (102.274,19 EUR)
partnerske aktivnosti z STO (20.861,69 EUR)

oglaSevanje (54.778,09 EUR)

odnosi z javnostmi (53.347,94 EUR)
ilanarine v mednarodnih organizacijah in zdruienjih (9.787,14 EUR)
sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah (5.761,33 EUR)
aktivnosti RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (50.000,00 EUR)
aktivnosti pospeievanja prodaje Turistidne kartice Urbana (0.075,61 EUR)
oprema licenciranjih turistidnih vodnikov za vodenje po Ljubljani (9.324,90 EUR)
financiranje dodatnih programov, povezanih s praznovanjem Emone 2000 (20.412,g5 EUR)
PR aktivnosti-pova bilo skupinam blogerjev v Ljubljano (15.597,39 EUR)
promocijske aktivnosti na trgu zDA - sodelovanje ob Dnevu odprtih vrat slovenskega
veleposlanistva v Washingtonu (3.045,04 EUR)

- promocijskl nastopi maskote Ljubljanski zmajiek na razliinih prireditvah (2.929,00 EUR)
spletno oglaEevanje na druiabnem omreZju Facebook (19.947,00 EUR)
podpora izvedbi sreianja najvedjega britanskega turistiinega zdruienja ABTA, Association of
British Travel Agents (39.133,48 EUR)

sodelovanje z BIO 2014 - promocijska podporaob 50. obletnici bienala (5.000,00 EUR)
sodelovanje s poslovno revijo DThe Slovenia Times<, korporativno revijo )Business &
lnvestment slovenia 2014< in na dnevno novidarskem spletnem portalu www.sloveniatimes.com
(4.880,00 EUR)

oglalevanje na Lonely Planet (33.697,05 EUR)

Turizem Ljubljana
Petra Stuiek,

,'ifi:r.
.,t .
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RAeuNovoDsKo PoRoarLo

RAEUNOVODSKO POROEILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILoGE:

IZKAZE TER PRIIOGE za dolotene uporabnike in sicer:
a. bilanco stanja
b. izkaz stanla in gibania neopredmetenih dolgoroinih in opredmetenih osnovnih sredstev
c. izkaz stania in gibania 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 raiuna finanEnih terjatev in naloib doloEenih uporabnikov
g. izkaz raiuna financiranja doloEenih uporabnikov
h, izkaz prihodkov in odhodkov doloienih uporabnikov po vrstah deiavnosti

POJASNITA

k radunovodskim izkazom vsebujejo naslednje sklope:

Pojasnila k postavkam BItANCE STANJA ter postavkam njegovih obveznih prilog:

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

- Pregled stanja in gibanja dolgorodnih kapitalskih naloib in posojil.

Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV lN ODHODKOV doloEenih uporabnikov ter k postavkam
njegovih obveznih prilog:

- Pojasnila k postavkam tzKAzA PRtHoDKov lN oDHoDKOV DOLOCEN|H UPORABNTKOV pO

NAEELU FAKTURIRANE REALIZACUE

- Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV lN ODHODKOV DOLOCENIH UPORABNIKOV PO

NAEELU DENARNEGA TOKA

- POJASN|IA K IZKAZU RA.UNA FINANENIH TERJATEV IN NALOZB DOLOEENIH UPORABNIKOV

- pojasnila k rzKAzu RACUNA FtNANctRANJA DOLOCENtH UPORABNTKOV

- Pojasnila k tzKAzu PRtHoDKov tN oDHoDKov DoLoeENtH UPoRABN|KOV PO VRSTAH

DEJAVNOSTI
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1, ZAKONODAJA, KI JE BIIA UPOSTEVANA PRI VODENJU POSLOVNIH KNJIG

Poslovne knjige so vodene v skladu z Zakonom o raEunovodstvu, Zakonom o javnih financah ter
slovenskimi raiunovodskimi standardi (sRS). Kontni plan je razdeuen na nadin, ki ga je za doloaene
uporabnike proraaunskih sredstev predlagal Slovenski institut za revizijo.

Slovenski raEunovodski standardi

Pri izdelavi izkazov smo upoitevali SRS 36 - Radunovodske reiitve v nepridobitnih organizacUah -
pravnih osebah zasebnega prava. SRS 36 ureja tiste posebnosti pri vrednotenju in izkazovanju
sredstev in obveznosti do njihovih virov ter merjenju in izkazovanju odhodkov, prihodkov ter
poslovnega in finandnega izida, ki so znadilne tako za javne, kot za zasebne zavode. pri odloianju o
zadevah, za katere nismo nasli pojasnil v navedenem standardu, smo poiskali reiitve v ostalih
ratunovodskih standardih.

Zakon o Javnih financah

zakon o javnih financah se s svojimi dololili o sestavi, pripravi in izvrievanju proraEuna Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: driavni proradun) in proradunov lokalnih samoupravnih skupnosti
(v nadaljnjem besedilu: obdinski proraduni), upravuanju s premoienjem driave in obiin,
zadolzevanju driave oziroma obain, poroltvu drzave oziroma obiin, upravljanju njihovih dolgov,
ralunovodstvu in proracunskemu nadzoru, nanasa tudi na neposredne uporabnike obdinskega
proraduna. Zakon o javnih financah doloia tudi pravila, ki se uporabljajo za javne sklade, javne
zavode in agencije pri sestavi in predloiitvi finaninih nairtov, upravljanju z denarnimi sredstvi,
zadolievanju, dajanju poro5tev, raaunovodstvu, predloiitvi letnih porodil in proraiunskem nadzoru.
Javni zavod rurizem Ljubljana je javni zavod, kar pomeni, da mora slediti doloibam Zakona o javnih
financah.

Zakon o ratunovodstvu

Sledili smo doloibam 13. ilena zakona o raiunovodswu, kjer je zapisano, da proradun, proradunski
uporabniki in pravne osebe javnega prava pri vodenju poslovnih knjig upostevajo enotni kontni
natrt, ki ga predpise minister, pristojen za finance, pravne osebe zasebnega prava pa kontni okvir,
kiga predpiSe Slovenski institut za revizijo.

Prav tako smo privodenju poslovnih knjig upoltevali 15. ilen Zakona o raiunovodstvu, ki pravi:

a) da se prihodki in odhodki razalenjujejo v skladu z dolodbami tega zakona in predpisi, izdanimi na
njegovi podlagi ter raiunovodskimi standardi;

b) da merjenje in razalenjevanje prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega natrta
predpiSe minister, pristojen za finance;

c) da se prihodki in odhodki uporabnikov enotnega kontnega naarta priznavajo v skladu z
radunovodskim naielom denarnega toka (plaaane realizacije);

d) da se upo5teva dolodilo, 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. dlena Zakona o javnih financah je minister, pristojen za finance, zadolien, da
izda seznam neposrednih in posrednih uporabnikov drlavnega proraduna in da ta seznam spreminja
ter dopolnjuje ob pripravi proratuna za posamezno leto.

Pravilnik o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov driavnega in obEinskih
proraaunov

Po tem pravilniku se pravna oseba, ki sodi med posredne oziroma neposredne uporabnike driavnih
in obainskih proradunov, pridne oziroma preneha obravnavati kot neposredni in posredni uporabnik
z vkljuEitvijo v register proratunskih uporabnikov, oziroma z izkljuditvijo iz njega.

Minister za finance objavlja spremembe v registru na spletnih straneh Uprave Republike Slovenije
za javna plafila ter v Uradnem listu republike Slovenije. Javni zavod Turizem Ljubljana se nahaja
pod zaporedno ltevilko 2025 med posrednimi uporabniki proraauna v podskupini 3.10., kjer je
opredeljen kot javni zavod, ki Ba je ustanovila lokalna skupnost.

2. POJASNITA K POSTAVKAM BITANCE STANJA

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov po stanju na dan
3f,!2,20L4 v stolpcu 4, za leto 2013 pa v stolpcu 5. Sredstva javnega zavoda Turizem Ljubljana na
dan 3t.L2.20t4 znasajo 1,983.252 EUR in so od 31.12.2013 zmanjiala za 22.2!9 EUR oziroma za 1

% skupne vrednosti.

2.1. SREDSWA

DolgoroEna sredstva in sredstva v upravlianiu

Dolgorodna sredstva predstavljajo v poslovnem letu 2014 50% delei celotnega premoienja, ki ga

ima Turizem Ljubljana v upravljanju, kar znasa 993.595 EUR. Njihovo zmanjsanje v letu 2O!4 za
191.515 EUR je posledica obraduna amortizacije. Novih nabav, ki bi iznidile ta uainek, je bilo v letu
2Ot4 za 14.88L EUR in predstavuajo samo 7% vse obradunane amortizacije (202.908 EUR).

Neopredmetena dolgoroina sredstva

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoroinih sredstev znaSa t.222.L65 EUR, popravki vrednosti
znaiajo 488.534 EUR, sedanja vrednost znala 733.531 EUR, Neopredmetena dolgoroina sredstva so

40 % odpisana, kar je zaradi malo novih nabav vei, kot preteklo leto (31 %). V letu 2014 je Turizem
Ljubljana kot povedanje dolgorodnih premoienjskih pravic zabeleiil za 5.500 EUR v obliki
dolgorodnih materialnih (avtorskih) pravic za ilustracije simbolov Ljubljane, ki jih Turizem Ljubljana
uporabua za vea namenov. Po odloditvi vodstva je bil ta nakup realiziran in financiran na podrodju
trine dejavnosti.

Nepremitnine

Nabavna vrednost nepremidnin znaia 66.858 EUR in se v letu 2014 ni spreminjala. Sedanja vrednost
nepremianin v znesku 37.862 EUR predstavlja 4 Yo delei celotnih dolgorotnih sredstev, stopnja
odpisanosti pa je 43 %. V poslovnih knjigah so knjiiena vlaganja v naslednje nepremianine:
pristan Dvorni trg, pristan Gallusovo nabreije ter pristan Novi trg - stanje 31.L2.2O14 po nabavni
vrednosti znala 55.858 EUR, ki jim pripada odpis v visini 28.996 EUR. Navedene nepremitnine so
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bile zavedene pred spremembo nadina prepoznavanja sredstev in bi v sedanjem naiinu bile del
premoienjskih pravic - vlaganj v tuja osnovna sredstva. Zaradi primeruivosti postavk pa ostajajo na
dosedanjih kontih.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev na dan 3L.12.20f4 znasa 923.715 EUR,

odpisana vrednost opreme zna5a 704.951 EUR, sedanja pa 218.764 EUR. Skupen popravek
vrednosti znaia 76 % nabavne vrednosti in se je za 9 odstotnih toik povetal glede na preteklo leto
(67%1.

V letu 2014 so bila nabavljena naslednja nova sredstva, ki so bila pripoznana med opremo:
. Med nakupe radunalni5ke in elektronske opreme smo zavedli nakup dveh prenosnih

radunalnikov po posamitni vrednosti 1.628,70 EUR ter 1.145,80 EUR. Med nove nabave
rafunalniSke opreme smo vsteli tudi monitor 23,5 LED WVA v vrednosti 244 EUR,
namizni radunalnik HP 3500 MT v vrednosti 728,34 EUR, )docing station ) v vrednosti
128,88 EUR ter 22* zaslon na dotik za zunanjo uporabo v vrednosti 2.125,85 EUR. Za
radunalniiko in elektronsko opremo smo v letu 2014 skupaj pladali 0.002,57 EUR. Za
vse nabave osnovnih sredstev, ki so posamidno vredne manj kot 5OO EUR, popravek
vrednosti pripoznamo Ze ob nakupu, ne glede na dejstvo, da so zavedeni v registru
osnovnih sredstev in ne v registri drobnega materiala.

. Med ostalo opremo smo v letu 2014 zavedli nakup visedega odprteBa regala v vrednosti
805,20 EUR in mobilnega aparata v vrednosti 552 EUR. Skupno smo med ostalo opremo
zabeleZili za 1.424,20 EUR novih vlaganj.

o Med nakupom drobnega inventarjem smo zabeleiili za 2.O2|,47EUR izdatkov, porabili
pa smo ga za nakup Stirih kovikov na kolesih, tiskalnika za tiskanje vstopnic, stirih
lesenih okvirjev s pleksi steklom, tablidnega ratunalnika in mobilnega telefona.

Javni zavod Turizem Ljubljana je v letu 2014 kupil skupno za 74.88t,24 EUR novih sredstev, ki so
bila delno financirana iz proradunskih virov v znesku 9.381,24 EUR, delno pa iz trinega dela
poslovanja v viSini 5.500 EUR.

Celotna amortizacija je znasala 202.908 EUR, takojlni odpis drobnega inventarja pa je bil obeleien
hkrati z zneskom nakupa. Amortizacija v visini 202.085 EUR se nanaia na sredstva, kupljena iz
proradunskega vira in je v enakem znesku prikazana med stroski amortizacije in prihodki zavoda,
hkrati pa je za isti znesek zmanjSana obveznost za sredstva v upravljanju na kontu 98. Amortizacija,
krita neposredno iz poslovnega izida oziroma iz trinega dela dejavnosti, v poslovnem letu 2014
znasa 823 EUR in je vidna tu di iz izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.

Tabelarni orikaz strukture in oremikov stalnih sredstev v letu 2014:

Nabavna vrednost sredstev se je v letu 2014 iz naslova javne dejavnosti torej povedala za 9.381
EUR, iz naslova trine dejavnosti pa za 5.500 EUR. V letu 2014 smo iz naslova sredstev v upravljanju
odpisali za 10.159 EUR sredstev. Od tega je bilo za 8.963 EUR dotrajanih osnovnih sredstev, ki so
bila amortizirana v enaki viSini in zato ni bilo potrebe po pokrivanju iz dolgorotnih rezervacij.
Odpisali smo tri dotrajane tiskalnike, dva osebna ratunalnika, en tabliani ratunalnik, dvostransko
stojalo, stensko tablo, vitrino, telefonski aparat, telefaks, stol, dva roina ditalnika kode in grafidni
pano. Vsa odpisana oprema je bila odpeljana na unitenje.
Zaradi izgube knjige je bila odpisana Knjiga Reiseerinner aus Krain, ki smo jo vrednotili med
umetniikimi deliv vrednosti 1.193,50 EUR.
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Dolgorotne kapitalske naloibe

Zavod je pred leti v soglasju z ustanoviteljem naloiil 800.000 StT (3.338,34 EUR) kot ustanovitveni
delei Zavoda za razvoj hi5 s tradicijo.

Dejansko stanje vseh sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2014 je bilo ugotovljeno
z rednim letnim popisom na podlagi sklepa o popisu sredstev in obveznosti, ki ga je izdala
direktorica dne t2.L!.2of4. Komisija je pravodasno in v skladu z navodili opravila svoje deio. popisi
so bili opravljeni na obrazcih, ki so sestavni del inventurnega elaborata in se nahajajo v
ralunovodswu kot priloga letnega porotila.

KratkoroEna sredstva in kratkoroEne iasovne razmeiitve

Denarna sredstva v blagajni
predstavljajo gotovino v blagajni rurizma Ljubljana. Zavod je imel v 2014 tri prodajna mesta in sicer:
Tlc stritarjeva, Tlc rrgovina in slc Krekov trg. stanje gotovine na dan 31.12.2014 je znaialo z
blagajni5kim maksimumom 2.579,69 EUR.

Dobroimetje pri bankah in drugih finaninih ustanovah
predstavljajo sredstva na podraiunu zavoda na dan 31.12.2014 v vi5ini
poslovanje zavoda poteka preko podraiuna, odprtega pri Upravi za
elektronski obliki, enotni zakladniski raEun 01261.

223.406,60 EU R. Finanino
javna pladila Ljubljana v
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Kratkoroine terjatve do kupcev
so terjatve, izkazane na obratunski dan 3!.rz.2or4 v vrednosti 1s.060 EUR. stanje terjatev se je
Blede na leto 2013 zmanj5alo za 5.935 EUR. lzkazan znesek kratkoroanih terjatev znasa 3 Zo vseh
terjatev, nastalih v tem letu, kar pomeni, da se terjatve pladajo v povpreaju v 11 dneh. V letu 2014
smo dobili pladila od kupcev v povpredju sedem dni hitreje kot preteklo leto. Zavod je nadaljeval v
letu 2012 zaieto intenzivno izterjavo vseh kupcev ter dvakrat pisno opomnil vse dolZnike glede
na stanje dolodenega dneva in jim poslal v potrditev izpise odprtih postavk. v letu 2014 je zavod
odpisal za 412 EUR terjatev do tujih kupcev, ki so nastale v letu 2012. povpredni znesek odpisa je
znasal 103,00 EUR po kupcu. Zavod ocenjuje, da bi ga sodne takse in preostali vloiki v nadaljnji
izterjavi stali ved, kot bi za terjatve dobil in da je negospodarno nadaljevati postopke izterjave na
tujih sodiiaih za tako nizke zneske. Do domatih kupcev je zavod nehal z izterjavo za terjatve nastale
v letu 2012 v vi5ini 1.030,97 EUR, povprerna vrednost terjatve pri odpisu pa je 93,72 EUR. v vseh
primerih gre za trajno nelikvidne ali pa ie iz sodnega registra izbrisane subjekte. Zavod nima ved
terjatev, ki bi nastale pred letom 2013.

Kratkoroine terjatve do uporabnikov enotnega kontnega nairta
predstavljajo terjawe do MoL-a v znesku 393.141 EUR in se nanasajo na neplaEane zahtevke,
izdane v letu 2014 na zadnji dan leta 2014. Na tej postavki zavod belezi tudi 56 EUR obrest! iz
naslova zakladnilkega poslovanja do uJp plarane dne 02.01.2015 v navedeni vilini. Med
kratkoroinimi terjatvami do uporabnikov enotnega kontneBa nadrta je zavedena tudi terjatev do
ZZZS za refundacijo bolni5ke v viiini 1.597 EUR.

Zavod je v teku izdelave letnega porotila izdal zahtevek MOLu iz naslova povradil materialnih
stroskov v viSini 15.894,97 EUR. Navedeni zahtevek ni zajet med kratkorolnimi terjatvami do
uporabnikov EKN, ampak med iasovnimi razmejitvami kot nezaraiunani prihodki in je vsebovan
med prihodki leta 2014.

Kratkorotne terjatve iz fi nanciranja

Prodajna mesta poslujejo s plaailnimi karticami. Na dan 31.12.2014 je bilo ie za 5.353 EUR
nevnovienih plaailnih kartic. Terjatve do zaposlencev zna5ajo zadnji dan leta 2014 skupno 2gg EUR
in se v celoti nanasajo na vnaprej zaradunano in platano prostovoljno dodatno zdravstveno
zavarovanje Adriatic, ki se zaposlencem obrodno odteguje pri plaiah.
Skupaj znasajo kratkoroane terjatve iz financiranja 5.641 EUR.

Druge kratkoroEne terjatve
Med ostalimi kratkoroinimi terjatvami na dan 31.12.2014 beleiimo znesek 6.895 EUR, ki se v
celoti nanasa na vraiunani davek na dodano vrednost iz naslova prejetih radunov v januarju 2015, ki
se stroikovno nanaSajo na poslovno leto 2014.
Javni zavod rurizem Ljubljana je v letu 2014 pladal 1.019 EUR akontacij davka na dohodek, ki bo po
oddaji davane napovedi poradunan.

Aktivne tasovne razmejitve
Med aktivnimi dasovnimi razmejitvami je temeljna postavka na dan 31.12.2014 ie nezaradunan
poradun prihodkov od oddaje stojnic v znesku 213.198 EUR, ki se nanasa na projekt oecem ber 2014
v Ljubljoni. Med aktivnimi dasovnimi razmejitvami je zavedenih tudi 32.160 EUR davka na dodano
vrednost, kije vsebovan v avansnem radunu pri oddaji stojnic.
v letu 2014 smo prejeli za 4.548 EUR radunov, ki se nanalajo na poslovno leto 2015 in smo jih zato
zavedli kot kratkorodno odloiene odhodke.
Med aktivnimi iasovnlmi razmejiwami pa smo zavedli tudi nairtovan zahtevek do MoL-a, v skupni
vrednosti 15.895 EUR, ki smo ga opisali ie pri postavki terjatve do uporabnikov EKN.

27 od 38



KratkoroEna sredstva
Kratkoroana sredstva, razen zalog, so po stanju 3l.Lz.2or4 izkazovala 46 % delei celotne aktive
oziroma 9L4.229 EUR. v letu 2014 so se glede na leto 2013 poveiala za 159.809 EUR oziroma 2t%.
Razlika je dokaj vellka, temelji pa predvsem na razliki med zaietnim in kondnim stanjem na
transakcijskem raaunu C117.922 EUR), razliko med zaaetnim in koncnim stanjem terjatev do
uporabnikov EKN (+304.627 EUR) ter vraEunanimi prihodki (-16.816 EUR). Glede na dejstvo, da se
kratkoroina sredstva v strukturi sredstev ie nekaj let poveiujejo, lahko iz tega razberemo tudi
drugaEno politiko ustanovitelja do zavoda, ki pove, da delovanje zavoda ni vei namenjeno
investicijski dejavnosti.

Zaloge
vrednost zalog na dan 37.L2.20r4 znaia 75.428 EUR in jo delno predstavljajo zaloge trgovskega
blaga v vrednosti 70.394 EUR, delno pa zaloge Turistidne kartice Urbana v visini 5.034 EUR.
zaloge vrednotimo po nakupnih cenah, poveianih za odvisne stroske ter zmanjlane za prejete
popuste. Za obraaun vrednosti porabljenih zalog uporabljamo metodo FIFO.

2.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoroine obveznosti in pasivne iasovne razmeiitve

KratkoroEne obveznosti za prejete predujme

v znesku 178.549 EUR se v celoti nana3ajo na avans, prejet iz naslova projekta December 2014 v
Ljubljoni.

Kratkorolne obveznosti do zaposlenih

v znesku 55.377 EUR so obveznosti za plaie in prejemke zaposlenih, z obratunanimi dajatvami za
bruto plaie in prejemke za mesec december 2014, ki so bill izpladani v januarju 201s. praktiano
enak nivo obveznosti glede na Stevilo zaposlenih kaze 1% poveaanje obveznost za izplaiilo pladi, ki
ga skorajda v celoti lahko pripi5emo uveljavitvi napredovanj iz leta 2012, ki so se zaiela izplaEevati s
L.4.2074.

Kratkoroine obveznosti do dobaviteljev
na dan 31.12.2014 znaiajo 413.748 EUR in so za 153.194 EUR vi5je, kot na dan 31.12.2013. Turizem
Ljubljana redno poravnava svoje obveznosti. Tudi za te obveznosti velja trditev, ki smo je navedli v
zvezi z kratkorotnimi sredstvi. Javni zavod Turizem Ljubljana ima Sirok spekter dobaviteljev, tako
tistih, ki mu dobavljajo blago za proda.io, kot tistih, ki za njih opravlja,io razne storitve, ki se nanalajo
na razne projekte, kijih zavod vodi.

Druge kratkorofne obveznosti iz poslovanja

v znesku 10.584 EUR predstavljajo prispevki in davki na obradunano bruto decembrsko plato v
skupnem znesku 8.215 EUR, 552 EUR obveznosti iz naslova dodatnih dajatev za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov, 23 EUR dajatev iz naslova avtorskih honorarjev in 1.794 EUR obveznosti iz
naslova Ue odtegnjenih kreditov zaposlenih.

Kratkoroine obveznosti iz financirania
Kratkorodne obveznosti iz financiranja izvirajo iz naslova obveznosti za plaailo davka na dodano
vrednost v viiini 1.925 EUR, ki zapade na zadnji dan januarja 2OL4 ter doplaiilo davka na dohodek
pravnih oseb v vi5ini 48 EUR, ki bo zapadel v platilo 30. dan po oddaji obraduna.
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Pasivne tasovne razmeiitve
Na zadnji dan leta 2014 beleiimo 122.940 EUR vnaprej vratunanih odhodkov. Ti odhodki
celoti nanasajo na poradun Woiekta December 2014 v Ljubtjani.

Lastni viri in dolsoroEne obveznosti

Dolgorotne finanine obveznosti
Dolgorodnih finandnih obveznostiv letu 2014 ni.

sev

Druge dolgoroine obveznosti
Med njih spada obveznost do Telekoma za obrodno odpladevanje kupljenih mobilnih aparatov v
znesku 1.391 EUR-

obveznosti za neopredmetena dorgoroina sredstva in opredmetena osnovna sredstva
obveznosti za sredstva v upravljanju znasajo 994.758 EUR. zavod ima skupaj sicer 993.595 EUR
stalnih sredstev, vendar del tega v znesku 3.339 EUR predstavljajo ie omenjene dolgoroine
kapitalske naloibe, preostali del pa neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev opreme v lasti
(s.s00 EUR).

Preseiek prihodkov nad odhodki

Stanje na dan 31. 12. 20113 v viSini 205.392 EUR
Preseiek prihodkov nad odhodki v letu 2014 8.588 EUR

= stanje na dan 31. 12.2014 v viSini 213.980 EUR

Neporabljeni izid iz preteklih let in tekodega leta znasa skupno 213.980 EUR in glede na
ustanovitveni akt v celoti pripada ustanovitelju Mestni obdini Ljubljana.

3. POJASNILA K IZKAZOM PRIHODKOVIN ODHODKOV

3.1. Poiasnila k postavkam tzKAzA pRtHoDKov tN oDHoDKoV dolo.enih uporabnikov po naEelu
fakturirane realizacije

lzkaz prihodkov in odhodkov dolotenih uporabnikov je narejen v skladu z Zakonom o
raaunovodstvu in radunovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda. za prikaz
prihodkov in odhodkov sluii obrazec lzkoz prihodkov in odhodkov doloienih uporobnikov,ki smo ga
izpolnili v tabeli za letno poroillo.

celotni prihodki Turizma Ljubllana so 3.790.994,53 EUR, celotni odhodki znaiajo !,781.3!8,72
EUR' preseiek prihodkov nad odhodki pred obdaviitvijo pa je izkazan v visini 9.Gs5,81 EUR.
Davek na dohodek znasa 1.067,56 EUR, Eisti preseiek prihodkov nad odhodki pa 8.588,2s EuR.
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TURIZEM

vsi odhodki

davek od dohodka
Eisti eiek

ODTEGA

vsr

Najvedji del prihodkov (67%) predstavuajo zahtevki do ustanoviteua - Mestne obcine Ljubljana v
skupni visini 2.549.247,L| EUR. Neplaiani prihodki iz naslova teh terjatev do mestnega proraiuna
znasajo 393.141; zahtevki, izstavljeni v letu 2015 za leto 2014 pa 15.894 EUR. oboji so izkazani kot
prihodek tekodega leta in so pojasnjeni v poslovnem poroiilu.
MoL pa je v celoti v letu 2014 poravnala zahtevek, izstavljen leta 2013 za plaiilo plai decembra
2013 izplaianih v januarju 2013 v viiini 57.451 EUR ter oba v letu 2014 izstavljena zahtevka za
popladilo materialnih stroskov leta 2013 v znesku 52.940 EUR. Le ti navedeni zahtevki so
predstavljali prihodke leta 2013 in prilive leta 2014.
MoL je financirala tudi projekt December 2014 v znesku 113.ooo EUR, kar predstavlja dodaten del
prihodkov, ki se nanaSajo na prihodke javne dejavnosti leta 2014. ee k navedenim prihodkom
pristejemo !e sredstva amortizacije (202.084 EUR), lahko ugotovimo, da je MoL v Turizmu Ljubljana
prispevala kar 98% ali 2.854.331 EUR prihodkov iz naslova javnega dela dejavnosti in tako v celoti
opravidila svojo ustanoviteljsko vlogo. Preostale prihodke lahko pripijemo prihodkom iz naslova
RDo (38.169 EUR) ter skupno 4.082 EUR prihodkov iz poslovanja, financiranja in drugih prihodkov.

V rafunovodskem porotilu se bomo zaradi natanene razlage o prihodkih in odhodkih javnega dela
poslovanja v poslovnem porodilu zato bolj omejili na pojasnitev prihodkov iz naslova proaale utaga
in storitev ter razmejitev sodil zanje.
odhodki so merjeni na osnovi dejanske porabe oz. po datumu njihovega nastanka. Zavod vodi
porabo proradunskih sredstev po stro5kovnih mestih. Prihodki iz trine dejavnosti so usklajeni tudi z
davdnimi knjigami, prav tako pa je na osnovi te delitve izdelan davdni obraEun za davek od dohodka.

celotni prihodki rurizma Ljubljana so v letu 2014 znasali 3.786.841 EUR in so povedali za 243.815
EUR glede na predhodno leto. prihodki iz poslovanja predstavljajo praktidno 1oo % vseh prihodkov
- 3.790.995 EUR, ostalo pa predstavljajo finandni prihodki (885 EUR) ter izredni in drugi prihodki v
skupni vi5ini 3.269 EUR. Prihodki od prodaje storitev znaiajo 3.647.ss0 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 vi3ini 202.084 EUR, ki je prenesen iz naslova drpanja amortizacije iz proradunskega vira
ter, da so iz naslova prihodkov umaknjeni prilivi v znesku 9.3g1 EUR, ki predstavljajo investicilski
transfer za nakup sredstev. Prihodek iz naslova amortizacije torej ne predstavlja tudi denarnega
priliva, saj je bil za osnovna sredstva, nabavljena pred letom 2014, ta flnanini piiliv ie realiziran v
preteklih letih, medtem, ko je dejanski denarni tok za nakup sredstev v letu 2014 umaknjen iz
prihodkov.

3.790,994,53 € 2,915,963,21€ s75.031,32 €
3,781.338,72 € 2.9L0.497,9L e
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NAZIV PODSKUPINE KONTOV
oz nak

aza

AOP

ZNESEK

Tekoie lpto PrEdhodno leto
? 4

A) pEtHODKt OD pOSIOVANTA (861+862_853+864) 860 3.786.841 3.543.226
PRIHODKI OD PRODAJE PEOIA/ODOV IN STORITEV 861 3.547.550 3,415.280
POVECANJE VREDNOSTI ZALOG PROIA/ODOV IN NEDOKONEANE 862 0 0

ZMAN]SANJE VREDNOSTI ZALOG PROIA/ODOV I N NEDOKON'ANE 853 0

PRIHODKI OD PRODA]E MATERIAI.A IN BLAGA 864 139.291 1,27.946
8) FtNANCNt PRtHODKt 865 885 ?.874
C) IZREDNI PRIHODKI 866 2.517 900
c) PBEVBEDNOTEVATNT pOSrovNt pBtHoDKt (06srs69) 867 752 342
PRIHODKI OO PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 858 0 0

DRUGI PREVREONOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI 859 752 342
D) CELOTNT pBtHODK (S60+85s+866+867) 870 3.790.995 3.547.346

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

Struktura orihodkov od ooslovania ie bila naslednia:

- z izvajanjem javn e sluibe - 77 lo v visini 2.915.963 EUR
- z izvajanjem trine dejavnosti - 23 % v viiini 875.031 EUR

v letu 2014 se je struktura prihodkov, merjena na relativen nadin, po daljiem iasovnem obdobju
spremenila v korist trinega dela dejavnosti. V letih 2011 do leta 2013 smo v Turizmu beleiili
doseganje 81% prihodkov iz nasrova javne dejavnosti g9 % iz naslova trzne), tako, da je vilji
odstotek prihodkov na trinem delu dejavnosti razveseljivo dejstvo. Zavod na javnem delu v letu
2014 beleii poveianje prihodkov in sicer skupno za 243.649 EUR glede na preteklo leto, tako, kot
je to navedeno v spodnji tabeli.

20t+

TURIZEM 20t4 ODTEGA

vsl

vs1 odki leta 2013

i leta. 2014

razlika 2014-2013

Zavod vse svoje prihodke in odhodke iz naslova dejavnosti dosledno loii Ze ob nastanku s pomoijo
uporabe stroSkovnih mest in stroskovnih nosilcev.
FINANENI PRIHODKI

Finanfni prihodki so znaSali 885 EUR in ne predstavljajo niti 0,1 % deleia v celotnih prihodkih.
Prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti in pozitivnih teaajnih razlik.

DRUGI lN lzREDNt PRtHoDKt so znasali 3.269 EUR in se nanaiajo na odpis obveznosti do
dobaviteljev ter pridobljene odlkodnine.

3.790,994,53 € 2,9L5.963,21€ 875.031,32 €
3,547.345,57 € 2.857.441.21- €
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cELorNl oDHoDKr zna5ajo 3.781.339 EUR. celotni odhodki so se glede na leto 2014 poveaali za
245.922 EU R oziro ma za 7 /o, kar je popolnoma primerljivo z doseienimi prihodki.

TURIZEM LIUBLIANA 2014 ODTEGA
skupni iavni del trini del

vsi odhodki lets.2014 3.781.33S,72 € 2,9L0.497,9L € 875,031,32€
vsi odhodki leta 2013 3,535.416,4s € 2. Ss1.451,40 € 683,965,05 €
ruzli/r;a2Ot4-20ll 245.922,21C 59.046,51 € 191.066,27 C

20t4/2013 Ln6,96% LOz,n7% L27,94%

Tabela v nadaljevanju nam nazorno prikaie vrednostno strukturo stroikov in odhodkov

20t42013
MATEruALA IN STORITEV

NASAY}iA VREDNOST ERODANEGA MATERIALA IN
]{ATERIALA
STORIIEV

IN NADOMESTILA
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

DOLGO REZERV
OSTALI DRUGI

ODHODKI
DRUGI ODHODKI
PR.E,VREDNOTEVALNI IIOSLOYNI ODHODKI
ODHODKI OD OSNOVN]H SREDSTEV
OSTALI PREVREDNOTOVAI,NI POSLOVNI ODIIODKI
CELOTNI ODHODKI

ugotavljamo, da so se sorazmerno zvi5ali vsi strolki z izjemo nabave materiala. To dejstvo lahko
pripisemo veijemu nakupu promocuskega materiala konec leta 2013, kar se je izrazalo v dejswu, da
je material, ki smo ga porabljali Ie v letu 2014, Ie predstavljal strosek leta 2013.

strolki storitev so v popolnosti opisani v poslovnem delu, zato jih v tem delu ne bomo navajali.

stroski dela so se po daljiem dasu povedali, merjeno kot skupen stroiek. Delni vzrok tega so bila
pridobljena sredstva clvrrAs v visini 24.440 EUR, ki so bila namenjena pladilu plad. lrini del
poslovanja pa je k pokrivanju teh stro5kov prispeval Ie dodatnih 44.312 EUR, tako, da so stroski
dela pokriti iz javnega dela poslovanja znaiali 720.861 EUR.
v letu 2014 (v oklepaju so navedene vrednosti za leto 2013)ie imel zavod v povpreiju 29,25 (28,501
zaposlencev na pladilni listi. Upostevajod 2088 delovnih ur v letu je v zavodu dobilo plado 28,95
zaposlencev za 60.438 (58.568) platanih ur. upostevajoa 9 praznikov v letu 2014 so v zavodu
opravili 58.342(55.048) delovnih ur, kar pomeni, da je delalo v pov prctju 27,g4 zaposlencev. Zaradi
preteino dokaj mladega in v velikem delu ienskega kolektiva, je 5teviro dejansko opravljenih
delovnih ur v zavodu znasaro 53.674 (51.554), kar pomeni, da je v zavodu v meseanem povpieelu
delalo 25,7 f(24,70) zaposlencev.

ee nekoliko pogledamo zgodovino plai, lahko ugotovimo, da je zavod v letu 2013 realiziral
povpredni strosek dela na zaposlenca 25.555 EUR letno oziroma 2.12g EUR meseino.
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v letu 2014 se je povpredni strosek dela na zaposlenca povisal na 26.994 EUR oziroma 2.249 EUR
meseano. Bruto plaaa zaposlenca v zavodu v povpreiju znaia 10,08 (9,99) EUR na uro in se -
upostevajoE prispevke delodajalca - poveda na lL,7O (11,60) EUR na uro. povpreina urna
bremenitev zavoda za pladilo delavca skupaj z izplaaili pripadajodih stroikov znaSa 13,06 EUR, kar
je 5e vedno manj od izpladil v preteklih letih . Bruto urna postavka leta 2013 : 12,23 EUR, leta 2012:
13,79 EUR in v leta 2011: 14,57 EUR.

Ob tem je potrebno povedati, da ima zavod od leta 2011 dalje stro5ke dela povedane za 6.528
EUR letno zaradi dodatnega davka za zaposlitev invalidov. Navedeni znesek se izkazuje kot 228,95
EUR vlsji letni stro3ek dela za zaposlenca, od katerega pa posamezni zaposlenec seveda ne dobi
prihodka v obliki plaie.

odpis terjatev je v letu 2014 znasal 1.683 EUR, uskladil! pa smo tudi dejanska stanja s kupci.
Menimo, da odpis terjatev, ki v sami strukturi prihodkov znasa 0,001 % prihodkov, ni problematiaen
in da ima zavod v svojih izkazih predstavljene zdrave in izterljive terjatve.

v naslednji tabeli je prikazana struktura odhodkov leta 2014 ter primerjalno z letom 2013. Javni
zavod Turizem Ljubljana ima dva pomembnejsa strolka in to sta strosek storitev in stro5ek dela, za
vse ostalo pa lahko ugotovimo, da v strukturi odhodkov predstavljajo nebistvene postavke. v letu
2014 glede na preteklo leto ni bilo nobenih bistvenih sprememb.

struktura 2O1+ struktura 2013
STROSKI MATERIAI-A IN STORTTEV
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MA
STROSKI MATERIALA

STORITEV

tN NADoMESTILA PLAC
PRISPEVIS ZA SOCIALNO VARNOST DELOD

REZER17

osTALr DRUGI sfRoSKI
FINANCNI ODHODKI
DRUGI ODHODKI
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI
ODHODKI OD OSNOVNIH SREDSTEV
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNT ODH
CELOTNI ODHODKI

AMORTIZACUA

Od leta 2008 dalje pomembno spremembo radunovodskih usmerltev prestavlja dejstvo, da javni
zavod Turizem Ljubljana strolkov amortizacUe za sredstva, kupljena iz nenamenskega vira, ne vodi
vei kot odhodek trinega dela poslovanja, ampak kot odhodek javnega dela poslovanja.

Amortizacija predstavlja 5 % celotnih odhodkov. Obraeunana je v skladu s predpisanimi stopnjami
in predpisi, ki urejajo amortiziranje v breme sredstev v upravljanju. Amortizacija je obraaunana po
predpisanih stopnjah v znesku 202.908 EUR in sicer se amortizacUa v viSini 202.085 EUR krije iz

sklada sredstev v upravljanju in bremeni javni del dejavnosti; amortizacija koles, ki neposredno
bremenijo trini del poslovanja, pa znasa 823 EUR. Kriterijev, po katerih naj bi doloEen del
amortizacije za vefino dolgoroEnih sredstev pokrivali iz trinega dela poslovanja, nismo nalli, saj se
prvenstvena usmeritev Turizma Ljubljana nana5a na javne naloge s podrodja turizma.
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REZERVACUE

Dolgoroinih rezervacij zavod ni oblikoval.

PREVREDNOTOVALNI ODHODKI

Prevrednotovalni odhodki znaiajo 4.257 EUR in predstavljajo pladila davkov, taks in uskladitev
dejanskih stanj z dobavitelji.

DAVEK NA DOHODEK

Tako trZna, kot javna dejavnost sta bili tudi predmet obratuna davka na dohodek, ki ga je zavod
dolian pladati. Pri dvigu davdne osnove zaradi odpisa terjatev smo upoitevali pravilo aritmetiane
sredine odpisa zadnjih treh let, zato dviga osnove v letu 2014 ni bilo. Pri javni dejavnosti je
poveianje davine osnove povzroiilo polovico reprezentance v znesku 1.154,54 EUR ter davane
zamudne obresti v visini 45,78 EUR; pri trini dejavnosti pa je dvig davlne osnove povzroEil 50 %
znesek porabljene reprezentance, ki je znaiala 581,07 EUR ter 2.505,88 EUR davka na dodano
vrednost, ki ga nismo odbijali, teprav bi ga lahko. Upostevali smo investicijsko olajiavo iz naslova
nakupa v trini dejavnosti. Celotni znesek davka na dohodek pravih oseb (1.067,56 EUR) smo
razdelili tako, kot kaie spodnja tabela.

?ot4 idel tdni del

oavcfll reseiek rihodkov

stroike

DAV osNovA
davel< na dohodek l77o

3.2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV lN ODHODKOV doloienih uporabnikov po
naEelu denarnega toka

Preseiek odhodkov nad prihodki po naaelu denarnega toka znaia 118.640 EUR - AOP 485 in
predstavlja razliko med denarnimi sredstvi ob zaietku in koncu poslovanja.

Zavod je imel na prvi dan leta 2014 na transakcijskem ratunu ter v blagajni skupaj 344.554 EUR,

leto pa je kontal z 223.406 EUR na podralunu ter 2.580 EUR gotovine v blagajnah. Razlika se

izkazuje v viiini 221.838 EUR preseika prilivov nad odlivi.

3,3. Pojasnila k IZKAZU RACUNA FINANaNIH TERJATEV lN NATOZB doloienih uporabnikov

Finaninih terjatev in naloib zavod nima, saj ne daje in ne prejema posojil in poro5tev.

3.4. Poiasnila k IZKAZU RACUNA FINANCIRANJA doloienih uporabnikov

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

3.5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV lN ODHODKOV doloienih uporabnikov po vrstah
dejavnosti

lzkaz prihodkov in odhodkov doloienih uporabnikov po vrstah dejavnosti je narejen v skladu z

raaunovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda. V tem izkazu podatke o dejavnosti

3.087.95 €
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razelenimo po vrstah dejavnosti, in sicer dejavnost, ki jo opravljamo kot javno sluibo in trino
dejavnost.
Kot smo ie navedli, iavni zavod rurizem Ljubljana ie ob nastanku poslovnega dogodka opredeli
njegovo naravo in zato zavod pri izkazu poslovnega izida po vrstah dejavnosti ne uporablja sodil za
delitev, temvei dejansko nastale prihodke in odhodke.

Struktura celotnih orihodkov od poslovania ie bila naslednia:

- z izvajanjem javne sluibe -77 yov visini 2.915.963 EUR
- z izvajanjem trine dejavnosti- 23 % v viSini 875.031 EUR

Primerjalno naj povemo, da je zavod dosegel leta 2o1o na podroiju trzne dejavnosti 601.616 EUR
prihodkov, v letu 2011 so prihodki trlne dejavnosti znasali 651.407 EUR, v letu zot2 648.407 EUR
in v letu 2013 689.904 EUR. Trend pozitivne rasti prihodkov se v zavodu torej tudi v letu 2014
nada U uje.

NAZIV PODSKUPI NE KONTOV

Oznak

aza

AOP

ZN ES EK

Prihodki in
odhodki za

izvajanjejevne
sluibe

Prih0dki in
odhodki od

prodaj E blaga

in storitev na

trgu

a) PBTHODKt OD pOSTOVANJA (661+662-553+654) 650 2.9L1 .439 875.002
PRIHODKI OD PRODAJE PROIA/ODOVIN STORITEV 661 2.911.839 735.771
POVEEANJE VREDNOSTI ZALOG PROIA/ODOV IN NEDOKON'ANE 662

ZMANJSANJE VREONOsTI ZALOG PROIA/ODOV IN NEDOKON'ANE 663

PRIHODKI OO PRODAJE MATERIALA IN BTAGA 664 139.291
B) FTNANeNT pRtHOD|{ 665 88s 0

c) rzREDNt PBtHODKt 666 2.587 10
a) pBEvBEDNoTEVALNt posrovNt pRtHoDKt (66s+669) 667 733 L9
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668

DRUGI PREVEEDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI 733 19

D) CEIOTNt pRtHODKt (660t665r666r667) 670 2,915.964 875.031

v nadaljevanju podajamo skrajsan povzetek prihodkov in odhodkov, ki jih smo jih v letu 2014
evidentirali na trznem delu poslovanja. vsi prihodki in odhodki so strogo loieni ie ob nastanku.
Prihodki, ki se nanaSajo na trino dejavnost, so tudi del davtnih evidenc v zvezi z obradunom in
odbitkom davka na dodano vrednost. Javni zavod Turizem Ljubljana ima prijavljen loden obraiun
davka na dodano vrednost po posamezni de.iavnosti, zato nam tudi lotevanje pridobitne in
nepridobitne dejavnosti na koncu leta ne predstavlja bistvenih tezav. Nadin izkazovanja podatkov
se glede na leto 2013 ni spremenil.
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.lH
SM VE Prgi4.t nairtovarri deiarrski de;1/1lairt

270L td$ turspominki in darihi progtam 150.000,00 € 139.268,23 C 9485o/o
tdni uodriika slurba 175.000,00 € 170.175,51 € 97,240/0

2703 td;t:u h.rristiina kartica 42.000,00 € 40.238,!3 C 95,81%
27i4 tdrri SPOT

2705 tdni NKU - dlanarina -€ -€
2708 tdni Ticlceting 51.000,00 € 40.575,42C '19,440/o

z7L0 td{\ posradovanje turistiinil storitev 175.000.00 € 226.098,13 € 729.Ziolo
277t tc,ni soEnanciranje STIC s strani STO 15.000,00 € 15.000,00 € 100,00%

Z7L3

tdni sarnopromoc{a -€ -€
ldrl! drug pdhodlEi in odhodki €

2774 tdr:l sttodld dela -€ -€
J71 \ tln investicijsko w dd?v anle -€ -€
z7t6 ldrrt hotelski p aketi -€ 5.445,88 €

osnovsa tdna 608,000,00 € 636.7423n€ It4,73o/.
27l tdri Civitas 2434t,02 €

ld.rlr Emona 650,00 €
2104 tdtu projclct december 2014 213.198,00 €

SKUPAI TRZNADF YNOST 875.051,52 G

strogke 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 stroikovni nosilci, kot je
denimo samopromocija, nimajo moinosti ustvarjanja prihodkov. Med letom pa smo odprli tudi
novo, nenairtovano stroskovno mesto - civitas ter strolkovno mesto Emona 2000, ker smo v
zavodu odkrili novo trino niSo na podroaju nudenja raznovrstnlh storitev na podroaju turizma.
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odhodki
SM

2701

VE proiekt na&tovani deianski deir/na&t
tdni hrt.spominli in dadhi orosr 116.000.00 € 105 766,13 € 9lo/o

z tdfli rodniika slufba 151.608,42 € 152.571,34 € 1010/"
2783 tdrii turistitna kattica 36.000,00 € 36.95t,94 C 1030/"
2704 td;nt SPOT -€ c
2705 tdrri NKU - ilanarina -€ -€
2708 tdni Ticketing 48 500,00 € 39.538,59 € 8v/.
27t0 tdni postedovaaie turistiinih sto r 153.000,00 € 21734279 C I380/o
2777 tdni so5nanciranje STIC s sttaru -€ -€
z7t2 tdri satnoplomoc{a 20 700,00 € 11.528,11 € 560/o

27LJ tdni dnrei odhodki 30.000,00 € 24.614,51 € \Prt
27t4 tdfli stro6ld dela 52.000,00 € 44 311,58 € 85%
2775 tdni inv.rre dd evanj e 2.200,00€. c 0o/o

ZlIlt rd.ni hotelslo paket -€ 4.770,36 C

oenorma tdna 610.008,42 € 631.495,35 € tl40k
z7L tdfli Civitas 24.440,15 €

tdni Emota € 690,39 €
ZZO5 tdni odpis te rjatev na nedel.SM 193,41 €
2104 tdni projel<t december 2014 -E 213 198,00 €
2909 tdri anotbzcila 823,31 €

SKUPAI TRZNA D VNOST 870.840.61 €

ee pa sledimo predpisanemu naainu vodenja - kontnemu planu, ie struktura stroikov trinega dela
poslovanja naslednja:

2DL4 strr:ldura 2014 2013 sh-rktuta 2013
nab avna vre daost L02.794 e 96.302€ 140/o

material 1.195 € 0o/. 2.2tt € 0%
sto dtve 694.769 C 80% 540.786 € 79o/o

lade 68.752 e 8% 36.546 € 5o/.

AM 823 € 0To 2.085 € l%o
tavted.odhodki 2507€ 0% 6.035 € 7Yo

SKUP 870.840 € L0Oo/o 685.965 € 100%

od leta 2011 dalje imamo trlni del poslovanja obremenjen s plaiami. skozi celo leto sta dve
zaposlenki svojo plaao dobivali iz trinega dela poslovanja. za zavod ta bremenitev s plaaami
pomeni, da se mora pri trinem delu poslovanja zelo gospodarno obnajati, saj dodatna bremenitev
tega dela poslovanja s stroski plate pomeni 5% odhodkov trinega dela poslovanja in skorajda enak
odstotek prihodkov.

Na koncu naj 5e enkrat omenimo, da smo obraiunali davek na dohodek po posameznih
dejavnostih, glede na davdno osnovo, kijo je posamezna dejavnost pridobila v poslovnem letu 2014
in da ga je trinemu delu dejavnosti pripisano 863,34 EUR.
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4. PREDTOG RAZPOREDIWE UGOTOVUENEGA POSTOVNEGA IZIDA ZA LETO 2014

.lavni zavod Turizem Ljubljana ie v letu 2014 doseBel pozativni poslovni izid v znesku 8.588,25
EUR-

TURIZEM L!UB 2014 ODTEGA
skupni iavni del trini del

vst 3,790.99453 € 2.915.963,21€ 875.031,32 €

vsi odhodki 3.781.338,72 € 2.910.49291€ 870.8lm,81€

9.655,01 € 5.{65,:n e 4.190,51 €

d19Dk od dohodkl Dravdh oseb 1.052s5€ 204,22 € 853,34€

Iisd 85882s € 5261,08 t 3J27J7 t

celotni prihodki iz naslova javne dejavnosti so znaiali 2.915.963,21 EUR, celotni odhodki iz naslova
javne dejavnosti 2.910.497,91 EU& po odltetju davka na dohodek pravnih oseb v znesku 204,22

EUR, preseiek prihodkov nad odhodkl iz naslova iaYne deiavnosti pa znaia 5.251,08 EUR.

Celotni prihodki trine dejavnosti so znasali 875.031,32 EUR, celotni odhodki 870.840,81 EUR,

davek na dohodek 863,34 EUR . pozitivni poslovni izid trine deiavnosti pa 3.32217 EUR.

Celotni prihodki Turizma tjubliana v letu 2014 so znasali 3.790.994,53 EUR, celotni odhodki

3.781.338,72 EUR, davek na dohodek 1.067,56 EUR, skupni preselek prihodkov nad odhodki pa

znaia 8.588,25 EUR.

Skupni preseiek prihodkov nad odhodki, izkazan v viiini 8.588,25 EUR, se ne razporedi in
pripada ustanovitelju.

Ljubljana, februar 2015

Radunovodsko poroiilo je pripravila Marina ZupanCit, preizku5eni raiunovodja, preizkuleni davtnik
in driavni notranji revizor, direktorica podjetja ZU-MA d.o.o., raiunovodskega servisa, ki opravlja
posle radunovodenja za Javni zavod Turizem Ljubljana-

ZU- MA, d.o.o.
Marina ZupanEii

Turizem Ljubljana

Petra Stuiek
v. d.
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lllE UPORABNIKA: TURlZEi,l LJUBLJANA

SEDEz UPORABi{IXA: KREKov TRG IO, LruBL,AI{A

SIFRA uPoRABxrKA.: 36.510

$FRA DEJAV oSI: 75-l3o

MA.I.|CTA STEMLKA: 1622935

BILANCA STANJA
na dan 31 .122014

CLENITEV
SKUPINE

KONTOV
NAZIV SXUPINE KONTOV

Oznaka ZNESEK
2A AOP

Tekode lelo Predhodno lelo
3 4 52

SREDSTVA
A) DOLGOROG|{A SREDSryA N SREOSTVA V UPRAVLJAT{JU
(002-003+0o4-005+m6m7+m8+OO9+01 0+O1 1 )

00r 993.595 t.145.2'tl

01

02

o3

04

05

06

07

o8

0s

DOLGOROCI{E TER"IATVE IZ FOSLOVANJA

TERJATVE ZA SFIEDSTVA OANA V UPMVLJANJE

OO NEOPREDM€TENAOOLGOROCNASREDSTVA

POPMVEK VREDNOST] NEOPREDMETENIH MLGOROCNIH SREDSIEV

NEPREMTCNTNE I 004 66.858,

popRAvE( vREDNoslr NEpnEMt.NN I oou 2s.9!r6
I

OPREMA IN ORLGA OPREDAIETLNA CSNOVNA SRFDSryA OO5 923,115
'i

POPMVEK VREDNOSTI OPREUE IN DEUGIH OPREOMETEIIIH OSNOVNIH SREDSTEV OO7 704,951,

ooanoraocte xorir*sKE NALo2BE I oou 3.33E

DOLGOROCNO DANA POSOJLA lN DEPOZm 009 O,

r 002 1.222-1A5

l,j oo3 43o.s34l .

010 0

01'1 0

1.?16.665

383.165

66.858

25.653

924_491

617.323

0

0

o

B} KRATKOAOC A SREI'SWA RAZEN ZALOS IN AKTlv E CASOVITE TiAZIIEJITYE
{ol 3+012r{o15{15+r}l 7+ol aro19 }lDo+o2l ro22t 012 91a.Zn 754,..20

2.580

223.401

15_060

0

39,1-89a

0

5.6111

6€rt6

0

265,801

2-964

340.969

20.9!'5

o

90.2$7-

0

6.78:r

e 82i

0

282.617

ro oENARNA sREDswa v aLAGAJNT rN rAKoJ uNoveLJNE vREoNosTNtcr

i1 :ooBRotMETJEPRT BAN(aH lN oRUGtH BNANCMH usTANovAlt

12 KFATKoRoaNE TERJATVE Do KUrcEv

13 
,DAN|PREoUJMI 

tN vARSdi E

i4 KRATxoRoeNE TERJATVE oo upoRAaNtKov ENoTNEGA KoNI NEGA NAeRTA

xR 
^JKoRoCNE 

FTNANaNE NAToZBE

KRAIKOROCIiETERJATVE IZ FINANCIMNJA

DRUGE xRArxoRodNE TERJA'WE

NEPLACAHI ODHOOKI

AKIIVNE dASOVNE RAZMEJITVE

013

014

. 015

0'!

. o17

018

. 019

_ o21

o22

15

16

17

18

1e

C) zALoGE (0?4+O25+0261027+O28+0291030+031 ) 75.428 65.8.10023

024

026

. o?7

028

029
l

030
L

031

o.o
o.o
o. __ 0

0,0
0_0
00

70394, 64.641

5334 1.199

30 oBRAeuN NA&qvE 
^TATERIALA31 ZALOGE MAIERIALA

32 zALoGE DRoBNEGA INVENTARJA tN EMaALA2E

33 
.NEooKoNCANA 

pRorzvoDr,[A rN sToRtTvE

34 PROIZVOD|

35 OBRACUN NABAVL ALAGA

36 
.ZALOGA 

ATAGA

37 DRUGE ZALOGE

I aKrva sl(UFAJ (o0l+012+023) 0i,2 19a3252 2.005.471

slr A(Tlvl{t KoNrt tzvENBtLAReNE EVIDENCE cB3 39403 1?.102

CBVEZ NOSTI DO VIROV SREDSTEV

61SO2903 743 t23D) KRAtxoRoeNE oavEz{osr rx pasu E C^sov E RrnEJrvE
(035'm5+037+03a+O3S+040+041 +042+043)

20 KRAIKOROO'IE OBVEZNOSII ZA PREJETE F'REDIJJME IN VARSEINE

xrerronodle owrzu*, oo an-"aar',,,

KRA I KOROENE OBVEZNOS I I DO DOBAWIEUEV

ORLIGE KFATXOROCNE OBVEZI{OSI IU POSLOVANJA

170.8S0

52-893

260.554

!0.209

035

ma

037

038

178.549

413_748

10.58!23



EUR brcz

CLENITEV

SKUPINE
KONTOV

NAZIV SKUPINE KONIOV
Oznaka ZNESEK
ZA AOP

Takoie lelo Predhodno lelo
3 542

SREDSTVA
24 

, 

KRATKORO.NE OBVEZNOSTI DO UPORASNIKOV ENOTNEGA KOT.IINEGA NAEFTA 039

25 'KRATKOROcNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV

26 KRATKOROCNE OBVEZNOSTI IZ FINANC UNJA

28 NEPLACANI PRIHODKI

A PASIVNE dASOVNE RAZMEJIWE

0{t

u2
043

0

1.925.

0

't2LS40

o

0

all
0

123.576

El rasTN vn| N DOLGOROCi|E OEVEZT{OSII
10'15+046+O47+04A+049+050r051 +052-0531031+055+056+057+058{59)

044 1 2@ 129 1-3A6.442

90 sPLoSNr sKtf) i 045 o. ot

91 REZLRVNT sKLID I oqg o o

92 Dol coRoCNo FiAzMt Jt Nr pRrHoDKr o4r 0 o

93 ooLGoRocNE REZERvAcTJE *u ' o' o

9'O SKLAU I\AtrINSKEGA PREMOzENJAV JAVNIH SKI.AOIH O'S O O

sKLnD PREMoZENJA v DRUGTH pRAvNrH olitBAH JAVNEGA pFAvd Kr Jt v NJlHovr
szt 10 ;b1i;iiHtftH;r?U;;l36io*o 

"".o"-o 
,n ,,RGD,ETENA 050 0 o

e4r1 aKL DIllIg+1.J1y DL GS Fnawri osEeAileu{FGA pnavA ( J} v NrHovr 05, o 0
LASII, ZA FIi\IANCNE NAIOZBE

9412 PRESE2EK pRtHoDKov NAo oDHoDKt 0s2 0 o';
9,113 PRESEzEK ODHOOKOV NAD PRIHOOKI 053 1 O O

s6 DoLGoRoCt{E FTNANCNt oEvEz\osr r 054 o o,1
9z DRUGE DoLGoRoeNE oBVEzNosTt oss r r.391 o

e^ oBvEzNosTt zA NEoPREDMETENA OOIGOROCNASTREDSTVA rN OPREDMF rFrlA --- I

OSNOVNASREDSTVA 056 944 754 l1a1'05tr

9€i oerezNos, zo ooreoRoaNE F|NANCNE NALoZTBE 0s7 o o

g85 pREsEi!,( pRrHoDKov NAo oDHooKt ols 2 1 r.9oo zos 3e2

oa6 PBESEZEK ooHooKov NAD pRrHooKr 059 o o

l. PASIVA SXUPAJ (034+044) 060 1_983.252 2.OO5_471

gs pASrvNt (oNn EVENB|I-ANCNE EvloENcE o 42.1(nml

0
t Podatek Sifra upor*nika je obvez€n podatek ze vse liste, ki so navedeni v odredbi o crdoa'tvi neposrcdnih in posrednih uporabhikov ak avnegg
in obainskih proradunov (Sliri mesha sifra prorsArnskega uporabnika + konlrolna gevllla).

Bilanco sestavil:

Ztl-MA d-o-o.

radunovodia

ry...1

P"t -t"

TURIZEM LJUBLJANA
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IME UPOMaMf,,A: TUilZfM UUBUAT{,rI

SED€Z UPORAAflI(A: XfiIKOV 
'RG 

IO, UUSUAXA

llFiA uPoRABirxA.: 36.s10

ltFRA DgAvflosfl' 75.130

AIU{A SIEVHA: 16t2935

tzr(tz pRlHoDtaov It ooBoot(w - DolotrxlH arpoMst{txov

od f. ianuaria do 3l.decemhra 2014

EURhre2
cttNtrEv

PODSKJPIN

(oNTOV

loznaka I

:za AoP
NAZTV POD6XUPT{I XONTCTV

ZNESEK

I.lo6e leto Predhodno lei;
5

ll PnlHoofi oo poslovAtuA {851+862 863+854) 860 3.?8A8tr 35{3226
76A

761

PRIHODKI OO PRODA,IE PROIZVODoV lN SIOB'TEV

POVTCANJE VRFDNOSTI 2ALOC PRCITZVOMV IN N|DOXOIiTANE PROIZ

ZwAMSaNJt vnrDNosfl zAIoG pRotzvomv tN r{f Dot(oMANE pRot

85I

862

853

864

3.6it7.S50.

0.

o

139.29!

f,_415.280

0

0

t27.q5PSIHOD(I OD Pfi(]OAJE MATERiATA tN BINGA

767 Bl rmANoU PstHOOn 865 845 ,-a?a
763 E-) EREDT{| PRlltoDt(l 866 2.517

PREVREDXSTEyAU{I POTSIOVIS Pif,rool(l {t6a+€6g, 86? tsa ta,r
del764 PRIHODKI OD PRODAIE OSNOVNITi sREDSIEV E6A 0
del764 DRUGI PREVREDiIOTTVALNI POSI-oVNI PRIHODXI 869 757 142

D) (rLolr PRlHoDxl {860+ 86s+s6}864 rrc 3.790.95, tx744
E) srros 8[AGr" MATE AL lrsIORTTEV 1872+813+8741 8?1 L767,{B 2,5E 758

del4f,6

2t50

461

NABAVNA VREONOS' PR(X}A}IE6A MAITRIAIA IN ELAGA

5IROIK MATTRIALA

STROktSTOBtTEV

a'r2

373

l{r4

104.9871 9€.$2
39.076 47.557

2.523.040 2.{{1.815
rl sriosn oEl'A (876+87+r/8) 875 ?89-S90', 7:ILra8

dPl46a

del4Al

d€l464

PI,A.E lN NADoMESTILA PTA.

PRISPEVKI ZA SOCIALT{O VARNGI D€I.ODAJATCEV

DRUGI STROSK DEIA

a76 630..t17

101.497

s7.679

978-326

97.tBI
g.n1

a/7
a7a

462 5} ATiORIIZACIIA 879 f@3(l81 2G.Ct8
461 H) DOT GOROTNE aEERyA{ € 880 o

del465 D OSTAU DRt Gt STROSI( 841 1A6-/! 1{r8ra
467 to Frr{a tl{t oorl(xxt aa? 799 19E
468 L) DRUGT ObHODK| Ita3

M) PREVREDTIOIEVALI{| POSIOVII| (x)rl()O( (83613S7, aa4 1257 33!r!
del469

del469

ooHoDt( oo moDAlE O5N(}Vi5H SBEDSTw

3STAU PREVNTONOTOVALNI PoSLOVNT ODHOD(
98s
aab

(
l_7s7 :i 3!l:

tr) C€lOTIlr ODHOOXT {87 1+875+Ar9+8ao+ga1+8a2+gSg+884}885) aa? 3-7alsll :L.Atl{17
ol PRESE EX PRIHOO{OV {A7t}88S} a8a 9.5SG lL-g;E
P' PR€SE,EX OOHOU(OV (8S8{7O} 489 o'

del46s D OAVEX OD rrcSt(A an r-0681 t_oat
p) pRrsEzEl( pRtHoo{ov (|3RAe{BSOSJAISS&8m} 891 alra m-84!
Freslrek Fihodfos ir prsgr{h ls{, n lcnF pok itiu otut(ol.
otr.iurEl@Se obdobl. 89? 0 (

Povpriealo :t6do z.pcl6ih o: pod.gl deloynih ur v otr Amsfcm
obdobiu (celo Irevilo) 8El3 2A 22

trdib mq.cE!, posl,or.ni. a!14 12 1)

gilanco reltalil:
TURU EM UUBUANA

P€!-a Stilek
v.d.dd(l!'icG



llllE UPORABT{IXA: TITREEI{ UUALJA|A

SEDEz UPORAETaxa t{RE (ov TRG, LJuEUAxa

SFRA uPoRABNtxa.: 36.510

SFRA E^rAvlosn: 7s_r3o

xafia-ra *rE\4lxA: t@35

IZI$Z PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOEENIH UPORABNIKOV PO NAEELU
DENARNEGATOKA

od f. ianua{a do 30-deoembra 2Ol4

6) oo{i Fihodiia l-ff.dl.rFdt rddn
1121 422 +a23 4A n25+121+42?+a2a+a2e+4:lo)

2. PRi{OOtq OD PROOAJE Alt6A 0i StO(lrEV HA rRGr' (a3z*433ra34.a35i.+$)

del rl3o Fhio.ii ort prodai. Uaq6 h duit*i€ !!e
61 710? .P6irte oh.*lr
&l,Ilr3 Rlhodrir.d n.l6r tr. z*uFh in dn !i Frle d Ftirrrts

dd 7r0o +dctrtol Prihodld od ud.letu E dohtlo h dri,sd iMh po*ti, ihnt :rl..rw n ixd' nr-ara

375 fi2. 'l

oi

I

t s(lrP^J Pill(Xlrl {t02+431) ,{ll
.t. Ptil{oDro za Et aJt rJE J^r,tc sultE€ (ao3{20) aoz

Prihdd*i i..BBt rF rihtr.Btc (/[B]a07+a10+4i3+tta+{1g}

,.. 4u Ed.rvd n Enr.q. Ffr6r (ao5'r00)

.t€l TaOO PcidrEE&l[ E dit sDg. FlnArE E br.ao pado
d.l 7rt0o PBiela sqbtva E .HrnEa. o.<{.dr.a 2t

. 
b. h.rr sdrr\6 ir orraiE*tt Fq.Afrv (/(r8.angl

d ,{0t Pftiia e*lv. L obltdla FE A,EE t€roaoF.do ao6

a@

410

at1

at2

.c. 
,@.crrnE o 3rle.bv sochhca. avrllE* (4lln12)

{kl7,o2 Pl(:j.*6 $EdElE E.dd'r rcblo.g6 za6o'r FaMDrs

id. Ptinr .,!d.ir. i.i. ,n3 .dov itr.q.ncii !l'la+a'ts.116!a17)
.t l7ao3 .P'.,bra Eldsn. k F6tl std*v a A.a, pd.bo
dd 7{Ul .PEFr. s.cdsn . iziMit 3tdldov z. iileCi*,
rt.r 7{04 PEioti cBdnlr rFi{t .!E$di a tdoco pdrbo

(bl 7{t PEi.'!. yed*6 E FM*r .SsEi a ilEt+

413

415

416

77

?ito

Prihodi od FEIaF 6lag. n driicy E BtoE nEFn a hBE *laD

Frihdti d, ld€leilbe E .hltd@ in dladsld htr'n Fqdir. imt stEdor h ,*ih nE*rilr

&uj ld@(l lrlEdo lz r'iCova nyalb i,@ sedb€

421

1t2
L)

a?4

14
426

f32

,e
Oo'E..re za odt,.lo ,o6lcdi. naHnfi naaa

fgl R€iel.y.dlv! od dtulr' .@C6rd1h{rirj



(v ElrR

Oznlt, A]ESCK
za AOP i

_-_-_.] Tctoa€ Llo lffi.lo t€todEITlal &ugt tdoai FilEdxi, r, ne itEtsF t iliFjr}r@ stur, a36 o I

Cf,ENrEv (ol{To/ NAZIV KOt\aIA

437
.r, (Iltotxt zr evaJAuE JAvtaE I t EE

r (439+447+r63+a6rt..t66.it661a67+ac8{5er470) fia
A PLra. h d.uri iud.Iri :.podo:n l+tor.. r r4!2+l{i.rra4 +a{5+a46)

<bl4cr00 PllaE in doda*i

dd 40Ol 
"*ro 

Ia att **,
d6l40oz Pdvraaib h n.rlo8cils

,l,q)
ara,iao.

57J.flS.
3@,

at55t

6r?.laa

574.23?

a a5l

dd 4OG .Srilstvr a ddMo usret od
r,.! 4@4 S.d6ryi a nrhrD dcb

asr rtooS Pbae a deto ncrE.id6t@ po pogodi

dna09 Urugi qddlir Ep.dem
o

.11

B. Prilp?etl dGlorgl.kry !. .ci&p Erct ({84r94{50+15r."t52}
Prkfl.vri.r roa{i,'E*o ' 'nrstl&r{ ffi*

.P"y6tr za !fi.vstwD la*r.Eie
ftEprrl(l 6 r4cloEn|e

.Pilp6,ti a p..Dd.iaro 6Gtrd
PF+ tobrrvcg. dodarclE pdoiiidr.q. zEsEi! n! nodt.or zxof,z.tu

4t8
,t,t9

, 450

452

aa.@7

42.735,

3S 5.!.
3_053

aa9

97.1&

C. Ldtrtri a br.go in 6ao.ttv. a Ey{r'. i.rF *tuih
(45a ra55+456.a57+45ar,Go+a@.a6r {62},t63)

del 1020 Pi!-i&i h lrt &i m'siJ in lrdtE
del aO2 I P@b.i nralqid in stdiiv!
eI 4022 E Eoli., s)d.. rdEde .ro.!tv. h tdM*ldF
d.l !O23 Aslqi lrogd h sb.ina

del aO24 
.l?d.*i 

za sluat@ Ooro*hF

del rm2s 
.Iotd. vld.r.hie

dd aO26 ft€tirb Mi@itu _Et z*+.i@
del10?t 

, 

rGal ln ortjrdrhir|e

del n020 
,Dayer 

na irpt6arD ptEt

_ .lel 4029 tlr,gl qzdHi odro*i

455

,150

{6,

{6e

,163

t-
,|.!Gt.aa? t,?i:t-a6a

13,@a. 
_. _ 16?J1

1.n6.@a 16@2i4

39.$5. l,.3s!
2l-067. Z2.6ai

.2r 581, 30 2OA

m_152. 64.3t7

rao 2 a51

00
00

61fi

d12 H. TEErrd n.rronir n o.E.rr,i:, tn ErsEEh
413 l. On{illtod.rrn Atn Ht

0

___l
___l
-__q

e. t {rc.t. (rdBdth ot Eit aGa
{tr.l EPt arb rr+h.bGu 

-

4ro F. $.Encii. 

-

ar1 G.l 4ll..r p.efrzn m h anrdd.r6r a6t

fl
J- lrlElltiEri dho4l {a7 r.{r2+{r!+47ara75.{76r{/r+{r8+aA*a6o)

29_ra!

c

..t
,r.a68

r !_597

4200

a20t

1202

4213

420.1

4?05

.r200

auE

aa)9

N.lW zlEdb itr lMtrov
il6t{+ pr6/oa't' sedsr.v

Nahrp dr€il. @Mih eEds$

inohgEd!,a, rd('drui* h d.Cr!.rF

ihr$cndo r2d.rerr',a in otrEw

Nd<!r adi6a h lE ih hoglsb}

Ndorp GruE t*Bqa FBrts+

.am

- 4?2

. ll€

1to

I"9

'lttal
0

0

0;

!

o'

0.

0

S$dqs o i.€dricli p.oi*br, oqskala {,ok flEi|bci}r Ed1u. inGti4*i iEBt'i.g
6*oE Ego ih Ez* h i.t.lg.{6adn ,nO

2. Ot t{rol(l Iz i6st-(xa pnoDAJ€ EL CA ra STOBIEV t{A tR6t lllc + aa3. 4a4)
725.772

dol a00 A PLa. in drugi iaiddtrt z.CrEt€otn t,!..[oln F6d+ 6l{. iE.adr., E nr! 4€e

oa .or * parperri oroadaev a *arm rrcr r crm so*rF iiiir rrffi--G 
s..r?u)

C.ltrnl E b,.Oo tn.lofilE i rEro€ pEd.r. btro. ti.t rtt Ei.g!
Efl PXESE2EK PRTIiODI(O\, itao_ot atoarc ({o1-a3a

Il PAESdEK OOHOIt|(oy itAD pflttot E (4:t?{0r)

8rr5.767
der,o2 4U

4&5

{€6

' Pdateft aitl6 upofab.ica ie ohrezen podetd 2r vse lice, ki so nalEdeni , dcilli o doloah,i n€9o6cdnn h poeret ft r-lo.abairot, ddavneg& in
obairElit pro€arnov (Bri.i nl€€1na aitra plo.eaorukega upo.*nla + t(fr rdna Stev*s).

TURIZEM UUBUANA
Pelra Slus€k
v-d.dlrektoriis



llrlE UPOMAU(A: TUREEfl LrlELrAxA

SEDd T'PORAE I'(A: TRE(OV TRG. UUAL'AXA

TZKAZ RAEUNA FINANENIH

od

SFRA uPm^a tKa.' 3G.5ro

S|FRA oEJAviosn, ?r-,r3o

Are{a STEvttxa r6z2s35

TERJATEV IN NALOZB DOLOEE'{IH UPORABNIKOV
1. januaria do 31.dec€m*a m14

aLENrEv
I(C'NTOV

Oznata aTESEX

za AO?
T*066 hlo Predhodo lelo

NAZIV KONTA

3 42 5
IV PfIEIEIA VRACII A DAN'H FOS(}JI
(5Or+5(E+5@+504rsotr h06.50/+508+t(lgh5t0.5r O

750 0 0

7500 Preiela rraara dafi ,EoF od post@*@ n zEeL$iov

7501

7502

1503

7505

756

tw
lffi .f"qda rdl3 daldl pGqa od t rih aEdEi

7.'@ P.€t , vEaila d:t.dlt' Fdrev

0

0

o

0

0

o

o

0

o

o

0

0

0

o

0

0

0

0

0

fir.ieta lrat{a danb po*iil o.l hvn,r Braadd

, 

P'Eieb ratla dafi po6{iil od it$it Doqcq ir di,;b. ri $ v bd, db$. ali .ffir

. 

Prqeta wac:l3 denr pG.# .'d hnrnath ffitir*l

. 

P.ti€b radls drfi p.Eqc cl pmdrnh loqell
E eieb vllaila dsri pcdil od ood.

. 

FrrEiala wBtila dml IE ii iz tuime

P.eret rroib drth pcdldrtrsft pradrn

50t

5G

50.t

s5
5G,
*tI
5lt3 :

gBl

751 Pr! t{. riibl8trh t'!t.lrv 05tt
Y. DAIIA FOSOJILA
1513+514€15.5 t6 .51 

'.51A+619i521}+a? 
I +!22t 523)

--T-----
a12 0r o

o

0

o

o

o

0

0

o

0

513

5t5

I5r8 l
I

5t9

5a).i
a1 i

t17

4400 .Dm tb{ila posaopzil(dn in zaa€!,itrn

11ol 
. 

D@ po*ib Fv'M slra.hn

1482 DdE p.adila *Mim podi€tis h dndtom. ld e v tasli dr:rve di otth
a!o3 Dlna po6qh rrBrAin ilEttlr9rr
44O4 

. 

Dsna pos6i a F vartum @eqm
4,105 

.D@ 
p@d a d'aiEn

,!(,6 oa.ta pc.rila Y t{,,nE

44Ol 
.Oona 

pGql. &!a6srru tro.salm

4406 oaoa p6ilEier*n q4tjm
44\19 Plaall z*dft p6cdt6v

0

0

o

o

o

o

o

o

523 0111 Pdv.E nj.laait Llih d€lei.v i. n lodt o

524 0
Vlil PNEJEIA llN'S DAI{A POSOJI.^
t50(} 5r?t 0

0lVI/z DAXA IINUS PREJEIA POSOJILA
lt5t2-5drt 05?E

'Podabk Sf.a uporabflika le (tlv€zen pdald( ze vse tHe, klso nav€det v o&edi o dolocitvi fl€Fsrednih in pos{efiih uporshilov
dr:awE!€ h o$i.rstih proraaurol, Gtili mestna aifra prdaaunskega upo_abni:a + kmaoha alsvilta).

TURIZEM LJUBUANA
Pet a Stusek
v.d.dlre*tqi:g

Bilanco se^stavil:
ZU-MA d.o.o.
bladna Zupandd



lilE UPORAAIIKA: TURIZEM LJUBLJAM

SEOE UPoRAB]0KA: xREKov TRG . L,uBUAI.A

TURIZEM LJUBLJAN

IZ1(AZ RACUNA FINANCIRANJA DOLOCENIH UFORABN'KOV
od 01. 01- do 31.12-2013

$FRA UPoRABII(A.: 36-sto

S|FRA D€JAvxosn: as-i3o

uAnexA STEV|TJG: t62z93s

ra&rnovodja

"**'*"L.
54 t 235

Pelra Stusek
v.d.direkkrice

CLENITEV
Kor,rov NAZIV XONIA Oznaka

,a AO?

F EUR trq sadidl
zr.EsEx

T€*oa?bro P.edlo*Dbto
50

5@

500r

500?

d fl)03

dd 5@3

dd sro3

dd 5m3

dd 5003

501

55

550

5501

550?

dd 5501

dd a,a'03

d6l5503

551

lvrl 
z Dd.zEvaxJ€ (55r.5.59)

Dn!.& raddTddt€ (552+553+f,54 
' 
5a6+566r 56 t+56a1

N.q€n rrdili p.r pGtorft hnkah

l{+li *cru p. .tug h nn-dh irdituq.h

Nqet rrEd't F ltlivlr@ p.o.aAri,

Nqe0 rEdli p.rp.ocauDlh lor€Iflh .&DlEl,

IEeti kr(litr pi srEdr s6**A. .BraBalr
Nqdi k dtih p.! rhgh Fvnn sudl
N46t' t,atriri pij dt ga do!*r! kedeodel{dt

v . ooPraan-a @t-Gra (56rri@)

Odpl.aHk domot s. dolga (562+563.5,6,{+5{t5+5rtt+56?+56g

Odd.ai! tEllov lEdorir bs*rn
Oddaiia lrr @ dr{imtu rr*h nEtitu{i,a.n

Oildaaila l@drld d:av'Efu pcede
Odpba{a ksdtov Fu-adlrm td(*ft d{.FrGti

Odpbala lEditd rtHm 6.catEg6 zayawata

Odplaa la lE rl@ drugfl Fmm s{a!&'
O4aaa{a l(Edtuv firtin do.rB?'ir lrEftdiddi
odprldir. dolg, v tuiim

H,l rEro ztDor2Evax.E (s@560)

D(n XEIO OIPLAC|L() U)LGA (560S0)

r(rt PoVECANJE s{EosrFv NA iIACUi{H (a85 'tt.b/oH{{E+525+fr t }

xn aaxJslraJE SREDSTEV t{a iacutH (4{a.525.5n Xa85}t24+5m)

, 550

55r 
:

562

I

i 5r4

555

, 556
iI 55.I

558

s59 i

5@

l$1 ,

56?.i

.*:
56
546

567

560 |

t+
5@

,u^
| 571t,

5f2
i..---

ol o

00
00
00
0o
0o
0o
0l}
00

o

0o
00
o0
oo
00
00
o0

_.o0
9
0

oo
CO
o 227-8BA

l'18,6i() 0

Bilanco s€stavil:



IME t POAAgllll(A: TU$ZEM llt aUANA

saod uPof,aSntr'A: xnE{ovrRc 10, ut suAn/t

TURIZEM L{JBLI
Pska StUl€*

SrRA uPo8Asxr(A.: 36.510

iFna oEJ v{osn: 7s.r.3o

iranaNA !rErn[A: 15-22935

PR[{dX} tt{ ooHfi}n D{notEr{lH upoaAaitfiov 9o \lRsIAH oclavxosr

od 01. 01. do 3112 2D14

ztlrra d. o

l{Azrv poos(uPritt {or{Tov

------$}]!its
I zllrsE(

altNttFv at nak prttro.ttr inPoDs(uPr '1'lo1ll'" o"r,oo., *
E4.qelrvoe 1 _- -

I srurbe . "il,- -
- 

. -;;1r.s3!:- rr'-,
PSIHOOI(I OO PRODAJE PROIZVo{)OI/ II{ SIORITEV

POVTCAtiIE VREOttOsTtZALOG PROTZVODOV tN Nr DO(ONaAXI pROtZ

zMA rsaNjt vRr DNOSII ZA106 p8otzvoDov tfi Nr Doxollarr,lt pRo

735.771

139.291

761t 651

662

66.1

64767 PiIHODI( OO PBOOAIF MATIEIA,q IN SLAGA

2 911 f,tq

762 .alfliiairt$ PntHoDn l66s Ess ozar ioznmflremrm-.oe6 aso? 10

713

I.9-5354lDl CEtoIlfi ?RfiOotlt {66or565.6r8+f6z}
l9

a) pREVREpt{OrfVAr!fl posrov t pitH(x) 155t+6et} 667 733 ,1,
del76a PRIHOD(I OD mo0Art OS,{C|VMH SRTDSIEV 66A
del 76,1 DRUGI PREVIEO,IOT€VAIN| PO5LOVN| PR|HODK 869

67(l

612 : 2.193 11J2794
d€l 465 NA&qvNA VREDNOST PRODANEGA MATfRtAtA tN BTAGA

162 G) AMOATEAOIA 20r.m5

4rfr slioir niarERrAra i ". 
j jz,Ell r.1e5

--:e--...,_ lrrxott( pE.A l6?tur.6rsl_ . szs - -7.2a[1 -*r'
det464 ,ptaeE trr ADoirEsIt-A pLAa 

- 

. oz;-- sastg -
def4b4 pRrsPwKr ZASOC|ATiO VAfitmr ottoo,qu,tcrv I all 92.157 ;;;
dcl {64 uRUGr SmOiK OILA 678 54.835 2.8q1

t:xt453 fi, oorcoRoari[ Rfztnva(ltE o05m
del465 ,l OSIAU DnUg STnOSxr 681 76.Gt9 o457 toH lt{t|{l oDHow 682 tg:t 0
468 ',r.l O*t Gt oD{oDxr 583 oo

) Pntvntt)ll()lEvAlllr po$ot4$ oDHoDt(l l6r6r6a7l , 
6A4 1.rto Lfi'
545

: 688

del469 ioolr@Kt OD pRoDAJt osaovNH sRtosTw
del469 16T U pREi!.rDxoTrvALNt pos(ryM ooHoDl(l

o

t.750
0

2 5(J7
jlslgrrt ooHooto (571'67 ? ) 587 291o.a99 alo.an
ol pnEsEiE( pnftopKov (57068a) 688 s.4$ +rcr-
Pl Pn€sElEl( op|looxov 168&brc) 6Elr

dela55 ll DA!/E( OD 0O8|d(A 6q) , zrl/11 
'A______9garaaa* 0","o** o"*na*o""o{ro.*} ;t

Pr..ei€k Fillodlov iz pcjinlh kt riailni.,n potoiaiu odhodtor
ot .!rrmt!6r obdobi. o o


