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ZADEVA:  Predlog Sklepa o sprejetju poročila in dopolnitvi poročila o poteku 

likvidacije ter predlog za izbris LOKALNE TURISTIČNE ORGANIZACIJE BLEGOŠ 
- v likvidaciji, Kidričeva cesta 1a, Škofja Loka, iz registra 

 

 
 
V preteklem letu je odvetniška pisarna Andreja Kozelja in Nataše Kozelj izvajala likvidacijski postopek 
LTO Blegoš, ki se zaključi s sprejemom sklepa o izbrisu zavoda iz registra.  

 
Pravni temelji za sprejem sklepa so: 

 Prvi odstavek 416. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 42/2006 s spremembami), 
ki določa, da o predlogu poročila o poteku likvidacijskega postopka in predlogu za razdelitev 
premoženja sklepa organ, ki je sprejel sklep o likvidaciji. 

 Prvi odstavek 417. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 42/2006 s spremembami), 
ki določa, da likvidacijski upravitelj na podlagi sklepa o razdelitvi premoženja razdeli premoženje 
v 30 dneh. 

 Drugi odstavek 19. člena Akta o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Blegoš (Uradni list RS, 
83/2005 – prečiščeno besedilo), ki določa, da je sklep o statusni spremembi ali prenehanju 
zavoda je veljavno sprejet, če ga sprejmejo občine ustanoviteljice. 

 Sklepi o prenehanju zavoda Lokalna turistična organizacija Blegoš in začetku postopka likvidacije, 
ki so jih v letu 2010 sprejeli ustanovitelji LTO.  

 
 
V drugi polovici decembra 2011 je likvidacijski upravitelj pripravil vse potrebno za zaključek 
likvidacijskega postopka nad Zavodom za pospeševanje turizma Blegoš, Lokalno turistično 
organizacija Blegoš - v likvidaciji (skrajšano ime LTO Blegoš - v likvidaciji). Sestavil in oddal je na 
Agencijo za javnopravne evidence in storitve (Ajpes): bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov s 
pripadajočim poročilom o poteku likvidacije in predlogu za izbris LTO Blegoš – v likvidaciji, Kidričeva 
cesta 1a, Škofja Loka iz registra, z dne 20.10.2011 in dopolnitev poročila o poteku likvidacije, z dne 
22.12.2011 (v nadaljevanju: poročilo in dopolnitev poročila o poteku likvidacije).  
 
Na podlagi določila 415. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) je likvidacijski 
upravitelj po poročilu dolga zavoda LTO Blegoš- v likvidaciji pripravil poročilo in dopolnitev poročila o 
poteku likvidacije in predlog za razdelitev premoženja. Ker prvi odstavek 416. člena ZGD-1 določa, da 
o poročilu odloča organ, ki je sprejel sklep o likvidaciji, morajo to poročilo in dopolnitev poročila o 
poteku likvidacije sprejeti vse ustanoviteljice: Občina Škofja Loka, Občina Gorenja vas – Poljane, 
Občina Železniki, Občina Žiri, Območno obrtna zbornica Škofja Loka, Gospodarska zbornica Slovenije 
– Območna zbornica za Gorenjsko. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200642&stevilka=1799
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200642&stevilka=1799


Na podlagi sprejetega sklepa se bo lahko formalno zaključil postopek redne likvidacije, ki ga bo za 
potrebe ustanoviteljic izpeljal likvidacijski upravitelj tako, da bo predlagal izbris zavoda LTO-Blegoš – v 
likvidaciji  iz sodnega registra.  
 
Iz premoženja zavoda in dodatnih sredstev ustanoviteljev so se poplačale vse obveznosti javnega 
zavoda do prijavljenih terjatev upnikov javnega zavoda in stroški za finančno računovodski servis  ter 
plačilo za delo likvidacijskega upravitelja, v skladu z veljavnim Pravilnikom o tarifi za odmero nagrade 
upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških (Ur. list RS, št. 91/2008). 
 
Odboru za gospodarstvo in gospodarske javne službe in Občinskemu svetu Občine Gorenja vas – 
poljane predlagamo, da sprejme obe priloženi poročili ter potrdi zaključek likvidacijskega postopa s 
sklepom v predloženem besedilu. 
 
 
         Župan  
         Milan Čadež, l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 


