
LOKALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA BLEGOŠ – v likvidaciji 
 
Zavod  LTO Blegoš je bil ustanovljen  27.9.2000. Ustanovili so ga naslednji družbeniki: 

- Obrtno podjetniška zbornica Škofja Loka, 
- Občina Železniki, 
- Občina Žiri, 
- Občina Gorenja vas – Poljane, 
- Občina Škofja Loka, 
- Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana, 

 
Naša občina ima naložbo, kot ustanoviteljski vložek v višini 1.136,35 EUR, kar je 12,50%. 
 
Zavod je bil ustanovljen z namenom organiziranja in pospeševanja turizma na območju vseh 
štirih občin bivše občine Škofja Loka.  
Kasneje se je to izkazalo za neracionalno, zato so ustanovitelji predlagali, da se dejavnost 
prenese na Razvojno agencijo Sora d.o.o. Škofja Loka. Za LTO pa so ustanovitelji predlagali 
likvidacijo.  
Na podlagi sklepa ustanoviteljev o prenehanju zavoda LTO, je sodišče v Kranju objavilo začetek 
likvidacijskega postopka z dne 1.6.2010. Kasneje je bil rok zaradi napake sodišča spremenjen 
na 1.7.2010. 
V letu 2010 je bil imenovan likvidacijski upravitelj, odvetnik Andrej Kozelj iz  Ljubljane, ki je 
predlagal rok za dokončanje likvidacije 31.12.2010. 
Likvidacijski upravitelj je predlagal sklep o likvidaciji, ki so ga obravnavali družbeniki na redni seji 
Razvojne agencije Sora dne 20.12.2010, ki pa ni bil sprejet, ker ni vseboval vseh podatkov iz 
bilanc. Zaradi zavrnitve zaključka likvidacije zavoda LTO Blegoš, je občina Škofja Loka 
organizirala sestanek z likvidacijskim upraviteljem in ustanovitelji, ki je bil 20.1.2011 v prostorih 
Občine Škofja Loka katerega sem se udeležila tudi jaz, po pooblastilu župana. Na sestanku so 
nam predstavili premoženje zavoda - bilanco stanja. Posredovan nam je bil izpis osnovnih 
sredstev na dan 31.12.2010, iz katerega je bilo razvidno, da je večina osnovnih sredstev že 
odpisana in je brez knjigovodske vrednosti, razen osnovnih sredstev, ki pa še imajo 
knjigovodsko neodpisano vrednost v višini 15.603,95 EUR. V omenjeni vrednosti so stoli, omare, 
mize, oder s streho in nekaj računalniške opreme. V neopredmetenih sredstvih so licence za 
računalniške programe v višini 78,51 EUR, iz bilance stanja je bilo razvidno, da imajo poleg 
osnovnih sredstev tudi kratkoročne poslovne terjatve v višini 2.536,44 EUR in kratkoročne 
časovne razmejiteve v višini 40,70 EUR. Na pasivni strani bilance stanja pa je ustanovitveni 
vložek v višini 8.345,85 EUR, presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.864,61 EUR in 
poslovne obveznosti v višini 3.049,14 EUR.  
Na sestanku dne 20.1.2011 je bilo dogovorjeno, da osnovna sredstva odkupi Razvojna agencija 
Sora d.o.o. z denarjem se poplačajo obveznosti do dobaviteljev in pokrije negativno stanje na 
računu. 
Enotnega mnenja smo bili vsi zastopniki občin, da se uredi tako, da ne bi bilo pri likvidaciji 
zavoda dodatnih stroškov za občine. 
Glede na to, da se je stvar vlekla predolgo, sem postavila pisno vprašanje na občino Škofja 
Loka. Ga. Studenova je kontaktirala z likvidacijskim upraviteljem in stvari so se spet začele 
premikati. 
Konec leta 2011 je likvidacijski upravitelj, ki je vodil postopek likvidacije, poslal dopolnitev o 
postopku likvidacije, ki ga je potrebno obravnavati na odboru in seji sveta. 
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