
 

 

 

 

 

11. Sprejem predloga Akta o ustanovitvi  

zavoda za pospeševanje turizma, 

Turizem Bled, in pogodbe o ureditvi 

razmerij med ustanovitelji 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: župan Janez Fajfar 
PREDSTAVNIK:  direktor Turizma Bled Tomaž Rogelj 
 
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Akta o ustanovitvi  

zavoda za pospeševanje turizma, Turizem Bled, in pogodbe o 
ureditvi razmerij med ustanovitelji. 



V skladu z 2. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 5/92, 13/93, 66/93, 
45/94, 8/96, 31/00,36/00, 127/06) in Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, 
št. 2/2004, 57/2012, 17/15, 52/16-ZPPreb-1, 29/17-ZŠpo-1), so ustanovitelji  

 

1. Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, ki jo zastopa župan Janez Fajfar; 

2. Sava turizem d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, ki jo zastopata predsednica 
uprave Renata Balažic in član uprave Borut Simonič,  

3. Kompas hoteli Bled, d.d., Cankarjeva cesta 2, 4260 Bled, ki jo zastopa direktor Tine 
Brodnjak, 

4. Novi Kondor d.o.o., Ljubljanska cesta 7, 4260 Bled, ki jo zastopa direktor Matevž Strajnar, 

5. HJB Zorn, d.o.o. Cesta svobode 8, 4260 Bled, ki jo zastopa direktor Roman Krištofelc 

6. Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled 
Prešernova 32, SI-4260 Bled, zastopnik direktor Janez Damjan  

7. Casino Bled, d.d., prirejanje posebnih iger na srečo, Cesta Svobode 15, 4260 Bled, ki jo 
zastopa  direktor Ferdo Salamun, 

8. Epidos, d.o.o., Izletniška ulica 44, 4260 Bled, ki jo zastopa direktor Matija Blažič  
9. Kompas Bled, turistično podjetje, d.d., Ljubljanska cesta 4, 4260 Bled, ki jo zastopa 

direktor Gregor Merlak, 

10. M TOURS turistično podjetje d.o.o., Prešernova 3, 4260 Bled, ki jo zastopa direktor Miha 
Mulej, 

11. ALBATROS KONGRESNI SERVIS, kongresno - turistična agencija d.o.o., Ribenska cesta 2, 
4260 Bled, ki jo zastopa direktorica Majda Zidanski, 

12. Arriva Alpetour  d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, ki jo zastopa direktor 
Karlsson Bo Erik Stig, 

13. POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa 
predsednik uprave Tomislav Čizmić, 

14. Sportina, zunanja in notranja trgovina na debelo in drobno, proizvodnja, zastopanje 
posredovanje in organizacija, Bled, d.o.o., Alpska 43, Lesce, ki jo zastopa direktor Sašo 
Pušnik,  

15. Turistično društvo Bled, Cesta svobode 10, 4260 Bled, ki ga zastopa predsednik Ludvik 
Kerčmar. 

 

sprejeli novelacijo   

AKTA O USTANOVITVI  

ZAVODA ZA POSPEŠEVANJE TURIZMA BLED, TURIZEM BLED, 

IN  

POGODBE O UREDITVI RAZMERIJ MED USTANOVITELJI 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

Ustanovitelji zavoda: 

1. Občina Bled,  

2. Sava Turizem d.d.,  

3. Kompas hoteli Bled, d.d.,  



4. Novi Kondor d.o.o., 

5. HJB Zorn, d.o.o.; 

6. Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled 

7. Casino Bled, d.d.,  

8. Epidos, d.o.o., 

9. Kompas Bled, turistično podjetje, d.d.,  

10. M TOURS turistično podjetje d.o.o.,  

11. ALBATROS KONGRESNI SERVIS, kongresno - turistična agencija d.o.o., 

12. Arriva Alpetour  d.o.o.  

13. POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.,  

14. Sportina, zunanja in notranja trgovina na debelo in drobno, proizvodnja, zastopanje 
posredovanje in organizacija, Bled, d.o.o.,  

15. Turistično društvo Bled,  

 

uvodoma ugotavljajo, da: 

 so ustanovitelji Občina Bled, Cesta svobode 13, Bled, G&P hoteli Bled, hotelirstvo in 
turizem, d.o.o., Cankarjeva 6, Bled, Grand hotel Toplice Bled, hotelirstvo in turizem,d.o.o., 
Cesta svobode 12, Bled, Kompas hoteli Bled, d.o.o., Cankarjeva 2, Bled, Hotel Ribno, d.d., 
Izletniška 44, Bled, Hotel Krim Bled, d.o.o., Ljubljanska c. 7, Bled, Hotel Jelovica Bled, 
d.o.o., Cesta svobode 8, Bled, Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana, Casino 
Bled, d.d., Cesta Svobode 15, Bled, TP Turizem in rekreacija Bled, d.d., Cesta svobode 13, 
Bled, Kompas Bled Turistično podjetje, d.d., Ljubljanska 4, Bled, Emona Globtour 
Ljubljana, d.d., Štefanova 13a, Ljubljana, Albatros kongresno turistična agencija, Majda 
Zidanski s.p., Ribenska 2, Bled, M TOURS turistično podjetje d.o.o., Prešernova 3, Bled, 
Turistično društvo Bled, Cesta svobode 15, Bled, Špecerija veletrgovina Bled,d.d., 
Kajuhova 3, Bled, Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo, SKB Banka, d.d., Ajdovščina 
4, Ljubljana, Sportina Bled, d.o.o., Alpska 43, Lesce, Kanja Protect, d.o.o., Šercerjeva 22, 
Radovljica, dne 7. 7. 1999 sprejeli Akt o preoblikovanju zavoda in pogodbo o ureditvi 
razmerij med ustanovitelji, s katerima so z namenom promocije in spodbujanja razvoja 
turizma ter oblikovanja celovite turistične ponudbe na območju občine preoblikovali 
obstoječi javni gospodarski zavod Direkcija za turizem Bled v zavod TURIZEM BLED, 
ZAVOD ZA POSPEŠEVANJE TURIZMA BLED (v nadaljevanju: zavod), v skladu z Zakonom 
o zavodih, kot lokalno turistično organizacijo Občine Bled; 

 so podpisniki tega akta ustanovitelji oziroma neposredni pravni nasledniki 
ustanoviteljev zavoda iz prejšnje alineje, 

 je zavod vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod št. registrskega 
vložka 10593400, 

 obstaja interes vseh v tej listini navedenih ustanoviteljev, da s tem AKTOM O 
USTANOVITVI ZAVODA ZA POSPEŠEVANJE TURIZMA BLED, TURIZEM BLED, IN 
POGODBO O UREDITVI RAZMERIJ MED USTANOVITELJI, ki predstavlja čistopis Akta o 
preoblikovanju zavoda in pogodbe o ureditvi razmerij med ustanovitelji, sprejetih dne 
23. 9. 1999, uskladijo ureditev in delovanje zavoda z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91 s spremembami) ter Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, 
št. 2/2004 s spremembami) in s tem AKTOM O USTANOVITVI ZAVODA ZA 
POSPEŠEVANJE TURIZMA BLED, TURIZEM BLED, IN POGODBO O UREDITVI RAZMERIJ 
MED USTANOVITELJI opredelijo namen, ime in sedež zavoda, dejavnosti zavoda, imena 
in sedeže ustanoviteljev, organe zavoda, sredstva in ustanovitveno premoženje zavoda, 
vire financiranja zavoda ter druge določbe, potrebne za delovanje zavoda, 

 predstavljata AKT O USTANOVITVI ZAVODA ZA POSPEŠEVANJE TURIZMA BLED, 
TURIZEM BLED, IN POGODBA O UREDITVI RAZMERIJ MED USTANOVITELJI čistopis Akta 



o preoblikovanju zavoda in pogodbe o ureditvi razmerij med ustanovitelji, sprejetih dne 
23. 9. 1999 (in čistopis z dne 28. 10. 2015) in ju v celoti nadomeščata. 

2. člen 

Zavod je pravna oseba, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma in 
katerega namen je spodbujanje razvoja turizma na območju Občine Bled. 

II. FIRMA IN SEDEŽ 

3. člen 

Firma zavoda je: Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma Bled. 

Skrajšana firma zavoda je: Turizem Bled. 

Sedež zavoda je na Bledu.  

Poslovni naslov zavoda znotraj sedeža zavoda s sklepom določi svet zavoda.  

III. DEJAVNOST 

4. člen 

Dejavnosti zavoda po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 
17/08) so: 

58.110 Izdajanje knjig 
58.130 Izdajanje časopisov 
58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
58.190 Drugo založništvo 
18.120 Drugo tiskanje 
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami 
47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami 
47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami 
47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo 
47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in 

zabavo 
47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom 
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki 
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah 
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
79.110 Dejavnost potovalnih agencij 
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 
66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in 

pokojninske sklade 
74.200 Fotografska dejavnost 
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup 
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov 
93.292 Dejavnost smučarskih centrov 
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 
93.110 Obratovanje športnih objektov 
93.190 Druge športne dejavnosti 
94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj 
90.010 Umetniško uprizarjanje 



90.030 Umetniško ustvarjanje 
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij 
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo 
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
63.910 Dejavnosti tiskovnih agencij 
63.990 Drugo informiranje 
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 

 

V okviru registriranih dejavnosti iz prvega odstavka tega člena zavod opravlja tudi dejavnosti in 
storitve, katerih izvajanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu v skladu z 
zakonom, ki ureja spodbujanje razvoja turizma: 

- informacijsko turistično dejavnost, ki vključuje informiranje turistov, zbiranje podatkov za 
potrebe informiranja obiskovalcev, ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične 
ponudbe, spremljanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično 
ponudbo pristojnim organom ter urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije;  

- upravljanje s turistično destinacijo Bled; 
- spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, 
- trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja, 
- razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture,  
- razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom,  
- organiziranje in izvajanje prireditev, povezanih s turizmom, 
- razvoj in trženje skupne turistične infrastrukture,  
- ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma, 

ter 
- druge storitve, ki se v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.  

5. člen 

Zavod bo dejavnosti in storitve, katerih izvajanje na ravni turističnega območja je v javnem 
interesu in za katere je na podlagi zakona, ki ureja spodbujanje razvoja turizma, pridobil javno 
pooblastilo, izvajal sam ali po pogodbi z drugimi fizičnimi ali pravnimi osebami. Zavod mora 
pred sklenitvijo pogodbe s tretjo osebo za izvajanje dejavnosti in storitev, katerih izvajanje 
predstavlja izvrševanje javnega pooblastila iz prejšnje povedi, pridobiti soglasje Občine Bled.  

IV. ORGANI ZAVODA 

6. člen 

Organa zavoda sta: 
- svet zavoda in 
- direktor.  

Na predlog direktorja lahko svet zavoda za vodenje posameznih stalnih ali občasnih projektov 
ali reševanje posebne problematike imenuje projektne skupine. Njihovo sestavo, način 
imenovanja in dela določa statut zavoda. 

 
 
 



Svet zavoda 

7. člen 

Svet zavoda ima devet (9) članov, ki jih imenujejo ustanovitelji in delavci na naslednji način: 

- Občina Bled imenuje tri  (3) člane,  

- ustanovitelji, ki opravljajo gostinsko-nastanitveno dejavnost in dejavnost prirejanja 
posebnih iger na srečo (ti ustanovitelji so v 1. členu tega Akta navedeni pod zaporednimi 
številkami od vključno 2 do vključno 8), skupaj imenujejo tri (3) člane, 

- ustanovitelji, ki opravljajo dejavnost organiziranja potovanj in turističnih agencij, ter 
ustanovitelji, ki opravljajo dejavnost trgovine in storitev (ti ustanovitelji so v 1. členu 
tega Akta navedeni pod zaporednimi številkami od vključno 9 do vključno 14), skupaj 
imenujejo enega (1) člana, 

- Turistično društvo Bled kot predstavnik zainteresirane javnosti imenuje enega (1) člana, 

- delavci zavoda imenujejo enega (1) člana. 

Če člana sveta zavoda imenuje več ustanoviteljev skupaj, se član imenuje z večino glasov 
ustanoviteljev, ki so skupno pristojni imenovati člana sveta.  

8. člen 

Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta, ki je izvoljen izmed članov sveta zavoda. V primeru 
odsotnosti predsednika sveta zavoda slednjega nadomešča podpredsednik sveta zavoda, ki ga 
izmed sebe imenujejo člani sveta zavoda.  

Mandat članov sveta zavoda je štiri leta in začne teči z sprejema sklepa o njihovem imenovanju. 
Člani sveta zavoda so po preteku te dobe lahko večkrat ponovno imenovani. 

 

9. člen 

Svet zavoda: 

(a) sprejema statut zavoda in njegove spremembe,  

(b) sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,  

(c) sprejema poslovni načrt zavoda,  

(d) določa letni finančni načrt zavoda na podlagi letnega programa dela ter v skladu s 
proračunom Občine Bled ter ga posreduje v odobritev  Občini Bled, 

(e) sprejema zaključni račun in poročilo direktorja o poslovanju zavoda, 

(f) odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in kritju primanjkljaja sredstev za 
delo zavoda, 

(g) imenuje in razreši direktorja, 

(h) imenuje revizorja, če se svet zavoda odloči za revizijo računovodskih izkazov ali je 
takšna revizija predpisana, 

(i) predhodno odloča o pridobitvi, odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin in daje mnenje k 
temeljnim usmeritvam zaposlovanja, 

(j) predhodno odloča o sklepanju pravnih poslov v skladu s statutom zavoda, 

(k) odloča o pristopu novih ustanoviteljev, 

(l) odloča o vlaganju sredstev zavoda zaradi pridobitve deleža oziroma delnic v družbi ali 
ustanovitvi drugega zavoda, 

(m) odloča o povezovanju zavoda v skupnost zavodov, 

(n) predlaga ustanoviteljem spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda ter daje 
ustanoviteljem in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, 



(o) potrjuje kadrovski načrt   

(p) izvaja druge pristojnosti in naloge, določene z zakonom, tem Aktom ali statutom. 

Svet zavoda je dolžan imenovati revizorja, če revizijo računovodskih izkazov zavoda zahteva 
Občina Bled. 

10. člen 

Svet zavoda je sklepčen, če je na seji navzočih vsaj pet članov. 

O zadevah iz točk (a), (b), (c), (f), (j) in (l) prvega odstavka prejšnjega člena odloča svet zavoda z 
večino glasov vseh članov, vse druge odločitve pa sprejema z večino glasov navzočih članov. V 
primeru enakega števila glasov je sprejeta odločitev, za katero je glasoval predsednik. 

Direktor 

11. člen 

Direktor:  

- organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,  

- predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda,   

- vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 

Direktor zavod zastopa brez omejitev. Statut lahko določi morebitne notranje omejitve v 
poslovanju, zlasti soglasje sveta zavoda k sklenitvi ali izpolnitvi določenih pravnih poslov.  

Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev za mandatno obdobje petih let. 

Direktor mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
– imeti mora najmanj magistrsko izobrazbo druge bolonjske stopnje oziroma prejšnjo 

univerzitetno stopnjo, 

– imeti mora najmanj 7 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih, 

– obvladati mora slovenski jezik in imeti aktivno znanje angleškega jezika ter vsaj še enega od 
naslednjih jezikov: italijanščina, nemščina, 

– izpolnjevati mora druge zahteve, ki jih lahko določi svet zavoda s sklepom, ki ima naravo 
splošnega akta.  

12. člen 

Svet zavoda direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa. Poleg pogojev, določenih v 11. členu, 
lahko svet zavoda v javnem razpisu določi tudi druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati direktor.  

Pravice in obveznosti direktorja se podrobneje določijo v statutu in v pogodbi o zaposlitvi, pri 
čemer se smiselno uporabi Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v 
večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD). 

Direktor je lahko predčasno razrešen v primerih, določenih v zakonu in statutu.  

Delovna razmerja zaposlenih v zavodu se uredijo s pogodbo o zaposlitvi na podlagi zakona, 
kolektivne pogodbe za dejavnost gostinstva in turizma, sklepov ustanoviteljev in sveta zavoda 
ter drugih internih predpisov zavoda. 

VI. SREDSTVA ZAVODA 

13. člen 

Občina Bled je ob ustanovitvi zavoda zavodu zagotovila sredstva v višini 4,000.000,00 SIT 
oziroma 16.691,70 EUR.  



Drugi ustanovitelji, razen Turističnega društva Bled, so vplačali na račun zavoda vsak po 
200.000,00 SIT oziroma 834,59 EUR, skupaj 3,600.000,00 SIT oziroma 15.022,53 EUR. 

14. člen 

Zavod pridobiva sredstva za svoje delo z: 

– odstopljenim delom turistične takse ali drugih virov iz proračuna Občine Bled, 

– lastnimi prihodki (plačilo za blago, material in storitve), 

– sredstvi nacionalne turistične organizacije za pospeševanje turizma, 

– darili in dotacijami ter drugimi viri, 

– drugimi proračunskimi sredstvi občine, 

– drugimi sredstvi, pridobljenimi z javnimi razpisi. 

15. člen 

Presežek prihodkov nad odhodki zavoda se uporabi za opravljanje dejavnosti zavoda in vlaganja 
v nadaljnji razvoj turizma.  

Primanjkljaj sredstev za delo zavoda krije zavod iz lastnih sredstev.  

VII. POOBLASTILA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI 

16. člen 

Zavod je pravna oseba, ki sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v skladu z zakonom o 
zavodih. 

17. člen 

Zavod odgovarja za svoje obveznosti s svojim celotnim premoženjem. 

Ustanovitelji za obveznosti zavoda ne odgovarjajo. 

VIII. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA 

18. člen 

Zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz razlogov, določenih v zakonu ali sklepu 
ustanoviteljev. 

Sklep o statusni spremembi ali prenehanju zavoda je veljavno sprejet, če ga sprejme Občina Bled 
in z njim soglaša vsaj še polovica ostalih ustanoviteljev iz 1. člena te listine. 

IX. SPREMEMBE USTANOVITELJEV 

19. člen 

Tretje osebe lahko pristopijo v zavod kot ustanovitelji - člani na podlagi pisne pristopne izjave, 
soglasja sveta zavoda in vplačila zneska v višini 5.000,00 EUR na poslovni račun zavoda. 

Novi ustanovitelji - člani sodelujejo pri imenovanju članov sveta zavoda v skladu s 7. členom 
tega akta, in sicer po drugi, tretji in četrti alineji 7. člena, glede na dejavnost, ki jo opravljajo. 

S soglasjem sveta zavoda in Občine Bled lahko k zavodu pristopijo kot ustanoviteljice - članice 
tudi druge občine. V tem primeru se območje delovanja lokalne turistične organizacije ustrezno 
poveča in sprejmejo ustrezne spremembe tega akta. 

Ustanovitelji s statutom podrobneje uredijo pogoje za članstvo in način pristopa novih 
ustanoviteljev.  



20. člen 

Pogoji, način in roki izstopa posameznega ustanovitelja iz zavoda se določijo v statutu zavoda. 

X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV IN ZAVODA 

21. člen 

Ustanovitelji dajejo soglasje k: 

(a) sprejemu in spremembi statuta zavoda, 

(b) imenovanju in razrešitvi direktorja, 

(c) spremembi imena, sedeža in dejavnosti zavoda, 

(d) vlaganju sredstev zavoda zaradi pridobitve deleža oziroma delnic v družbi ali ustanovitvi 
drugega zavoda, 

(e) povezovanju zavoda v skupnost zavodov. 

Če zakon ali ta akt določa, da morajo ustanovitelji dati soglasje k odločitvi sveta zavoda, se šteje, 
da so ustanovitelji soglasje dali, če sta kumulativno izpolnjena naslednja pogoja: (i) za sprejem 
odločitve o soglasju glasuje večina vseh ustanoviteljev, in (ii) za sprejem odločitve o soglasju 
glasuje Občina Bled.  

XI. POROČANJE DIREKTORJA 

22. člen 

Direktor zavoda v dveh mesecih po koncu poslovnega leta pripravi letno poročilo v skladu z 
vsakokrat veljavnimi predpisi ter poslovno poročilo predloži v sprejem svetu zavoda.  

Svet zavoda sprejeto letno poročilo za preteklo poslovno leto nemudoma po sprejemu posreduje 
v seznanitev ustanoviteljem.  

Na pisno zahtevo ustanovitelja ali ustanoviteljev direktor zavoda v roku 15 dni po prejemu 
zahteve tudi med poslovnim letom pripravi pisno poročilo o: 

– uresničevanju planov, programov in posameznih projektov, 

– finančnem stanju zavoda, 

– drugih zadevah, o katerih Občina Bled ali vsaj ena tretjina drugih ustanoviteljev zahteva 
poročilo.  

Direktor s pisnim poročilom iz prejšnjega odstavka seznani vse ustanovitelje in svet zavoda.  

XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 

23. člen 

Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev. 

Druge splošne akte sprejema direktor zavoda samostojno, če akt o ustanovitvi ali statut za 
posamične splošne akte ne določa soglasja drugega organa. 

Določbe statuta morajo biti v skladu s tem aktom, vsi drugi splošni akti pa morajo biti v skladu s 
tem aktom in statutom. 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

24. člen 

Ta Akt začne veljati in se začne uporabljati z dnem vpisa Akta v sodni register, potem, ko so ga 
sprejeli vsi ustanovitelji.  



Z uveljavitvijo tega Akta prenehata veljati Akt o preoblikovanju zavoda in pogodba o ureditvi 
razmerij med ustanovitelji, sprejeta dne 23. 9. 1999, in čistopis z dne 28. 10. 2015, ki ju ta Akt v 
celoti nadomešča.  

Vse spremembe tega Akta bodo ustanovitelji sprejeli soglasno.  

25. člen 

Svet se mora konstituirati v skladu z določbami tega Akta v roku treh mesecev po uveljavitvi 
tega Akta. Do konstituiranja sveta v skladu s tem Aktom opravlja naloge sveta dosedanji svet 
zavoda. S konstituiranjem sveta po tem Aktu preneha mandat vsem dosedanjim članom sveta. 

26. člen 

Svet sprejme spremembe statuta oziroma sprejme nov statut v skladu s tem Aktom v roku 6 
mesecev po začetku veljavnosti tega Akta.  

Druge splošne akte zavoda je potrebno uskladiti s tem Aktom in statutom v enem letu po 
sprejemu novega statuta. 

Do sprejema novega statuta in drugih aktov se uporabljajo stari akti, kolikor niso v nasprotju s 
tem Aktom in zakonom o zavodih. 

27. člen 

Ta akt ureja tudi medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljev. Pravice, 
obveznosti in odgovornosti, ki niso urejene s tem aktom, se lahko uredijo v posebni pogodbi 
med ustanovitelji. 

 

Na Bledu, dne _________ 

Občina Bled 

župan Janez Fajfar 

______________________ 

 

 

Na Bledu, dne _________ 

SAVA TURIZEM d.d.  

______________________ 

in  

član uprave__________________ 

______________________ 

 

 

Na Bledu, dne _________ 

Kompas hoteli Bled, d.d.  

direktor  Tine Brodnjak 

_____________________ 

 

 

Na Bledu, dne _________ 

Novi Kondor d.o.o. 

direktor Matevž Strajnar  

____________________ 



  

 

Na Bledu, dne _________ 

HJB Zorn, d.o.o. 

direktor Roman Krištofelc 

______________________ 

 

 

Na Bledu, dne _________ 

Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled 

Direktor Janez Damjan 

____________________ 

 

 

Na Bledu, dne _________ 

Casino Bled, d.d., prirejanje posebnih iger na srečo  

predsednik uprave Ferdo Salamun 

_______________________  

 

 

Na Bledu, dne _________ 

Epidos d.o.o.   

direktor Matija Blažič  

_______________________ 

 

 

Na Bledu, dne _________ 

Kompas Bled Turistično podjetje, d.d.  

direktor Gregor Merlak 

_______________________ 

 

 

Na Bledu, dne _________ 

M-tours turistično podjetje, d.o.o.  

direktor Miha Mulej 

______________________ 

 

 

Na Bledu, dne _________ 

ALBATROS KONGRESNI SERVIS, kongresno - turistična agencija d.o.o.  

direktor Majda Zidanski, 

______________________ 

 

 

V Kranju, dne _________ 

Arriva Alpetour  d.o.o.  



direktor Karlsson Bo Erik Stig 

_________________________ 

 

 

V Ljubljani, dne _________ 

POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.  

predsednik uprave Tomislav Čizmić 

____________________________  

 

 

 

 

 

 

Na Bledu, dne ___________ 

Sportina, zunanja in notranja trgovina na debelo in drobno, proizvodnja, zastopanje 
posredovanje in organizacija, Bled, d.o.o.  

direktor Sašo Pušnik 

________________________ 

 

 

Na Bledu, dne _________ 

Turistično društvo Bled 

Predsednik Ludvik Kerčmar 

_________________________ 

 
 
 
 



Oobrazložitev točke »Sprejem novelacije Akta o ustanovitvi zavoda za pospeševanje turizma, 
Turizem Bled, in pogodbe o ureditvi razmerij med ustanovitelji« 
 
Občinski svet Občine Bled je na 17. redni seji, dne 5.6.2018 pri obravnavi 11. točke dnevnega 
reda: »Sprejem osnutka Akta o ustanovitvi zavoda za pospeševanje turizma, Turizem Bled, in 
pogodbe o ureditvi razmerij med ustanovitelji« sprejel sklep: »Občinski svet Občine Bled 
sprejme osnutek Akta o ustanovitvi zavoda za pospeševanje turizma, Turizem Bled, in pogodbe o 
ureditvi razmerij med ustanovitelji (v nadaljevanju: »Akt«) s pripombami iz razprave.  
 
Po obravnavi na občinskem svetu smo v Turizmu Bled vnesli pripombe iz razprave na 
občinskem svetu v Akt in organizirali dva usklajevalna sestanka z ustanovitelji z namenom 
oblikovanja dokončnega besedila Akta.   
 
Besedilo noveliranega Akta v primerjavi z dokumentom, ki je bil obravnavan na seji občinskega 
sveta dne 5.6.2018, vključuje sledeče pripombe udeležencev seje občinskega sveta in 
ustanoviteljev: 
 

 prva stran: gre za sprejetje novelacije Akta (predhodno »sprejetje čistopisa« Akta); 
 4. člen, Dejavnost: dodana sledeča dejavnost: »upravljanje s turistično destinacijo Bled« 
 7. člen, Svet zavoda: občina Bled imenuje 3 člane (predhodno 2 člana), ustanovitelji, ki 

opravljajo dejavnost potovanj in turističnih agencij … imenujejo 1 člana (predhodno 2 
člana); 

 9. člen, točka d, Svet zavoda: določa letni finančni načrt zavoda na podlagi letnega 
programa dela ter v skladu s proračunom Občine Bled ter ga posreduje v odobritev 
Občini Bled (predhodno »seznanitev«); 

 9. člen, točka o: potrjuje kadrovski načrt (novo določilo); 
 21. člen, točka a: Ustanovitelji dajejo soglasje k sprejemu in spremembi statuta zavoda 

(na novo dodano »in spremembi«).  
 
 
Tomaž Rogelj, direktor 
Turizem Bled   
 

 


