
AD2) Predlog imenovania ilanov Nadzornesa sveta Javnega podietia za proizvodnio in
dobavo toplotne energiie DOLB Bovec d.o.o.

V skladu z 10. dlenom Akta o ustanovitvi Javnega podjetja zaproizvodnjo in dobavo toplotne
energije DOLB Bovec d.o.o. je Obdinski svet Obdine Bovec pristojen imenovati in razreSevati

dlane nadzornega sveta tega javnega podjetja. Clani nadzornega sveta 5e niso bili imenovani, v
skladu z 31. dlenom Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja zaproizvodnlo in dobavo toplotne
energije DOLB Bovec d.o.o.pa se mora nadzomi svet konstituirati najpozneje v treh mesecih
po zadetku veljavnosti tega odloka, torej najpozneje do 5.1I.2017.

V skladu z 20. dlenom Odloka o ustanovitvi DOLB d.o.o. oz" 12. dlenom Akta o ustanovitvi
DOLB d.o.o. je nadzorni svet sestavljen iz treh 6lanov. Dva dlana, ki zastopata interese

ustanovitelj a,izvoli in odpoklide ustanovitelj. Tretji dlan je predstavnik delavcev.

Glede na to, da javno podjetje 5e ne razpolaga z zaposlenimi delavci, predstavnik delavcev 5e

ne more biti imenovan (imenujejo ga delavci javnega podjetja). Mogode pa je imenovati dva
dlana, ki jih imenuje ustanovitelj in so za svoje delo odgovomi ustanovitelju. Enega od njih je
treba imenovati tudi za predsednika nadzornega sveta (predstavnik delavcev ne more biti
predsednik)"

Pri imenovanju je treba upoStevati 14. dlen Akta o ustanovitvi, ki doloda pogoje za imenovanje,
in sicer:

- dlan nadzornega sveta mora izpolnjevati pogoje, dolodene zzakonom,
- dlan nadzornega sveta ne more biti oseba, ki opravlja funkcije, ki jih kot nezdruLljive

doloda zakon, ki ureja integriteto in prepredevanje korupcije ter zakon, ki ureja
gospodarske druZbe.

Izpolnjevanje pogojev, dolodenih z Zakonom o gospodarskih druZbah doloda 514. ilen, ki
govori, da se v primeru, de ima druLba nadzomi svet, zanj smiselno uporabljajo dolodbe o
nadzornem svetu v delni5ki druLbi, de druZbena pogodba ne doloda drugade, ta pa govori
naslednje:

273. Elen (posebni pogoji za Elane nadzornega sveta)

(1) ilan naclzornega sveta ne more biti:

- dlan uprave ali upravnega odbora od druZbe odvisne druZbe;

- prokurist ali poobla5denec te druZbe;

- dlan uprave druge kapitalske druZbe, v katere nadzornem svetuje dlan uprave te druZbe;

- oseba, ki je dlan nadzornega sveta ali upravnega odbora Ze v treh druZbah, ali

- oseba, ki ne izpolnjuje pogojev, ki.iih doloda statut.

(2) Nadzorni svet lahko najved zaeno leto imenuie svojega (l:anazazadasnega dlana uprave, ki
nadome5da manjkajoiega a1i zadtlanega dlana uprave. V tem dasu ne sme delovati kot dlan

nadzornega sveta. Ponovno imenovanje ali podaljSanje mandatne dobe je dopustno, de celotna

mandatna doba s tem ni dali5a od enega leta.



Nadalje pogo.ie oz. omejitve dlanstva doloda Zakon o integriteti in prepreievanju korupcije,
in sicer v svojem 27. (Ienu, ki govori:

27. {Ien (prepoved ilanstva in dejavnosti)

(1) Poklicni funkcionar ne sme biti dlan oziroma opravljati dejavnosti upravljanja,nadzoraali
zastopanja v gospodarskih druZbah, gospodarskih interesnih zdruZenjih, zadrugah, .iavnih
zavodih, javnih skladih, iavnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebne ga prava, rmen
v dru5tvih, ustanovah in politidnih strankah.

(2) Nepoklicni flunkcionar ne srne biti dlan oziroma opravljati dejavnosti upravljanja.nadzora
ali zastopanja v osebi javnega ali zasebnega prava iz pre.i5niega odstavka, de po svoji funkciji
opravlja neposredni nadzor nad njihovim delom.

(3) Prepoved iz prvega odstavka tega dlena glede dlanstva oziroma opravljanja dejavnosti
upravljanja,nadzora ali zastopanja v.javnih zavodih,iavnih skladih, javnih agencijah in drugih
osebah javnega ali zasebnega prava, de je oseba zasebnega prava nosilec javnega pooblastila
ali izvajalec javne sluZbe, velja tudi za nepoklicne Zupane in podZupane, ki opravljajo funkcijo
v obdini" ki je s subjekti iztega odstavka ustanoviteljsko, lastni5ko, nadzorstveno ali linandno
povezana.

Y zvezi z dilemo, ali so lahko obdinski svetniki dlani nadzomega sveta JP DOLB d.o.o.,
tolmadenje pripravljavca pravi, da gre v konkretnem primeru za opravljanje neposrednega
nadzora nad osebo javnega prava fiavnim podjetjem) in zato tudi obdinski svetniki kot
nepoklicni funkcionarji (glej 2. odstavek 27. ilena) ne srnejo biti dlani nadzomega sveta.

Da gre za opravljanje neposrednega nadzora, je razvidno iz 13. ilena Akta o ustanovitvi
DOLB d.o.o.. ki govori:

13. ilen

Nadzomi svet ima naslednje pristojnosti:

* nadzoruje vodenje poslov javnega podetja,

* preveri letno porc'rdilo in predlog za uporabo bilandnega dobidka ter zavzame staliSde do
reviziiskega porodila, o demer sestavi pisno porodilo za ustanovitelja,

* sprejema letno porodilo javnega podjetja ter precllog za uporabo bilandnega dobidka,

- obravnava in potrjuje pisna porodila o poslovanju javnega podjetja na koncu vsakega polleda,

- daje mnenje k predlogu poslovnega nadrla javnega podjetja in ga posreduje v sprejem
ustanovitelju,

- imenuje in razre3uie direktorja javnega pocljetia" po predhodno pridobljenem soglasju
ustanovitelja,

* sprejema statut javnega podjetja po predhodno pridobljenem soglasju ustanovitelja.

- sprejema drr"rge splo5ne akte javnega podjetja, za katere po zakonu ni pristojen direktor,

- obravnava porodila popisne komisije za popis sredstev in obveznosti,

- potriuie cene javnega podjetia, ki ne sodijo med obvezne ali izbime iavne sluZbe in ki niso
dolodene v tarifirih pravilnikih,



* odloda o drugih stvareh v skladu z veljavnimi predpisi in akti javnega podjetia.

O delu naclzornega sveta sprejme nadzorni svet poslovnik.

Glede nazgorcj dolodene omejitve LtpanObdine Bovec zanadzomi svet DOLB Bovec d'o.o.

predlaga dlana, ki naj zastopata interese ustanovitelja, in sicer predlaga, da naj bosta v nadzorni

svet imenovana:
i. Rajko Leban, Modrej 27,5216 Most na Sodi, rojen 1.9.1962 v Modreju: predsednik

nadzornega sveta,
2. Matjai: Biemec, Kot 53,5230 Bovec, roj. 1.12. 1977 v Sempetru pri Gorici, dlan

nadzornega sveta.

Kandidata za predsednika in dlana nadzomega sveta DOLB Bovec d.o.o" se bosta osebno

predstavila na seji obdinskega sveta.

Predlos sklepa:

Obiinski svet Obiine Bovec imenuje ilana nadzornega sveta Javnega podjetja za

proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o.o in sicer sta to:

1. najto Leban, rojen l.g.l962v Modreju, stanujoi na naslovu Modrej 27 
'5216 

Most

na Soii - predsednik nadzornega sveta'

2. 1r4atja|, Bremec, rojen 1.12.1977 v Sempetru pri Gorici, stanujoi na naslovu Kot
53, 4230 Bovec - ilan nadzornega sveta.

Pripravila: , ,

Cecilija Avsenik / ,1,, i-,
| /'t'

Priloga:
- Akt o ustanovitvi javnega podjetja zaproizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB

Bovec d.o.o.



Na podlagi dolodil Zakonao gospodarskih javnih sluZbah (Uradni list RS, st. 32/93,
30/98 - zzLPPo, r27 l06 - LIZP,38/ 10 - zuKN in 57 /11 - ORZGJS4O), zakona o
gospodarskih javnih sluZbah (Uradni list RS, St. Uradni list RS, St. 65/09 - uradno
predi5denobesedilo, SS/7I,911I1,32112,57112,44/13-odl.US,82l13,SS/15in
1'5117), Odloka o gospodarskih javnih sluZbah v Obdini Bovec (Uradni list RS, St.
111/08, 53/LI, I8/I7 in 381L7) Odloka o nadinu intajanja izb]lrne lokalne
gospodarske javne sluZbe oskrbe s toplotno energijo na obmodju obdine Bovec
(Uradni list RS, St. 41 117), Odloka o ustanovitvi javnega podjetja za proinrodnjo in
dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o" (Uradni list RS, 5t.42/17) in 7. inL6.
dlena Statuta Obdine Bovec (Uradni list RS, St.72106 in 89110) je Obdinski svet
Obdine Bovec na7. korespondendni seji dne 8. 8. 2017 sprejel naslednji

AKT O USTANOVITVI
JAVNEGA PODJETJA ZA PROIZVODNJO IN DOBAVO TOPLOTNE ENERGIJE

DOLB BOVEC d.o.o.

I. TryODNA DOLOEILA

f. ilen

Obdina Bovec (v nada,ljevanju: ustanovitelj)je ustanovitelj in edini druZbenik Javnega
podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. {v
nadaljevanju : javno podjetje).

Ustanovitelj izvr5uje ustanoviteljske pravice v razrne4u do javnega podjetja.

u. sPLosNA DOLOerr,e

2. 6len

Firma javnega podjetja je: Javno podjetje zaproizvodnjo in dobavo toplotne energije
DOLB Bovec d.o.o..

Skraj5ana firma javnega podjetja je: DOLB Bovec d.o.o.

Poleg firme lahko javno podjetje uporablja tudi grafidno izvedbo firme (logotip), ki ga
dolodi direktor druZbe.

SedeZ javnega podjetja je v Bovcu, njegov poslovni naslov pa je: Trg golobarskih Zrtev
8, 5230 Bovec.

3. 6len

Javno podjetje ima in uporablja pedat okrogle oblike premera 25 mm z grbom Obdine
Bovec na sredini. Na obodu je zapisano skraj5ano ime javnega podjetja.

Stevilo pedatov, njihovo uporabo in nadin ravnanja z njrlrrri dolodi direktor javnega
podjetja s pravilnikom. V kolikor javno podjetje uporablja ved pedatov, imajo drugi in
vsak naslednji na obodu izpisano tudi zaporedno Stevilko.
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4. 6len

Javno podjetje je ustanovljeno za nedoloden das.

Javno podjetje preneha z delovanjem pod pogoji in na nadin, ki je dolod en z zakor:.om
ali s tem aktom.

5. 6len

Dejavnost javnega podjetja je:
- izvedba investicije ter obratovanja in vzdrZevanja kotlovnice in deponije goriva,- zanesljiva, varna in udinkovita proizvodnja toplote na lesno biomaso za daljinsko

ogrevanje,
- zanesljiva, varna in udinkovita distribucija toplote po ornreZju za distribucijo,- upravljanje, obratovanj e, vzdrZevanje in ramoj ornrefia,
- razvoj, nadrtovanje in pospeSevanje dejavnosti oskrbe s toplotno energijo,- zagotavljanje dolgorodne zmogljivosti omreZj a za prikljuditev in dostop do omrefa,- zanesljivost oskrbe s toploto s tem, da zagotavLja ustrezno zmogljivost in

zanesljivost omreZja,
- nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov ornrezja,
- odditavanje merilnikov porabe toplotne energije na merilnih mestih, opredeljenih v

sploSnih pogojih za dobavo in odjem,
- zagotavljanje potrebnih podatkov upravidenim odjemalcem, d.a lahko udinkovito

uveljavljajo dostop do omreZja,
- napoved porabe toplote z uporabo metode celovitega nadrtovanja, z upo5tevanjem

vardevalnih ukrepov pri porabnikih,
- imajanje javnih pooblastil, ki mu jih podeli ustanovitelj,
- druge storitve javne sluZbe, dolodene s predpisi.

S-storitvami iz pl.Vega odstavka tega dlena se zagotavlja oskrba s toplotno energijo in
hladom.

Za izvr$evanje nalog iz prejSnjega odstavka opravlja jarmo podjetje naslednje
dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifik-aciji dejavnosti'lUraani tst UL RS
st. 691o7 in 17 /O8):

Druga proizvodnja elektridne energije,
Oskrba s paro in vrodo vodo,
Oskrba s paro in vrodo vodo,
Oskrba s paro in vrodo vodo,
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture zatekocine in pline,
Trgovina na debelo s trdimi, tekodimi in plinastimi gorivi.

35.1 19
35.3
35.30
35.300
42,270
46.770

Javno podjetje odgovarja v
Ustanovitelj za obveznosti
dolodeni v zakonu.

Jarlno podjetje lahko v manjsem obsegu in zapotrebe registrirane dejavnosti opravljatudi druge dejavnosti, ki so namenjene dejavnosti, vpis-ani v sodni"register onro1i1a
bolj Semu izkori5danj u zmo glj ivo sti j avne ga po dj etj a.

6. 6len

pravnem prometu z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga"
javnega podjetja ne odgovarj a, razen" v primeri[ ki so
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III. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOar(I IN POSLOVNI DELEZI

7. ilen
osnovni kapital javnega podjetja je 7.5oo,oo EUR (sedemtisodpetsto EUR, o0/100),kar je osnovni vloZek edinegi ustanoviterya.

Edini ustanovitelj ima v javnem podjetju glede na osnovn i vlozek iz prejsnjegaodstavka tega drena roo o/o (sto odstotni; po*io"ii aa.z.

8. 6len

Edini ustanovitelj lahko sklene, da se poveda osnorrni kapital javnega podjetja.

Povecanje osnovnega kapitala se lahko izvedetako, da se vpladajo novi denal.n ivlo1L<tali izrodijo novi stvarni vloZki (efektivno. povedanje), ali iur.o, oa-se za povedanjeuporabijo rezerve ali dobicek javnega podjeda (no#narno po";;j;i
Javno podjetje ne sme povedati osnovnega kapitala javnega podjetja z novimi vLozki,ki jih vpladqjo osebe zasebnega prayal razerLde posebn i zakon,ki ureja izvajanje javnesluZbe na tem podrodju, to dovoljuje in de 

"" 
.dini ustanovitelj s tem strinja.

9. 6len

Javno p9{jetje pridobiva sredstva za opravrjanje svoje dejavnosti:- s pladili za storitve,
- s prodajo blaga in storitev na trgu,- iz sredstev ustanovitelja,
- iz drugih virov.

TV. UPRAVLIANJE JAVNEGA PODJETJA

rvll PristoJnosti ustanoviterja pri upravljanJu javnega podJetja

1O. 6len

obcinski svet obdine Bovec ima naslednje pristojnosti pri upravljanju javnegapodjetja:
- daje soglasje k sprejemu splosnih pogojev za dobavo in odjem toplotne energije izdistribucij skega omr eZj a,
- daje soglasje k tarifnemu sistemu za dobavo in odjem toplotne energije izdistribucij skega ornrelja,
- 9"j" soglasje k cenam storitev javne sluZbe,- daje soglasje k nakupu ozirorna odprodaji poslovneg a d.eLe2av drugi druZbi,- daje soglasje za najernanje kreditov in-diugo zado-lzevar4e, ki je nad 5 % (petodstotkov) vredno_sti osnovnega kapitar"i"rrtt""g. fodjetja, 

- '

- daie soglasje za obtemenitev nepremicnin, ki:E ""a 5 % $et odstotkov) vrednostiosnovnega kapitala j avne ga podj etj a,- sprejema letno porodilo javnega- podjetja ter predlo g za uporabo bilandnegadobidka,
- sprejema poslovni nadrt javnega podjetja,- sprejema pisna porodila o poslovanjr l.olrr.g. podjetja na koncu vsakega polletja,- imenuje in razreSuje dlane nadzornega sveta,- odloda o zahtevi za vpladilo osnovnih vloZkov.
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- odloda o vradanju naknadnih vpladil,
- odloda o delitvi in prenehanju poslovnih deleZev,- odloda o ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij,
- daje soglasje k imenovanju in razresitvi direktorja javnega podjetja,- odloda o postavitvi prokurista in posrovnega pooblasden-",-
- odloca o uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti poslovodjem aliustanovitelju v zvezi s povradilom Skode, nastale pri ustanavljanju ali

poslovodenju,
- daje soglasje k statutu javnega podjetja,
- odloda o drugih stvareh, zakalere tako doloda zakon.

Za iztrtilevanje pravic iz prejSnjega odstavka tega dlena lahko Obdinski svet Obdine
Bovec s sklepom pooblasti Zupana Obdine Bovei.

frIl2 Oryani javnega podjetja

11.6len

Javno podjetje ima naslednja organa:
- nadzorni svet in
- poslovodstvo - direktorja javnega podjetja.

fiI12l l Nadzorni svet

12. 6len

Nadzorni svet sestavljajo trije dlani, ki jih imenuje in razreSuje Obdinski svet Obdine
Bovec.

Mandat dlanov nadzornega sveta traja Stiri leta in so po preteku mandata lahko
ponovno imenovani.

Nadzorni svet je sklepden, de sta navzodavsaj dva dlana.

Nadzorni svet na sejah odloda zvedino navzodih glasov. Vsak dlan ima en glas.

13. dlen

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
- nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja,
- preveri letno porodilo in predlog za uporabo bilandnega dobicka ter zavzame

staliSde do revizijskega porodila, o demer sestavi pisno poiocilo za ustanovitelja,- sprejema letno porodilo jarmega podjetja ter predlog za uporabo bilanc"nega
dobidka,

- obravnava in potrjuje pisna porodila o poslovanju javnega podjetja na koncu
vsakega polletja,

- daje mnenje k predlogu poslovnega nadrta javnega podjetja in ga posreduje v
sprej em u stanovitelju,

- imenuje in razresuje direktorja javnega podjetja, po predhodno pridobljenem
so glasj u u stanovitelj a,

- sprejema statut javnega podjetja
ustanovitelja,

po predhodno pridobljenem soglasju
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- sprejema druge sploSne akte javnega podjetj a, za katere po zakonu ni pristojen
direktor,

- obravnava porodila popisne komisije za popis sredstev in obveznosti,
- potduje cene jarmega podjetja, ki ne sodijo med obvezne ali izbirnejavne sluZbe in

ki niso dolodene v tarifnih pravilnikih,
- odloda o drugih stvareh v skladu z veljavnimi predpisi in akti javnega podjetja.

O delu nadzornega sveta sprejme nadzorni svet poslovnik.

14. 6len

Nadzorni svet Steje tri dlane. Dva dlana imenuje in odpoklide ustanovitelj, enega dlana
kot predstavnika delavcev imenujejo in odpoklidejo delavci javnega podjetja v skladu
z zakonom, ki ureja soupravljanje delavcev.

ebn nadzornega sveta mora izpolnjevati pogoje, dolodene z zakot...o:rr^.

eJen nadzornega sveta ne more biti oseba, ki opravlja funkcije, ki jih kot nezdru ZIjive
doloda zakot:-, ki ureja integriteto in prepredevanje korupcije ter zakon, ki ureja
gospodarske druZbe.

elana nadzornega sveta javnega podjetja, ki jih je imenoval ustanovitelj, so za svoje
delo odgovorni ustanovitelju. Za dolZnost skrbnega ravnanja in odgovornost dlanov
nadzornega sveta se smiselno uporabljajo dolodila zakotta, ki ureja gospodarske
druZbe.

Ustanovitelj lahko odpoklide dlana nadzornega sveta, ki ga je imolil, kadarkoli pred
potekom mandatne dobe brez utemeljenega razloga.

Predstavnika delavcev, ki je clan nadzornega sveta odpoklide svet delavcev in s tem
seznani ustanovitelja javnega podjetj a.

V primeru preddasnega prenehanja mandata dlanu nadzornega sveta, ustanovitelj ali
svet delavcev imenuje nadomestnega dlana nadzornega sveta za preostali del
mandata.

elanom nadzornega sveta se zanjihovo delo zagotovi pladilo s sklepom ustanovitelja.

etani nadzornega sveta ne morejo biti udeleZeni pri dobicku javnega podjetja.

fif l2l2 Direktor

15. dlen

Javno podjetje ima enega direktorja javnega podjetja.

Javno podjetje ima lahko enega prokurista.

16. 6len

Direktorja imenuje in razreSuje nadzorni svet javnega podjetja po predhodno
pridobljenem soglasju ustanovitelj a.
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Mandatna doba direktorja traja pet (5) let in je po poteku mandatne dobe lahko
ponovno imenovan.

17.6len

Direktor jarmega podjetja vodi posle javnega podjetja in ga zastopa.

Pri zastopanju lahko direktor opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno
sposobnost j avnega podj etj a.

Pri vodenju javnega podjetja direktor vodi redne posle, ki imirajo iz narave dejavnosti
javnega podjetja, uresniduje sprejeto poslovno politiko javnega podjetja, zlasti pa:
- organizira in vodi delovni proces,
- izdela temeljne poslor,zne politike in poslovni nadrt javnega podjetja in ga predlaga

v mnenje nadzornemu svetu in v sprejem ustanovitelju,
- sestavi letno porodilo z vsemi radunovodskimi izkazi in drugimi sestavnimi deli,

vkljudno s predlogom uporabe bilandnega dobidka in ga predlaga v sprejem
nadzornemu svetu javnega podjetja in v sprejem ustanovitelju,

- doloda notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest javnega podjetja,
- izvrSuje sklepe nadzornega sveta in ustanovitelja,
- izdeluje porodila o poslovanju na zahtevo nadzornega sveta in ustanovitelja,
- skrbi za obveSdanje nadzornega sveta in ustanovitelja,
- predlaga sprejem sklepov ttadzort;.erl:u svetu in ustanovitelju,
- sklepa pogodbe o zaposlitvi in odloda o vseh pravicah, obveznostih in

o d govorno stih delav cev iz delovne ga r aztner j a,
- sprejema sploSne akte javnega podjetja, ki so v njegovi pristojnosti in predlaga

nadzornemu svetu in ustanovitelju sprejem sploSnih aktov javnega podjetja, ki so
v pristojnosti nadzornega sveta in ustanovitelja,

- vodi investicije v skladu s poslovnim nadrtom in sklepi ustanovitelja,
- opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in akti javnega podjetja.

Direktor odgovarja javnemu podjetju za Skodo, ki je nastala kot posledica krSitve
njegovih dolZnosti, razen de dokaZe, da je vestno in natandno izpolnjeval svoje
obveznosti,

Direktor potrebuje soglasje Obdinskega sveta Obdine Bovec za naslednje vrste poslov:
- za nakup oziroma odprodajo poslovnega deleZa v drugi druZbi,
- zanajemanje kreditov in drugo zadol1evanje, ki je nad 5 oh {pet odstotkov)vrednosti

osnovnega kapitala j avnega podjetja,
- za obremenitev nepremidnin, ki je nad 5 % (pet odstotkov) vrednosti osnovnega

kapitala j avne ga podj etj a,
- za druge posle, de je tako dolodeno z zakot:om ali splo5nimi akti javnega podjetja.

18. 6len

Direktor seznanja nadzorni svet z vsemi potrebnimi podatki, ki lahko pomembno
vplivajo ali je zanje razrrrnr'o pridakovati, da bodo pomembneje vplivali na poloZaj
javnega podjetja, zlasti pa direktor poroda nadzornemu svetu javnega podjetja o:
- nadrtovani poslovni politiki in drugih nadelnih vpraSanjih poslovanja jarrnega

podjetja,
- poteku poslov, Se posebej o prometu in finandnem stanju javnega podjetja,
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- drugih vpra5anjih na zahtevo nadzornega sveta (272. dlen Zakona o gospodarskih
druZbah, upoStevajod vse spremembe in dopolnitve zakona ali novega zakona,l<t
bi urejal podrodje gospodarskih druZb).

Direktor mora poleg tega na koncu vsakega polletja izdeLati pisno porodilo o
poslovanju javnega podjetja in ga predloZiti v sprejem nadzornemu svetu in
ustanovitelju.

Porodila morajo ustrezati nadelu vestnosti in verodostojnosti.

19. 6len

Pravice in obveznosti med direktorjem in druZbo se podrobneje opredelijo v pogodbi,
v kateri v imenu javnega podjetja podpiSe predsednik nadzornega sveta javnega
podj etj a, po predhodno pridoblj enem soglasju ustanovitelj a.

V. POSLOVNA SKRIVNOST

2O. 6len

ehni organov javnega podjetja in zaposleni v javnem podjetju so dolZni kot posiovno
skrivnost varovati vse podatke, za katere je oditno, da bi nastala obdutna Skoda
javnemu podjetju, de bi postali kakorkoli dostopni nepoobla5denim osebam.

Direktor javnega podjetja s posebnim aktom dolodi, kateri podatki se Stejejo za
poslovno skrirmost ja'unega podjetja, nadin njihovega varovanja in odgovornost oseb,
ki so jih dolZne varovati.

VI. NASTOPANJE JAVNEGA PODJETJA V PRAVNEM PROMETU

21. 6len

Javno podjetje lahko sklepa pravne posle in nastopa na trgu neomejeno, v skladu s
svojo dejar,rrostjo.

V pravnem prometu odgovarja druZba z vsemi sredstvi, s katerimi tazpolaga.

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti druZbe, razen v primerih, dolodenih z
zakonom.

VII.PREHODNE IN KONENT DOLOEBE

22.6len

Ta akt za(ne veljati z dnern sprejema s strani ustanovitelja v obliki notarskega zapisa.

spremembe in dopolnitve tega akta sprejema ustanovitelj na enak nadin.

Stevilka: OO7 -3 I 20 17 -3
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Bovec, dne 8. avgusta 2OIT

OBEINA BOVEC
LrJpar]

Valter MLEKUZ
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