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UVOD 

Interes za izgradnjo daljinskega sistema na lesno biomaso je občina Bovec izkazala že leta 2007, 
in izdelala prvo študijo izvedljivosti1. Po objavi javnega razpisa za nepovratne spodbude izgradnje 
DOLB iz Kohezijskega sklada v letu 2010, je občina 2.12.2011 sprejela Odlok o koncesiji za 
izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Bovec, čemur je 
2012 sledil razpis za podelitev koncesije. Zaradi različnih razlogov koncesija ni bila podeljena. Ob 
dejstvu, da je bil razpis za subvencije zaprt v letu 2014 je občina začasno zaustavila vse aktivnosti. 

Dne 10.11.2016 je bil ponovno objavljen javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na 
obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020. V letu 2017 je tako občina Bovec pospešeno 
začela s pripravo nove dokumentacije in sicer: 

 Izdelava treh idejnih zasnov za različne variante lokacije kotlovnice. (analize so pokazale, 
da je najprimernejša lokacija v industrijski coni) 

 Ocena ekonomskega potenciala, ki je definirala osnovne tehnične in ekonomske okvirje 
investicije 

Poleg tega je občinski svet občine Bovec na seji dne 23.2.2017 soglasno sprejel sklep, da 
občinska uprava pripravi vse potrebne postopke in dokumente za izvedbo daljinskega ogrevanja 
na lesno biomaso. 

Naslednji korak pri izvedbi investicije je sprejetje investicijske dokumentacij na občinskem svetu 
občine Bovec. 

METODOLOŠKO POJASNILO IZDELAVE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

Investicijska dokumentacija  obravnava investicijo v obsegu, ki bo predmet sofinanciranja s strani 
kohezijskega sklada. Tako so tudi kriteriji za izbor variante opredeljeni v skladu z javnim razpisom. 
Eden od ključnih kriterijev je tudi zainteresiranost, oziroma podpis pisma o nameri posameznih 
odjemalcev za priključitev na sistem. 

Pri izdelavi investicijske dokumentacije smo upoštevali: 

                                                

1 Študija izvedljivosti daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso v kraju Bovec, Eco Consulting d.o.o., 2007 

 



   

 

 uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) 

 obvezne sestavine dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Priloga 3 
razpisne dokumentacije javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na 
obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020 (Ur. l. RS, št. 70/2016)  

UREDBA O ENOTNI METODOLOGIJI ZA PRIPRAVO IN OBRAVNAVO INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE NA PODROČJU JAVNIH FINANC 

Uredba določa pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in 
druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance.  

Mejne vrednosti, ki določajo pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije 
po stalnih cenah z vključenim in posebej prikazanim davkom na dodano vrednost za obravnavan 
investicijski projekt pomeni, da je potrebno pripraviti Dokument identifikacije investicijskega 
projekta in Investicijski program. (vrednosti med 500.000,00 € in 2.500.000,00 €). 

OBVEZNE SESTAVINE DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) 

Dokument opredeljuje 7 poglavij, od katerih prve štiri določajo splošne vsebine in analizo 
posameznih variant. Točke 5., 6., in 7 pa obravnavajo izbrano varianto. 

VSEBINA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

Glede na navedene pravne osnove, DIIP obravnava točke od 1 do 4 iz obveznih vsebin DIIP, 
Investicijski program pa je izdelan v vsebini in obliki kot to določa Uredba o enotni metodologiji. 



   

 

1 Navedbe 

INVESTITOR2 

NAZIV Občina BOVEC 

NASLOV 

Trg golobarskih žrtev 8, 

5230 Bovec 

ODGOVORNA OSEBA 

Valter Mlekuž, Župan 

 

Podpis:                                                          Žig: 

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV SI36828866 

PRAVNI STATUS Lokalna skupnost 

PRETEŽNA DEJAVNOST Storitve 

LASTNINA Državna lastnina 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH  

TELEFON 

FAKS 

05 / 38 41 901 

05 / 38 41 915 

E-POŠTA obcina.info@bovec.si 

                                                

2 V dokumentu se kot investitor navaja občina, ker občinski svet še ni odločal o sprejemu investicijske dokumentacij in 

posledično o investitorju. Pri vlogi za nepovratna sredstva se na podlagi odločitve občinskega sveta investitor zamenja z 

upravljavcem. 



   

 

IZDELOVALEC DIIP  

NAZIV Proinženiring, podjetje za inženiring d.o.o. 

NASLOV 

Mednarodni prehod 2B, Vrtojba 

5290 Šempeter pri Gorici 

ODGOVORNA OSEBA 

Igor Vuga, Direktor 

 

Podpis:                                                          Žig: 

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV SI 12833282 

PRAVNI STATUS Družba z omejeno odgovornostjo 

PRETEŽNA DEJAVNOST Storitve 

LASTNINA Zasebna lastnina 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH 8 

TELEFON 

FAKS 

05 330 23 80 

05 330 23 85 

E-POŠTA info@proinzeniring.si 

 

UPRAVLJAVEC 

Na osnovi obstoječe zakonodaje ima lokalna skupnost izključno pravico, da določi, na kakšen 
način se bo izvajala dejavnost daljinskega ogrevanja. To seveda vključuje tudi izbor upravljavca. 
Pri tem lahko občina izbere naslednje variante: 

 Izbor upravljalca na osnovi javnega razpisa  
 Podelitev koncesije podjetju, ki je 100% lasti občine 
 Izdaje soglasja o izvajanju tržne distribucije na osnovi 286. člena Energetskega zakona 



   

 

Vsaka od variant ima določene prednosti in slabosti, ki so na kratko opisane v nadaljevanju. 

1.1 Izbor upravljavca na osnovi javnega razpisa 

Občina Bovec je postopek izbora zunanjega izvajalca (koncesionarja) že izvajala v letu 2012, ki pa 
zaradi različnih razlogov ni bil izbran. Zagotovo so posledice gospodarske krize tudi botrovale 
neuspešnemu izidu postopka. Glede na zadnje gospodarske indikatorje tako v Sloveniji kot tudi v 
občini Bovec, lahko danes z določeno mero zanesljivosti pričakujemo tudi interes zasebnega 
partnerja za investiranje v daljinski sistem ogrevanja. 

Prednosti: 

 Občini Bovec ni potrebno zagotoviti sofinanciranja investicije za delež, ki ni sofinanciran s 
strani Kohezijskega sklada. 

Slabosti 

 Celotno upravljanje, vključno z izrabo lokalne lesne biomase, kot tudi lokalne delovne sile je 
v pristojnosti zasebnega partnerja. Ob razpisu za koncesionarja se sicer lahko definira 
pogoje, vendar je to v praksi težko nadzorovati. 

 Občina nima neposrednega vpliva na oblikovanje cen, saj cene koncesionarju neposredno 
določa Agencija za Energijo. 

 Presežki prihodkov nad odhodki praviloma ne bi ostali v občini Bovec. 
 Koncesija se podeli za določeno obdobje (praviloma 15 let), zato ima zasebni partner 

omejene interese pri širitvi omrežja v času koncesije. Tako bi verjetno že v petem letu bile 
dodatne investicije omejene predvsem zaradi dobe vračanja investicije. Glede na načrte 
turističnih in drugih objektov v občini Bovec pa je z lahko pričakujemo interese odjemalcev 
za širitev omrežja v naslednjih 5 do 10 let. 

1.2  Podelitev koncesije podjetju v lasti občine Bovec 

Pri tem postopku lahko občina podeli koncesijo obstoječemu podjetju, ali pa namensko ustanovi 
novo podjetje, ki izvede investicijo ter upravlja z daljinskim sistemom. Pri tem občina zagotovi 
poroštvo za najem kredita novo ustanovljenemu podjetju.  

Prednosti 

 Občina ima popoln nadzor nad cenami, dobavo lesne biomase ter na zaposlitveno politiko 
potrebne delovne sile. 

 Presežke prihodkov nad odhodki razporeja občina kot lastnik. 
 Širitve omrežja bodo mogočena tudi v naslednjem srednjeročnem in dolgoročnem obdobju 



   

 

 Omrežje se bo lahko širilo tudi na področja, ki nimajo donosa na kapital, kakršnega 
pričakuje zasebni partner (stanovanjske hiše) 

 Novoustanovljeno podjetje bo lahko izvajalo tudi druge dejavnosti na področju energetika 
za celo občino. 

Slabosti 

 Občina mora zagotoviti poroštvo za najem kredita upravljavca v višini, ki ni zagotovljen s 
subvencijo 

1.2.1 Postopek podelitve koncesije 

Občina Bovec ima možnost v skladu z Energetskim zakonom izdati zgolj soglasje podjetju v lasti 
občine za izvajanje dejavnost v okviru tržne distribucije. Prednost tovrstne odločitve je predvsem v 
oblikovanju cen toplote, ki je v celoti v pristojnosti upravljavca. Postopek je podrobneje obrazložen 
v poglavju 3.1. Bistvena pomanjkljivost tovrstne organizacije pa je, da upravljavec nima izključne 
pravice ali določitve obveznega priključevanja na sistem, zato v nadaljevanju postopek 
obravnavamo kot izvajanje dejavnosti v okviru izbirne gospodarske javne službe. 

A. Podelitev koncesije obstoječemu podjetju v lasti občine Bovec 

1. Sprejem investicijske dokumentacije (občinski svet) 

2. Sprejem odloka o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe na območju 
občine Bovec z določbami (občinski svet): 

a. določilo o prenehanju veljavnosti »Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne 
gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Bovec«. (U.l. št. 
97/2011 z dne 2.12.2011. 

b. opredelitev in navedba izvajalca GJS (obstoječe podjetje) 

B. Podelitev koncesije novo ustanovljenemu podjetju v lasti občine Bovec 

1. Sprejem investicijske dokumentacije (občinski svet) 

2. Sprejem odloka o ustanovitvi podjetja - družbe z omejeno odgovornostjo (občinski svet) – 
Predlog odloka je v prilogi 1. 

3. Sprejem odloka o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe na območju 
občine Bovec (občinski svet) z določilom o prenehanju veljavnosti »Odloka o koncesiji za 
izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Bovec«. 
(U.l. št. 97/2011 z dne 2.12.2011). – Predlog odloka je v prilogi 2. 



   

 

4. Po ustanovitvi podjetja sprejem odloka o opredelitvi in navedbi izvajalca GJS (občinski svet) 

1.3  Izdaja soglasja o izvajanju tržne distribucije na osnovi 286. člena Energetskega 

zakona 

Varianto tržne distribucije je uvedel Energetski zakon (EZ1) leta 2014. Pri tem ne gre za izvajanje 
gospodarske javne službe, saj je le-ta obvezna pri sistemih, ki oskrbujejo več kot 100 
stanovanjskih enot. V občini Bovec v srednjeročnem načrtu širitve omrežja ni predvidenih 100 
stanovanjskih enot. 

Tržna distribucija pomeni obliko izvajanja distribucije toplote brez podelitve izključne pravice ali 
določitve obveznega priključevanja na sistem in brez regulacije cene toplote za ogrevanje. Za 
izvajanje dejavnosti distribucije toplote kot tržne distribucije mora distributer predhodno pridobiti 
soglasje lokalne skupnosti, na območju katere se bo izvajala tržna distribucija. K vlogi za izvajanje 
tržne distribucije distributer priloži idejno zasnovo investicije, prostorsko opredelitev območja 
distribucije ter opredeli predvideno število in vrsto uporabnikov ter njihovo skupno porabo. 

Glede na potek trase in lokacijo kotlovnice ni pričakovati, da bi občina podala soglasje zasebnemu 
partnerju, zato ta varianta ni smiselna. 

Smiselna bi bila le pod pogojem, da vlogo poda Zadruga, katere ustanovitelj bi bila tudi občina. 

1.3.1 Izdaja soglasja Zadrugi 

Člani zadruge so hkrati lastniki, upravljavci in poslovni partnerji zadruge. Člani sodelujejo pri 
odločanju in določanju politike poslovanja zadruge in sprejemanju odločitev. Sistem upravljanja 
zadruge, ki izvira iz solastništva premoženja in obveznosti jamstva, je prilagojen temu cilju. 
Zadruga zagotavlja članom demokratično upravljanje en član en glas. Premoženje, s katerim 
posluje zadruga, je zadružna lastnina in je namenjena le poslovanju zadruge. Poslovanje je 
osredotočeno na dolgi rok. Minimalno število članov zadruge je 3. 

Pri izvajanju daljinskega ogrevanja je v Sloveniji že ustanovljena zadruga Loški potok. Zadruga je 
takoj po ustanovitvi kandidirala na razpisu za podelitev koncesije za izgradnjo daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso, ki je bil objavljen s strani občine. Koncesija je bila podeljena Lesni 
zadrugi Loški Potok, ki je tudi prejemnik nepovratnih kohezijskih sredstev. 

Pri projektu DOLB Bovec bi bilo smiselno, da bi bili člani zadruge odjemalci toplote.  

Prednosti 

 Vse investicijske in upravljavske aktivnosti izvaja Zadruga 
 Zadruga ni zavezanec za javna naročila, kar pomeni skrajšanje roka za izgradnjo sistema 



   

 

 

Slabosti 

 Obstaja tveganje, da pri razpisu za koncesijo zadruga ne bi bila najugodnejši ponudnik 
 Če bi se dejavnost izvajala kot tržna distribucija pa zadruga ne bi imela izključne pravice ali 

določitve obveznega priključevanja na sistem 

1.4 Predlog najprimernejše organiziranosti upravljavca  

Na osnovi analize vseh možnih variant organizacije izvajanja dejavnosti ugotavljamo, da je izmed 
vseh možnosti za občino Bovec najprimernejša varianta opisana v točki 1.2. in sicer: Podelitev 
koncesije podjetju v lasti občine Bovec. 

Glede na dejstvo, da občina Bovec nima ustreznega podjetja v njeni lasti je zato potrebno 
ustanoviti novo podjetje. 

V okviru izdelave Dokumenta identifikacije investicijskega projekta smo pripravili tudi potrebne 
pravne podlage, ki so potrebne za določitev upravljavca. (Priloga tega dokumenta). 

 

 

 



   

 

2 Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev 
usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami 

Cilji investicije so: 

  zmanjšati stroške ogrevanja za odjemalce sistema, 
  ustvarjen dobiček investicijskega projekta ohraniti na nivoju lokalne skupnosti, 
  zagotoviti dolgoročno stabilnost cen ogrevanja, 
  z obravnavanim investicijskim projektom pridobiti ustrezne finančne vire in izkušnje za 

razširitev daljinskega ogrevanja na ostale dele Bovca  
  zmanjšati energetsko uvozno odvisnost energentov, 
  zmanjšati emisije CO2 in SO2 
 

Z gradnjo nove kotlovnice na lesno biomaso občina Bovec deluje v skladu z EU smernicami in 
strategijo širšega razvoja regije, države in Evropske unije ter z gradnjo spodbuja predvsem razvoj 
lokalnega domačega okolja na področju varstva okolja, zmanjševanju odvisnosti od energije, 
zaposlovanju, razvoju tehnologije in večanju javne podpore. 

 

 



   

 

3 Opis variant »z« investicijo, predstavljenih v primerjavi z alternativo 
»brez« investicije in/ali minimalno alternativo. 

3.1 Opis variant z investicijo 

V okviru dosedanjih študij so že bile obdelane različne variante in sicer: 

VARIANTA 1: 

 Lokacija kotlovnice na lesno biomaso: v Kulturnem domu (rekonstrukcija obstoječe ELKO 
kotlovnice). 

 Odjemalci toplote: »Bovec – center«  
 Večji porabniki: Kulturni dom, OŠ, telovadnica, vrtec, hotela Kanin in Alp ter še nekaj 

manjših porabnikov v okolici na trasi toplovoda. 
 Skupaj potrebe po toplotni energiji: 2,179.119 kWh, od tega: o toplote potrebe za 

ogrevanje: 86% oziroma 1.874.042 kWh/a  toplotne potrebe po sanitarni topli vodi, 
ogrevanju bazenov: 14% oziroma 305.077 kWh/a 

ZAKLJUČEK: Varianta je bila v letu 2017 ocenjena kot težko izvedljivo zaradi omejitve prostorskih 
kapacitet. 

VARIANTA 2:  

 Lokacija kotlovnice na lesno biomaso: nova kotlovnica na območju Žaršč.  
 Odjemalci toplote: »Bovec – center«, »Turistični kompleks Žaršče«  
 Večji porabniki: nov turistični kompleks Žaršče, Kulturni dom, OŠ, telovadnica, vrtec, hotela 

Kanin in Alp ter še nekaj manjših porabnikov v okolici na trasi toplovoda.  
 Skupaj potrebe po toplotni energiji: 5,284.114 kWh, od tega: o toplote potrebe za 

ogrevanje: 82% oziroma 4,332.973 kWh/a o toplotne potrebe po sanitarni topli vodi, 
ogrevanju bazenov: 18% oziroma 951.141 kWh/a  

 Ocena trase toplovoda: 900 m oziroma 5.871 kWh/m - Potrebna količina lesnih sekancev: 
7.162 nm3. 

ZAKLJUČEK: Varianta ni več izvedljiva zaradi spremembe lastništva bodočega turističnega 
kompleksa Žaršče. 

VARIANTA 3:  

 Lokacija kotlovnice na lesno biomaso: nova kotlovnica na območju industrijske cone 



   

 

Objekt Energent Poraba Kal. Vred Energija [MWh] Strošek [€]

OŠ Bovec ELKO (l) 30.000 10 300,0 19.672
Občinska stavba ELKO (l) 5.000 10 50,0 3.279
Strgulčeva hiša ELKO (l) 10.000 10 100,0 6.557
Telovadnica pri OŠ ELKO (l) 20.000 10 200,0 13.115
Kulturni dom ELKO (l) 24.000 10 240,0 15.738
Vrtec in glasbena šola UNP [m3] 5.000 25,93 129,7 10.750
MAHLE Letrika Bove D.O.O. UNP [m3] 22.000 25,93 570,5 47.300
Mercator - poslovna ELKO (l) 11.000 10 110,0 7.213
Hotel Dobra Vila UNP [m3] 3.000 25,93 77,8 6.450
Apartm Skok ELKO (l) 4.000 10 40,0 2.623
Hostel ELKO (l) 2.000 10 20,0 1.311
Drugo 0 0 0,0 0

134.008

 Odjemalci toplote: »Bovec – center«, »Industrijska cona«, »Ob zdravstvenem domu«, 
»Turistični kompleks Žaršče«, »Nova industrijska cona«  

 Večji porabniki: Zdravstveni dom, 6 stanovanjskih blokov, varovana stanovanja (Dom 
starejših občanov), Iskra, Lesna, ČIB, nov turistični kompleks Žaršče, Kulturni dom, OŠ, 
telovadnica, vrtec, hotela Kanin in Alp ter še nekaj manjših porabnikov v okolici na trasi 
toplovoda.  

 Skupaj potrebe po toplotni energiji: 8,340.467 kWh, od tega: o toplote potrebe za 
ogrevanje: 84% oziroma 7,005.992 kWh/a o toplotne potrebe po sanitarni topli vodi, 
sušilnice: 16% oziroma 1,334.475 kWh/a  

 Ocena trase toplovoda: 3.000 m oziroma 2.780 kWh/m - Potrebna količina lesnih sekancev: 
11.173 nm3. 

ZAKLJUČEK: Varianta temelji v veliki meri na bodoči rabi, ki jo ne moremo obravnavati v 
dokumentih, ki so potrebni za pridobitev nepovratnih sredstev. Podrobnejši izračuni v okviru ocene 
ekonomskega potenciala so pokazali, da veja proti zdravstvenem domu ni ekonomsko učinkovita 

VARIANTA 4 

Varianta je izdelana na podlagi razgovorov s potencialnimi odjemalci, ki bi se priključili na sistem 
ogrevanja že v prvi fazi. Na podlagi zaključkov pogajanj z odjemalcih in podpisa pisma o nameri za 
priključitev na sistem, ta varianta upošteva naslednje odjemalce s karakteristiko odjema: 

Tabela 1: Odjemalci in karakteristika odjema za varianto 4 

Za varianto 4 so posledično definirane tudi naslednji parametri: 

 Lokacija kotlovnice na lesno biomaso: nova kotlovnica na območju industrijske cone 
 Skupne potrebe po toplotni energiji 1.527 MWh, Ocenjena moč odjemalcev 1.518 kW,  



   

 

 Dolžina trase 1.493 m  

V okviru analize te variante smo vrednotili tudi priključitev hotela Alp in Kanin. V času izdelave 
dokumentacije so razmere na strani hotelov negotove zaradi: 

Hotel Alp v zimskem ogreva le za namene vzdrževanja minimalne temperature proti zmrzali, tako 
da je poraba v zimskem času 200 MWh. Poleg tega je potrebno ob priključitvi posodobiti interne 
inštalacije v kotlarni, kar ni del projekta. Po zagotovilih trenutnega začasnega lastnika bo lastništvo 
najverjetneje urejeno v naslednjih mesecih.  

Hotel Kanin bo ob rekonstrukciji v naslednjem letu vgradil toplotno črpalko zrak voda. To pomeni, 
da bi bilo smiselno iz daljinskega ogrevanja pokrivati konično energijo ko toplotna črpalka ni 
rentabilna. Ocenjen odjem te energije je 300 MWh. Predlagana cena s strani predstavnikov hotela 
je bila 50 €/MWh, kar pa je nelogična in v tem trenutku ni sprejemljivo za obravnavano investicijo. 

Tudi po sprejetju investicijske dokumentacije je potrebno nadaljevati razgovore z obema hoteloma 
in v naslednjih fazah širitve sistema tudi priključiti ta dva pomembna odjemalca. 

ZAKLJUČEK: Varianta 4 je ocenjena kot najbolj primerna za obravnavo in sprejetje, saj so vsi 
odjemalci (razen Alp in Kanin) izkazali interes za priključitev na sistem. Glede na kratkoročni načrt 
širitve DOLB pa je potrebno pri izdelavi projekta za gradbeno dovoljenje upoštevati tudi  varianto 
4a in 4b. 



   

 

VARINTA 4a 

Varianti 4 se doda priključni toplovod do hotelov ALP in KANIN. Ocenjena poraba 800 MWh, 
priključna moč 1MW3 

VARIANTA 4b 

Varianti 4 se doda priključni toplovod Žaršče. Ocenjena poraba 500 MWh, priključna moč 400 kW4. 

3.2 Varianta brez investicije 

Ocenjujemo, da ima investicija znatne posredne in neposredne finančne učinke, torej bi varianta 
brez investicije imela še naprej negativne učinke tako na občinski proračun kot tudi na ostale 
odjemalce predvidene za priklop. 

 

                                                

3 Ocene so na podlagi pridobljenih podatkov predstavnikov hotelov 

4 Ocene so na podlagi neformalnih informacij, ki smo jih pridobili v času izvajanja DIIP 



   

 

4 PRILOGE: 

Priloga 1: ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA ZA PROIZVODNJO IN DOBAVO 
TOPLOTNE ENERGIJE DOLB Bovec d.o.o. 

Priloga 2: ODLOKO NAČINU IZVAJANJA IZBIRNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
OSKRBE S TOPLOTNO ENERGIJO NA OBMOČJU OBČINE BOVEC 

 

 

 



BESEDILO ODLOKA 
 
Na podlagi 284. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), 3., 6. in 7. člena Zakona 
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 
57/11 - ORZGJS40) , 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo),  ter Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine 
Bovec na svoji ____. redni seji dne ________ sprejel 

 

ODLOK 
O NAČINU IZVAJANJA IZBIRNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S 

TOPLOTNO ENERGIJO NA OBMOČJU OBČINE BOVEC 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
1. člen 

(vsebina odloka) 
 

Ta odlok ureja način izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javna 
služba): 
- dejavnost proizvodnje toplote za daljinsko ogrevanje (proizvajalec toplote) in 
- dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja s toploto iz omrežja daljinskega 

ogrevanja (v nadaljevanju: dejavnost sistemskega operaterja). 
 
 

2. člen 
(območje izvajanja javne službe) 

 
Javna služba se izvaja na območju občine Bovec. 
 

II. IZVAJANJE DEJAVNOSTI DISTRIBUTERJA TOPLOTE 
 

1. Opredelitev javne službe in izvajanje 
 

3. člen 
(opredelitev javne službe) 

 
Gospodarska javna služba dejavnost distributerja toplote obsega: 
- izvedbo investicije ter obratovanja in vzdrževanja kotlovnice in deponije goriva, 
- zanesljivo, varno in učinkovito proizvodnjo toplote na lesno biomaso za daljinsko ogrevanje. 
- zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo toplote, 
- obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja, 
- zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, za priključitev in dostop do omrežja, 
- zanesljivost oskrbe s toploto s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja, 
- nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja, 
- zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemalcem, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop 

do omrežja, 
- napoved porabe toplote z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih 

ukrepov pri porabnikih. 
 

4. člen 
(opredelitev izvajalca) 

 



Javna služba se v občini Bovec zagotavlja s podelitvijo koncesije javnemu podjetju v 100% lasti občine 
Bovec.  
 
 

2. Javna pooblastila 
 

5. člen 
(javna pooblastila) 

 
Distributer toplote ima pri izvajanju javne službe naslednja javna pooblastila: 
- daje v postopku priprave prostorskih aktov smernice in mnenja na načrtovane prostorske ureditve 

skladno s predpisi o urejanju prostora, 
- določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in 

daje soglasje k projektnim rešitvam za načrtovane posege v območje varovalnih pasov prenosnih 
in distribucijskih omrežij, skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov in Energetskim zakonom, 

- izdaja sistemska obratovalna navodila, 
- izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja, 
- daje soglasje za priključitev na omrežje. 
 
Distributer toplote ima poleg pooblastil iz prejšnjega odstavka tudi druga javna pooblastila, ki jih v času 
trajanja koncesije določa oziroma določi zakon. Stroške priprave in izdaje dokumentov iz tega člene 
nosi koncesionar. 
 
 

3. Financiranje javne službe 
 

6. člen 
(financiranje) 

 
Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo lokalno gospodarsko javno službo, se financirajo iz cene za 
toplotno energijo, ki jo plačujejo uporabniki, ter iz drugih sredstev. 
 

 
7. člen 

(drugi prihodki) 
 
Distributer toplote pridobiva prihodke tudi od priključitev in ostalih prihodkov. 
 

4. Obveznosti distributerja toplote 
 

8. člen 
(splošni pogoji) 

 
Splošne pogoje za dobavo in odjem toplotne energije iz distribucijskega omrežja (v nadaljevanju: splošni 
pogoji) pripravi in sprejme v 6 mesecih po podelitvi koncesije po javnem pooblastilu distributer toplote v 
skladu z metodologijo, ki jo določi Agencija za energijo.  

Splošni pogoji morajo obsegati tudi: 

- ukrepe varstva potrošnikov, ki se nanašajo na vsebino pogodbe med izvajalcem in 
odjemalcem, 

- zagotavljanje ustreznega vnaprejšnjega opozorila o spremembah pogodbe in podatkov o tarifi 
in cenah, 

- pravico odjemalca do zamenjave dobavitelja brez plačila stroškov, 
- postopke odločanja o pritožbah odjemalcev, 



- razloge za ustavitev distribucije toplotne energije iz razlogov navedenih v 76. členu 
Energetskega zakona, 

- postopek in pogoje dostopa do distribucijskega omrežja, 
- postopek in pogoje priključitve na distribucijsko omrežje. 

 
9. člen 

(informiranje odjemalcev) 
 

Distributer toplote mora najmanj enkrat letno informirati na svoji spletni strani in spletni strani občine 
odjemalce o gibanjih in značilnostih porabe toplotne energije na distribucijskem omrežju, kjer distributer 
toplote opravlja javno službo. 

 
10. člen 

(kataster omrežja in infrastrukture) 
 

Distributer toplote je dolžan voditi kataster omrežij in infrastrukture, ki jih upravlja, vključno z zbirko 
podatkov o odjemalcih, o uporabnikih in trošilih in oboje posredovati občini, kolikor ta to zahteva. 
 

5. Zasnova sistema in distribucijsko omrežje 
 

11. člen 
(zasnova sistema) 

 
Sistem oskrbe s toplotno energijo je zasnovan na kotlovnici, deponiji goriva ter na distribucijskem 
omrežju. 

 
12. člen 

(definicija distribucijskega omrežja) 
 

Distribucijsko omrežje je omrežje za prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja 
sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do 
odjemnega mesta. 
 
Distribucijsko omrežje poteka od prevzemnih mest do predajnih mest uporabnikom, kot to določajo 
sistemska obratovalna navodila. 
 
Distribucijsko omrežje se lahko proda, kako drugače odsvoji ali obremeni le s predhodnim soglasjem 
občine. 

 
13. člen 

(priključitev na distribucijsko omrežje) 
 

Distributer toplote mora na primeren način, skladno s predpisi o graditvi objektov, obvestiti potencialne 
uporabnike o možnosti priključitve na distribucijsko omrežje. 
 
Priključitev na distribucijsko omrežje se opravi na način in pod pogoji določenimi z Energetskim 
zakonom, s tem odlokom, splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplotne energije in sistemskimi 
obratovalnimi navodili. 
 
Priključitev uporabnika na omrežje lahko izvede le distributer toplote. 

 
14. člen 

(vloga za priključitev) 
 



Distributer toplote mora na podlagi popolne pisne vloge izdati odločbo o soglasju za priključitev 
uporabnika na distribucijsko omrežje v roku, določenem s prepisi, ki urejajo splošni upravni postopek. 
Pogoji za izdajo soglasja ter za zavrnitev izdaje soglasja za priključitev so določeni v splošnih pogojih. 

 
 

15. člen 
(pogodba o priključitvi) 

 
Po dokončnosti odločbe o soglasju je dolžan distributer toplote priključiti uporabnika omrežja na 
distribucijsko omrežje, če priključek izpolnjuje tehnične in druge pogoje, določene s sistemskimi 
obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji. 
 
Pred priključitvijo skleneta distributer toplote in uporabnik omrežja pogodbo o priključitvi, s katero uredita 
vsa medsebojna razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo, premoženjskimi vprašanji v 
zvezi s priključkom, vzdrževanjem priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in 
priključitev. 

 
16. člen 

(stroški priključitve na distribucijsko omrežje) 
 

Uporabnik nosi stroške priključitve, če ni v pogodbi o dobavi določeno drugače. 
 
Če ni v pogodbi o priključitvi drugače določeno, postane distributer toplote lastnik toplotne postaje in jo 
mora vzdrževati v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili. Lastnik interne toplotne naprave in dela 
toplotne postaje - hišne postaje z merilnikom toplotne energije je odjemalec. 

 
17. člen 

(pogodba o dobavi) 
 

Distributer toplote in uporabnik skleneta pogodbo o dobavi toplote, skladno z Energetskim zakonom, 
sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji, v kateri se dogovorita o pogojih dobave in 
odvzema toplote. 

 
18. člen 

(vzdrževanje in gradnja kotlovnice in deponije goriva) 
 

Proizvajalec toplote je dolžan pridobiti zemljišče ter izgraditi in zagotoviti obratovanje in vzdrževanje 
kotlovnice ter deponije goriva tako, da ves čas ohranja njihovo nezmanjšano funkcionalnost, 
obratovalno usposobljenost in varnost delovanja, v skladu z obveznostmi določenimi v koncesijski 
pogodbi. 

 
19. člen 

(vzdrževanje in gradnja distribucijskega omrežja) 
 

Distributer toplote je dolžan vzdrževati in graditi distribucijsko omrežje s katerim izvaja javno službo 
tako, da ves čas ohranja njegovo nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno usposobljenost in varnost 
delovanja, v skladu z obveznostmi določenimi v koncesijski pogodbi. 
 
 

III. OSTALE DOLOČBE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
 

1. Organizacijska zasnova izvajanja javne službe 
 

 
20. člen 



 (oblika izvajanja javne službe) 
 

Za izvajanje javne službe se podeli koncesija.  
 
Koncesionar pridobi izključno pravico izvajanja javne službe na območju, določenem v aktu o podelitvi 
koncesije. Na podlagi te izključne pravice ima distributer toplote pravico in dolžnost priključiti na 
distribucijsko omrežje vsakega uporabnika oziroma odjemalca, ki izpolnjuje vse pogoje za priključitev 
na distribucijsko omrežje, določenimi s predpisi in splošnimi akti, razen v primeru premajhne zmogljivosti 
distribucijskega omrežja. 

 
 

21. člen 
(obveznost priključitve na distribucijsko omrežje in uporaba toplotne energije iz daljinskega 

ogrevanja) 
 
Obveznost priključitve na distribucijsko omrežje ali uporaba toplotne energije iz daljinskega ogrevanja 
se lahko določi z občinskimi predpisi, sprejetimi z namenom varovanja okolja, zaradi gostote naselitve 
ali drugih okoljskih pogojev.  

 
2. Pravice in obveznosti uporabnikov javnih služb 

 
22. člen 

(pravice in obveznosti uporabnikov javne službe) 
Uporabnik mora imeti z izvajalcem javne službe sklenjeno pogodbo o dostopu do distribucijskega 
omrežja. 
 

3. Nadzor nad opravljanjem javne službe 
 

23. člen 
(nadzor nad izvajanjem službe) 

 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo organi, glede na določbe Energetskega zakona in določbe 
tega odloka. 
 
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

24. člen 
 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne 
službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Bovec (Uradni list RS št 97/2011 z dne 2.12.2011). 
 

25. člen  
 

(uveljavitev) 
 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: ________________ 
 
Bovec, dne ____________2017 
 
 

Župan 
občine Bovec 

Valter Mlekuž l.r. 



BESDILO ODLOKA 
 
Na podlagi določila 2. odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS. St. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15- ZUUJFO, 76/16 - odl. US - v nadaljnjem 
besedilu ZLS), 25., 26. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, St, 32/93, 
30/98 -ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11 - v nadaljnjem besedilu ZGJS), Zakona o 
gospodarskih družbah (Uradni list RS, St. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 
57/12, 44/13 - odl. US, 82/13 in 55/15 - v nadaljnjem besedilu ZGD-1) in Statuta Občine Bovec (Uradni 
list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na svoji ____. redni seji dne ________ sprejel 
 
 
 

ODLOK 
 

O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA ZA PROIZVODNJO IN DOBAVO TOPLOTNE ENERGIJE 
DOLB Bovec d.o.o., 

 
 
 

I. TEMELJNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(uporaba izrazov) 

 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški 
spol. 
 

2. člen 
(ustanovitev javnega podjetja) 

 
(1) S tern odlokom Občina Bovec (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja Javno podjetje DOLB 
Bovec d.o.o., ki opravlja dejavnosti iz tega akta kot izbirno gospodarsko javno službo,  
(2) Ta odlok je istočasno tudi akt o ustanovitvi Javnega podjetja DOLB Bovec d.o.o. 
 

3. člen 
(uporaba predpisov) 

 
Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem javnega podjetja iz 2. člena tega odloka, ki niso 
urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, ki 
ureja gospodarske družbe. 
 

4. člen 
(pomen pojmov) 

 
 
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske javne 
službe in v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.  
 
 

II. FIRMA IN SEDEŽ 
 

5. člen 
(firma in sedež) 

 
 
(1) Firma družbe je: Javno podjetje za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o,.  
 
(2) Skrajšana firma je: DOLB Bovec d.o.o.  
 
(3) Sedež družbe je: Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. 



III. DEJAVNOST DRUŽBE 
 

6. člen 
(Dejavnost družbe) 

 
 
 
 
(1) Družba opravlja na območju Občine Bovec lokalne gospodarske javne službe, ki jih s svojimi akti 
določi ustanovitelj.  
 
(2) Družba izvaja naslednjo izbirno gospodarsko javno službo: 
 

- proizvodnja in dobava toplote za daljinsko ogrevanje (oskrba s toplotno energijo).  
 
(3) Družba opravlja v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list TS, St. 69/07, 
17/08) naslednje dejavnosti:  
 
35.119   Druga proizvodnja električne energije  
35.3   Oskrba s paro in vrodo vodo,  
35.30   Oskrba s paro in vročo vodo,  
35.300   Oskrba s paro in vročo vodo,  
42,210   Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline,  
46.710   Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi.  
 
(4) Družba poleg osnovne dejavnosti opravlja tudi dopolnilne dejavnosti, ki pripomorejo k uresničevanju 
osnovnih dejavnosti.  
 
(5) Družba lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki ne pomenijo opravljanja gospodarskih javnih služb, 
so pa pomembne za njeno poslovanje in opravljanje gospodarskih javnih služb ter zagotavljajo boljšo 
izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo produktivnost zaposlenih.  
 
(6) Družba je dolžna skladno z veljavno klasifikacijo dejavnosti v statutu družbe natančno opredeliti 
svoje vsakokratne dejavnosti.  
 
 

IV. OSNOVNI KAPITAL DRUZBE IN OSNOVNI VLOZEK DRUZBENICE  
7. člen 

(Osnovni kapital) 
 

 
(1) Osnovni kapital družbe znaša 7.500,00 EUR.  
 
(2) Ta osnovni kapital zagotavlja s svojim osnovnim vložkom ustanovitelj.  
 
(3) Na temelju vloženega osnovnega vložka obstaja en sam poslovni delež, ki ga v višini 100% poseduje 
edini ustanovitelj - Občina Bovec.  
 

V. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI DRUZBE  
8. člen 

(odgovornost) 
 

 
(1) Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.  
 
(2) Premoženje družbe je v pravnem prometu.  
 
(3) Ustanovitelj za obveznosti družbe ne odgovarja. 
 

 



VI. INVESTICIJE V JAVNO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO  
 

9. člen 
 (komunalna infrastruktura) 

 
 
(1) Občina Bovec se zavezuje predati družbi v najem, posest in uporabo sredstva javne komunalne 
infrastrukture, to je objekte, naprave in omrežja za proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje in dobavo 
toplote, s katerimi razpolaga. 
 
(2) Družba mora javno infrastrukturo vzdrževati in uporabljati kot dober gospodar za potrebe izvajanja 
javne službe.  
 
(3) Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z najemom in uporabo sredstev javne infrastrukture se 
uredijo s posebno pogodbo.  
 
(4) Sredstva za redno vzdrževanje javne infrastrukture se pokrivajo iz prihodka, doseženega z 
izvajanjem storitev javne službe.  
 
 

10. člen 
  

(javno pooblastilo - naloge)  
 
(1) Na podlagi tega odloka se družbi z dnem uveljavitve odloka podeljuje javno pooblastilo, da v okviru 
izvajanja javne službe opravlja naslednje naloge: Izvajanje investicij v javno infrastrukturo vodenje in 
vzdrževanje katastra javne infrastrukture v skladu s predpisi, vodenje operativnih evidenc v zvezi z javno 
infrastrukturo v skladu s predpisi, vzdrževanje (redno in občasno) infrastrukture, vodenje obnovitvenih 
in razširitvenih investicij v javno infrastrukturo, ki se sestoji iz: 
 

- načrtovanja razvoja javne infrastrukture,  
- priprave investicijske dokumentacije oziroma načrtov,  
- izvajanje javnih naročil,  
- izvajanje investicijskih del,  
- nadziranje investicij.  

 
(2) Družba mora poleg zgoraj navedenih nalog v zvezi z izvajanjem javne službe tudi zagotoviti:  
 

- vodenje evidenc o opravljenem vzdrževanju,  
- svetovanje v zvezi z razvojem javne infrastrukture,  
- poročanje o stanju javne infrastrukture.  

 
(3) Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z javnim pooblastilom in nalogami iz tega člena se 
podrobneje uredijo s posebno pogodbo iz tretjega odstavka 9, člena tega odloka.  
 
 

11. člen 
  

(razvoj in nadzor)  
 
 
Usklajevanje razvoja in nadzor nad uresničevanjem določb 9. in 10. člena tega odloka se izvaja v skladu 
z zakonom in pogodbo iz tretjega odstavka 9. člena tega odloka.  
 
 

VII. UPRAVLJANJE DRUZBE  
 

12. člen 
  

(Ustanovitelj) 



 
(1) Občina Bovec, kot ustanovitelj in edini družbenik družbe, samostojno odloča o vseh vprašanjih, o 
katerih v skladu z zakonom odločajo družbeniki ter o drugih vprašanjih določenih z zakonom in statutom 
družbe kakor tudi: 
 

- določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti,  
- sprejme statut družbe in njegove spremembe,  
- zagotavlja nadzor nad poslovanjem družbe in  
- sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni račun družbe,  

 
(2) Za posamezen sklic skupščine lahko ustanovitelj imenuje svoje pooblaščence. ( 
 
(3) Pristojnosti ustanovitelja podrobneje določa statut družbe.  
 
(4) Ustanovitelj mora vse odločitve vpisovati v knjigo sklepov, ki jo potrdi notar.  
 
 

13. člen 
  

(Organi družbe) 
 

 
(1) Upravljanje družbe se vrši preko organov družbe.  
 
(2) Organi družbe so direktor in nadzorni svet.  
 
 

14. člen 
  

(Direktor) 
 
(1) Družbo (oz. njeno poslovanje in delo) neposredno vodi in zastopa poslovodstvo družbe - direktor.  
 
(2) Direktorja družbe imenuje in razrešuje nadzorni svet družbe,  
 
(3) Pogoji in postopek imenovanja in razrešitve direktorja se določijo s statutom družbe.  
 
(4) Direktor zastopa, predstavlja in vodi družbo skladno s pravicami, obveznostmi in pristojnostmi, ki se 
podrobneje določijo s statutom družbe ter v skladu z namenom družbe in sprejetimi programi in 
smernicami.  
 
(5) Poslovodstvo (direktor) mora za posle, ki se nanašajo na:  
 

- promet z nepremičninami in obremenitve nepremičnin,  
- najemanje in dajanje dolgoročnih kreditov, dajanje poroštev ter  
- sklepanje pogodb v vrednosti nad 10.000,00 EUR pridobiti soglasje nadzornega sveta.  

 
 

15. člen 
  

(Nadzorni svet) 
 
 
(1) Nadzorni svet opravlja nadzor nad poslovanjem družbe, pregleduje in preverja knjige in 
dokumentacijo družbe, skrbi za redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza, 
spremlja rentabilnost družbe in njenega gospodarska gibanja ter opravlja druge zadeve, ki se nanašajo 
na poslovanje družbe, o čemer obvešča ustanovitelja.  
 
(2) S statutom družbe se podrobneje določijo pravice, obveznosti in pristojnosti nadzornega sveta ter 
druga vprašanja, povezana z delovanjem nadzornega sveta.  



 
VIII. POSLOVNA POLITIKA  

 
16. člen 

  
(Nadzorni svet) 

 
 

Direktor družbe predlaga in izvaja poslovno politiko družbe na osnovi strateških in razvojnih ciljev, ki jih 
določa in usklajuje ustanovitelj. 
 
 

IX. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI, RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POSLOVNA POROCILA  
 

17. člen 
  

(financiranje) 
 
 

 
(1) Dejavnost družbe se financira iz naslednjih virov:  
 

- iz prihodkov, doseženih s prodajo storitev, v okviru izvajanja javnih služb,  
- iz sredstev kohezijskega sklada namenjenih za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na 

obnovljive vire energije 
- iz drugih virov, določenih z zakonom in občinskimi predpisi,  
- iz prihodkov od opravljanja drugih dejavnosti družbe.  

 
(2) Morebitno izgubo družbe pri opravljanju gospodarske javne službe, ki presega dobiček od opravljanja 
drugih dejavnosti, pokriva ustanovitelj/družbenik v skladu z veljavnimi predpisi.  
 
 

X. JAVNA POOBLASTILA  
 

18. člen 
  

(financiranje) 
 

Družba lahko izvaja javna pooblastila v okviru svoje dejavnosti, v obsegu in na način, ki ga določa zakon 
oziroma ustanovitelj s svojimi odloki, oziroma drugimi ustreznimi splošnimi akti.  
 
 

XI. AKTI DRUŽBE  
 

19. člen 
  

(akti družbe) 
 
 

 
(1) Statut družbe, v katerem se podrobneje določijo delovanje družbe, delo in odločanje organov družbe, 
pogoji in postopek za imenovanje direktorja ter druga vprašanja, sprejme nadzorni svet s soglasjem 
občinskega sveta ustanovitelja.  
 
(2) Direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejema splošne akte družbe.  
 
 

 
 
 



XII. PREDHODNE IN KONČNE DOLOCBE  
 

20. člen 
  

(akti družbe) 
 

 
Za čas 12 mesecev oziroma do imenovanja direktorja, za vršilca dolžnosti direktorja imenuje župan 
Občine Bovec.  
 

21. člen 
  

(konstituiranje nadzornega organa) 
 
 
Nadzorni svet iz 15. člena tega odloka se mora konstituirati najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi 
tega odloka.  
 

22. člen 
  

(rok sprejetja statuta) 
 
 
Statut družbe mora biti sprejet najkasneje v devetdesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.  
 
 

23. člen 
  

(uveljavitev) 
 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: ________________ 
 
Bovec, dne ____________2017 
 
 

Župan 
občine Bovec 

Valter Mlekuž l.r. 




