
DOGOVOR

med dmzbo Impol 2000, d. d., in predstavniskim telesom delavcev

skupine Impol (PTDSI)

skleiijen mcd:

druzbo IMPOL 2000, d. d., ki jo zastopa prcdsednik upravncga odbora Jcrnej Cokl (v

nadaljevanju; L'O Impol) in

Predstavniskim telesom delavce^■ skupine Impol (a' nadal)e\’anju: PTDSI), ki ga zastopa
prcdsednik

1. clen
S tern dogovorom sc ureja pravica dclavccv skupine IMPOl.., oblikovana na podlagi Staruta
dnizbe pooblasccnke Impol 2000, druzl^c za upravljanje d. d., ter Sporazuma o obitkovanju
predstavniskega telcsa delavce^' skupine Impol (v nadaljevaiiu: PTDSI), da v L'pravni odbor
do-tzbe IMPOL 2000, d. d., izvolijo oz. imenujejo enega clana, v skladu s statutom tc druzbe in
poslovnil<om LO Impol.

S tern dogovorom sc urejajo tudi pravice PTDSI in njcgovih clanov glede pogojev za delo.

2. clen

V sldadu s statutom druzbe liNIPOL 2000, d. d., lahko PTDSI izvoli enega clana L'O Impol.

Clan upravncga odbora krovne druzbe IMPOL. 2000, d. d., ki ga iz^'oli PTDSI, ne sme bid
nosilec funkeije v svem dela\'cev druzbe skupini ali svetu delavcev skupine, dclavski zaupnik
ali clan organa sindikata.

Za clana UO Impol, ki ga izvoli PTDSI, je lahko izvoljen tudi neodvisni zunanji strokovnjak.

Ce PTDSI izvoli za clana upravncga odbora krovne druzbe IMPOL. 2000, d. d., osebo, pri katcri
obstaja konflikt intercsov v smislu drugega odstavka tega clena, lahko upravni odbor krovne
dmzbc sklcnc, da odstopi od tega dogovora, s cimci: preneha tudi pravica do izvolitvc in mandat
ze izvoljenemu claim. Odstopno izjavo poslje prcdsednik upravncga odbora krovne druzbe
predsedniku P'l'DSl. Odstopna izjava pravno ucinkiijc z vrocitvijo, brez odpovednega roka.

Pravica iz prvega odstavka tega clena preneha tudi, ce sc spremeni statut druzbe lMPOI> 2000 d.
d., ki to pravico ukinja.

3. clen

Clan UO Impol iz prvega odstavka tega clena ima v LT.) Impol polozaj neizvrsnega direktorja in
zastopa intcrese vseh delavcev, zaposlcnih v druzl:)ah skupine IMPOL.

PTDSI obvesti o imenen^anju clana LT.) Impol skupscino druzbe IMI^OL 2000, d. d., na njeiiem
pn'em naslcdnjcm zasedanju.

Mandatna dol^a clana UO Impol, ki ga imenujc PTDSI, je dve led.



4. clen

Za clana revizijske komisije UO Impel je lahko kot delavski predstavnik imenovan le clan UO
Impel, ki ga izveli PTDSI.

5. clen

Upravni edber druzbe IMPOL 2000, d. d., in PTDSI se sestajata na skupnih pesvetevanjih, na
katerih ebravnavata vprasanja, ki se skupna za vse delavce, zapeslene v druzbah v skupini
IMPOL.

Skupne pesvetevanje iz prejsnjega edstavka lahke zahteva ena ali druga stran, ki hkrati predlaga
dnevni red.

Skupne pesvetevanje sklice upravni edber druzbe IMPOL 2000, d. d.

Hkrati z dnevnim redem se drugi strani peslje tudi cas in kraj skupnega pesvetevanja, in sicer vsaj
30 dni prej, v primeru izrednih zadev iz 6. clena pa vsaj sedem dni prej.

6. clen

PTDSI se vsaj dvakrat na lete sestane z upravnim edberem krevne druzbe IMPOL 2000, d. d., z

namenem, da skupaj ebravnavata pelleme in leme rezultate peslevanja in bedeci razvej skupine.

Na letnem pesvetevanju se ebravnavaje zlasti struktura, ekenemski in finaneni pelezaj, verjetni
razvej peslevanja, preizvednje in predaje, pelezaj in verjema gibanja razveja, nalezbe in bistvene

spremembe, ki zadevaje erganizaeije, uvedba nevih delevnih meted in preizvednih pestepkev,
prenesi preizvednje, zdruzitev, zmanjsanje ali prenehanje druzb, pedruznic in njihevih
pemembnih delev in edpeved veejemu stevilu delavcev iz peslevnih razlegev.

Ce ebstajaje izjemne ekeliscine, ki bistvene vplivaje na interese delavcev, zlasti eb preselitvah,

prenesih, prenehanju druzb ali eb edpevedi veejemu stevilu delavcev iz peslevnih razlegev, ima
PTDSI pravice, da je s strani UO Impel e tern seznanjen najkasneje v reku 1 meseca ed sprejema
edlecitve na UO Impel.

Pravila e velitvah elekterjev in clanev PTDSI se delecena v pesebnem pravilniku, ki ga sprejme

upravni edber druzbe Impel 2000, d. d., in se predmet pesvetevanj in degevera med PTDSI in

druzbe Impel 2000. Vsaka stran lahke pred velilnimi epravili predlaga degeverne spremembe in
prilageditve pravilnika.

7. dlen

PTDSI predlaga ukrepe, ki se v kerist delavcev, vendar ne egrezaje peslevanja druzb v skupini
IMPOL.

PTDSI sprejema pebude in predlege delavcev eblikevane na zberih ali svetih delavcev
pesameznih druzb in jih v primeru, da se upraviceni, upekeva pri pegeverih z upravnim
edberem krevne druzbe IMPOL 2000, d. d.

PTDSI si prizadeva, da s svejimi pebudami in ukrepi prispeva k delgerecnemu razveju druzb v

skupini IMPOL in s tern secialni vamesti zapeslenih v teh druzbah.



8. clen

Pravice clanov Pl'DSI glede porabe in placila dclovncga casa v zvczi z delom v PTDSI, mcd

clanom PTDSI in dmzbo, iz katere prihaja, urcjajo tako, da sc to delo uposteva kot redno delo v
druzbi.

X^prasanja nagrade in povracila stroskov za delo  v PTDSI sc uredijo z dogovorom mcd P I’DSI

ter poslovodstvom Impola 2000, d. d., ki te stxoskc tudi krije.

9. clen

Pl'DSI sc praviloma sestaja v delovncm casu, upokevaje potrebe dclovncga procesa.

Poslovodstv'^om druzb v skupini IMPOL je treba pravocasno sporociti cas seje PTDSI.

10. clcn

Druzba IMPOL 2000, d. d., krije tudi nujne stroskc za delo PTDSI, najmanj pa nujnc stroskc

potrebnih prostorov za seje, stroske materialnih sredstev, ki jili PTDSI uporablja pri svojcm dclu

in stroskc administrativnega osebja za delo PTDSI.

11. clen

Vsak podpisnik lahko od tega dogovora odstopi. Odpovcdni rok za odstop od tega dogovora jc
30 dni.

12. clen

Ta dogovor je sestavljen v dveh enakih izvodih. Vsaka stranka dogovora prejme po cn izvod.

13. clen

Ta dogovor sc, ko ga podpiseta obc stranki dogovora, objavi na splctnih straneh

http://\vw\v.impol.si.

V Slovcnski Bistrici dne:

Podpisi:

P'i'DSI:
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