Na podlagi do|oEi| 73. do 77. Elena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (v
nadaljevanju: ZSDU) sklepajo sveti delavcev podjetij Javno podjetje Energetika Maribor
d.o.o., Javno podjetje Marprom d.o.o., Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., Snaga

d.o.o., Pogrebno podjetje Maribor d.d. ter Nigrad, komunalno podjetje, d.d.
naslednji

0 G OV0 R
o ustanovitviSkupnega sveta delavcevpodjetij Iavnega holdinga Maribor
D

1. Elen

tem dogovorom sveti delavcev podjetij Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o., Javno
podjetje Marprom d.o.o., Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., Snaga d.o.o., Pogrebno
podjetje Maribor d.d. ter Nigrad, komunalno podjetje, d.d. (v nadaljevanju: ustanovitelji)
ustanavljajo skupni svet delavcev kapitalsko povezanih druib v smislu do|oEi| 73. do 77. Elena

S

ZSDU.

Ime skupnega sveta delavcev iz prvega odstavka je Skupni svet delavcev podjetij Javnega
holdinga Maribor (v nadaljevanju: SSD JHM).
2. Elen

imenujejo sveti delavcev — soustanovitelji. Vsak od svetov delavcev —
soustanoviteljevna podlagi izvedenih volitev znotraj posameznega sveta de|avcev's sklepom

Clane

SSD

JHM

do|oEi svojega Elana oziroma Elane v SSD JHM.
Skupno §tevi|o Elanov in §tevi|o Elanov, ki jih imenuje svet delavcev posameznega podjetja,je
odvisen od étevila zaposlenih posameznega podjetja v skladu 2 doloébami ZSDU in sicer so se
soustanoviteljiskladno s 74. Elenom ZSDU dogovoriliza naslednje étevilo Elanov:
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.: 1 Elan
Javno podjetje Marprom d.o.o.: 3 Elani
Mariborskivodovod,javno podjetje, d.d.: 2 Elana
Snaga d.o.o.: 3 Elani
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Pogrebno podjetje Maribor d.d.: 1 Elan
Nigrad, komunalnopodjetje, d.d.: 3 Elani
—

~

—

—

Vsakemu podjetju pripada najmanj en Elan v SSD JHM. Clani SSD JHM so Iahko Ie Elani svetov
delavcev — soustanoviteljev.V primeru kasnejéevkljuéitve dodatnega podjetja v SSD JHM ali
spremembe §tevila zaposlenih za veE kot 10 % se na novo preraEuna §tevi|o Elanov
posameznega podjetja v SSD JHM in se sklene aneks k temu dogovoru.

3.

Mandat élanov v
imenovani.

SSD

<":|en

JHM se veie na njihov mandat v svetu delavcev,

iz

katerega so

'

JHM izmed svojih élanov izvoli predsednika in podpredsednika s étiriletnim mandatom,
Iahko ponovi, pri éemer pa mora biti upoétevana doloéba prej§njega odstavka tega
Elena.
SSD

ki se

Naéin dela SSD JHM

se

natanéneje uredi

s

poslovnikom.
4. Elen

JHM je pristojen za obravnavanje vpra§anj, ki se nanaéajo na delavce v vseh podjetjih,
katerih Iastnikje Javni holding Maribor d.o.o. (JHM) pri sprejemanju upravljalskih odloéiteviz
pristojnostiorganov JHM, pri éemer:
- samostojno sproia pobude in podaja predloge, ki so v korist delavcev, ter
0
se vkljuéuje v‘odloEEanje o vseh vpraéanjih, ki se posredno ali neposredno nanafsajo na
interese delavcev v vseh ali veé podjetjih hkrati.

SSD

Vrsta in obseg konkretnih participacijskih pravic ter naéin in intenzivnost vkljuéevanja SSD
JHM v odloéanje organov JHM (obveééenost, skupno posvetovanje, soodloéanje, pravica
zaéasnega zadrianja sklepov organov JHM) se podrobneje doloéijo s participacijskim
dogovorom po 5. élenu ZSDU, ki ga skleneta SSD JHM in direktor JHM ob smiselni uporabi
doloéil 89. do 98. élena ZSDU.

dogovorom iz prejénjega odstavka tega élena se doloéijo tudi materialni in drugi pogoji za
uéinkovito delovanjeSSD JHM in druga vpraéanja, doloéena v 5. Elenu ZSDU.

Z

5. Elen

Pristojnosti SSD JHM glede njegovega vkljuéevanja v odloéanje organov JHM v smislu
drugega odstavka prejénjega élena se nana§ajo zlasti na naslednja vpra§anja:
spremljanjeizvajanja ZSDU v posameznih javnih podjetjih in predlaganje morebitnih
—

—

ukrepov,
druga vpra§anja pomembna

z

vidika upoétevanja interesov zaposlenih v javnih

podjetjih v skladu z ZSDU.
6. Elen
SSD

JHM skladno

2

21. élenom Odloka o ustanovitviJavnega holdinga Maribor d.o.o. izvoli in

odpokliée dva Elana za nadzorni svet JHM.
7. élen

organovJHM ima SSD JHM smiselno enak poloiaj ter pravice in dolinosti, kot
jih imajo sveti delavcev posameznih podjetij do organov teh podjetij.
V razmerju do

Sveti delavcev - ustanovitelji sog|a§ajo, da Iahko SSD JHM opravlja tudi vlogo usklajevalnega
telesa, v okviru katerega naértujejonekatere skupne usmeritve za svoje delovanje.
Iahko izrazi svojo podporo prizadevanjem posameznih svetov delavcev
soustanoviteljevv njihovih sredinah, ée gre za vpraéanja éiréega pomena, ne more pa se
opredeljevati do problematike v posameznem podjetju, Ee njegov svet delavcev temu
nasprotuje.
SSD

JHM

~

8. élen
Za

urejanje vpraéanj, ki niso posebej urejena s tem dogovorom, participacijskim dogovorom
SSD JHM, se smiselno uporabljajodoloéila veljavnega ZSDU.

in poslovnikom

9. élen

Besedilo tega dogovora je bilo usklajeno na ustanovni seji

Mariboru.

SSD

JHM dne 12.07.2019 v

-

Dogovor priéne veljati z dnem podpisa vseh svetov delavcev ustanoviteljev.

Morebitne spremembe in dopolnitve tega dogovora se sprejemajo pisno
svetov delavcev — soustanoviteljev.

s

soglasjem vseh

Svet delavcevpodjetja Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.
Predsednik/ica

.........

....................................

Datum:

’

Svet delavcevpodjetja Javno podjetje Marprom d.o.o.
Predsednik/ica

£20/I670

Datum:

...........

p’74/’r)?4'*/

Svet delavcev podjetja Mariborski vodovod javno podjetje d.d.
Predsednik/ica

................

...............

Datum: ....
Svet delavcev podjetja Snaga d.o.o.
Predsednik/ica .............

Datum:

..................................................................

...... ..

Svet delavcev podjetja Pogrebno podjetje Marib
Predsednik/ica ..........

3'0

Datum:..4:.Q.«.:..:l...'.

Svet delavcev podjetja Nigrad komunalno podjetje d.d.
Predsednik/ica .....

....................................................

