OBEINA MORAVSKE TOPLICE
KRANJdEVA ULICA 3
9226 MORAVSKE TOPLICE
Stevilka: 3 5 4-00009
Datum:4.10.2018

120 I

7

-9

OBETNSKI SVET OBEINE MORAVSKE TOPLICE

Zadeva: PREDLOG SPREMEMB IN

DOPOLNITEV STATUTA JAVNEGA
KOMUNALNEGA PODJETJa elsfa NARAVA D.O.o. - skrajsani postopek

1. ZAKONSKA

-

PODLAGA

eISfa NARAVA d.o.o. Te5anovci,
podjetja e ista narava, d.o.o. (Uradni list
komunalnega
ustanovitvi
Javnega
dlen Odloka o

29. dlen Statuta Javnega komunalnega podjetja
1

l.

RS, St. 26197, 41197, 68109, 52117),
16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35/14, 2ll15 in25l17).

2.

RAZLOGI ZA SPREJEM

elani nadzornega sveta Ciste narave so na 9. redni seji nadzornega sveta sprejeli sklep, s katerim
Obdini Moravske Toplice kot ustanovitelju, predlagajo, da uskladi Statut Ciste narave d.o.o. z
veljavnimi zakoni.
Pred uskladitvijo statuta je bilo z veljavno zakonodajo potrebno uskladiti Odlok o ustanovitvi
javnega komunalnega podjetja. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
komunalnega podjetja je bil sprejetna22. seji obdinskega sveta.
Tokrat pr.dlugurno rpi"rn.*be in dopolnitve statuta javnega komunalnega podjetja iista narava
d.o.o. .
Ker gre za manj zahtevne spremembe, ki so posledica uskladitve statuta z veljavno zakonodajo, v
skladu s 74. dlenom Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice, predlagamo, da se
predlagane spremembe in dopolnitve sprejme po skraj5anem postopku.

3.

PREDLOG SKLEPA

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagane Spremembe in dopolnitve
Statuta javnega komunalnega podjetja Cista narava d.o.o. po skrajlanem postopku.

lrtpan:
AlojzGlavad l.r.

Pripravila:
Obdinska uprava

Priloge:
- veljavni statut Javnega komunalnega podjetja iista narava d.o.o.
- Rreatog sprememb in- dopolnitev Siatuta javnega komunalnega podjetja

iista

narava d.o.o.

STATUT
j avnega homunalnega Podj etj a

Cista nara\/a d.o"o.

Na podlagi dolocil Zakona o gospodarskih javnih
sluZbah (Ur.r.RS, st.32/93)
ter l f in 72' 6lena odloka o ustanovitvi Javnega
komunalnega podjetja
etsra NARAVA d.o.o. (Ur.l.RS, st.26/gT), je
- obdinski svet obdine Moravske
Toplice na svoji seji dne 22.t2.tgg7
sprejel

STATUT

javnega komunalnega podjetja
elsTA NARAVA, d.o.o. TeSanovci

i.

SPLOSNE DOLOEBtr
1. clen

Javno komunalno podjetje elSfa NARAVA

d.o.o. TeSanovci 32/b, je
ustanovijeno na podlagi Odloka o ustanovitvi
Javnega komunalnega podjetja
d.o.o. TeSanovci (Ur.l.RS, 5t.26/gZ),
ki ga je sprejel Obdinski svet obdine
Moravske Toplice.

2. clen

Javno komunalno podjetje etsra NARAVA
d.o.o. TeSanovc i 32/b, (v
nadaljevanju: podietje) upravlja ustanovitetj
in soupravrjajo deravci, zaposleni
v podjetju v skradu z zakonom,
odlokom o irganiriranju javnega podjetja,
tem
statutom
in drugimi predpisi.

3. dlen

Javno podjetje je druZba z omejeno
odgovornostjo, katerega usta:roviterj
"b*
in
edini lastnik je Obcina Moravske
Toplice.
'l

2. FIRMA TN SEDEZ
4. dlen
Firma podjetja je: etsfa NARAVA,
javno komunalno podjetje
d.o.o.
SkrajSana firma je: CISTA NARAVA
d.o.o.

*"TIIF\1

\
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5. clen
sedeZ javnega podjetja

je: Tesanovci 32/b, 9226 Moravske Toplice
6. clen

Podjetje ima pedat pravokotne oblike z nasiednjo vsebino: eiSta NARAVA,
javno komuna_lno podjetje d.o.o.

7. elen
Firma in sedeZ podjetja se lahko spremenita s sklepom ustanovitelja.
Podjetje

je ustanovljeno za nedoloden das.

3. POSLOVANJE IN ODGOVORNOSTI ZA OBVBZNOSTI JAVNEGA
PODJETJA

B. clen
Podjetje je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno
in brez
omejitev v okviru svojih dejavnosti, dolocenih z odlokom o ustanovitvi javnega
podjetja.

Podjetje sprejema
poslovnem prometu.

in izvrSuje vse pravice in

obveznosti

v pravnem in

9. clen
PremoZenje podjetja, raTen obje ktov in naprav, namenjenih izvajanju
gospodarskih javnih sluZb (infrastrukturni objekti in naprau.;, j.
v pravnem
prometu.
10. clen
I)odjet-ie odgovarja
I)r-avne nt pror-netu.
L.lstanovit

<.-.lj

za svoje oltrreznosti z vsern svojinr pr.ernozer-ijepr, l<i je

za ollveznost i nc oclgovzrrja.

,

I

4. ZASTOPANJB IN PRtrDSTAVLJANJtr
I 1. clen

Poslovanje
podjetja.

{,

in delo podjetja vodi direktor, ki je

odgovoren za zakonito delo

in zastopa direktor z omejitvijo, da sklepa pravne posle o
pridobivanju, odtujitvi a-li obremenitvi nepremicnin, najemanju in dajanju
posojil, ki presegajo 5O"/. osnovnega kapitala podjetja, o nakupu osnovnih
sredstev, ki niso predvidena s pla:rom oziroma poslovnim nadrtom ter
pogodbe o izbin podizvajalcev za izvajanje javnih sluZb, po sklepu
Podjetje predstavlja

ustanovitelja.
Podjetje zastopa tudi prokurist v okviru zakonskih pristojnosti.

12. clen

Direktor v imenu podjetja v okviru svojih pooblastil sklepa pogodbe in opravlja
vsa druga pravna opravila ter zastopa podjetje pred sodiSci in drugimi organi.

13. 6len

Direktor lahko v mejah svojih pooblastil pisno pooblasti drugo osebo za
opravljanje poslov iz svoje pristojnosti ali za opravljanje dolocenih pravnih
opravil.
14. clen

V primeru odsotnosti direktorja zastopa in predstavlja podjetje

njegov

namestnik, ki ga doloci direktor.

15. clen

Podjetje podpisujejo delavci, ki so pooblaSceni za zastopanje, vsak
pooblastil in poslov, ki jih opravlja.

v

mejah

Financne listir-re podpisuje direi<tor podjetja in clelavci, l<ijih doloci direl<tor.
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5. OSNOVNI KAPITAL

16. clen

Osnovni kapital podjetja je 5,000.000,00
stT, ki jih je vtoZil ustanovitelj.

6. DEJAVNOST PODJtrTJA

17. clen

a) Podjetje opravrja naslednje
dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in disdenje komuna_lnih
odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in ci5cenje javnih
povr5in,
6' urejanje javnih poti, povrSin za peSce,
zelenih in drugih javnih povrsin,
nadzorov,anje in ciscenje r<urilnih
.,r-p."u, dimnih vodov in
' i[sn:[:;:,t'
B' urejanje in vzdrzer.,anje ulic,
trgov, poti in cest, ki niso razvrscene
magistralne in regionalne ceste,
med
9' pregledova,je,. nadzorovanje in
cisienje komuna,lnih naprav,
l0.upravljarje z javnimi oU;et<ti in
povrSin;,
1 l.upravljanje z javno
razsvetljavo v naseljih.
b) Podjetje opravlja tudi druge
dejavnosti komunalnega znaeala:
1. prevoz blaga v cestnem prometu,

2' gradnja hidrogradbenih objektov
(cevovodov, vodovodov, kanal
izacii),
3. gradnja drugih objektov - iirkogradnje
- rekonstrukcije in popravila,
4. zakljuena in obrtna dela v gradbeniStvu,
5. vzdrZevanje in gradnja prometnih
objektov
6' urejanje por<opa-risc ter pokopaliska
in pogrebna dejavnost,
7 ' vzdrzevanje in upravljan;e
infrast.rt irLii-, in drugih javnih
objektov
LrZnic, igri s-, parkiriSc, po s tajari
si, sani tu.r,'uo,"sarnic ipd.,
t;tffl:;l:"struskih poiabnit.o','z vodo in osr<rba,.,.seri
s pozar.o vodo v
9. l<rasitev naselij,
1 0' plalcatir-:1,-1e,
orresanjr: tr-a,.s,ar.e.to' irr zastiir,,

gradnja objektov nizkih gradenj in Sportnih ob.lektov ter ruSenje objektov
in zemeijska dela ter druga gradbena dela,
t2. v zdrZev anje Sportno rekreacij skih objektov,
13. sejemska dejavnost in dejavnost trZnic,
14. postavljanje rekiamnih objektov,
15. deratizacija in dezinfekcija ter zdravstveni nadzor
nad pitno vodo iz
loka-lnih virov,
1 6. urejanje prometne signal tzacije,
1 7. upravljanje gramoznic,
iB. zimska sluZba,
19. opravljanje javnega potni5kega prometa,
20. upravljanje in vzdrzevanje stanovanj in poslovnih prostorov,
21. dajanje lastnih nepremidnin v najem
22' oskrba z zemeljskim plinom in toplotno energijo iz 1oka-lne ga
omrezja,
23' izdelava kompletne tehnidne in tehnoioSke dokumentacije
Z" ur. vrste
visokih in nizkih gradenj.
11.

Po standardni klasifikaciji dejavnosti se dejavnosti podjetja
glasijo:

A/ar'411 Urejanje in vzd,rzevanje parkov, vrtov in zelenih
Sportnih povrSin
CB / 14.210 pridobivanje grarnozain peska

E/40.200 oskrba s piinastimi gorivi po piinovodni mreZi
E/4r.o00 Zbiranje, ciscenje in distribucrja pitne vode
F/45.1i0 RuSenje objektov in zemeljska dela
F/45.120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje
F/45.210 SptoSna gradbena dela
F /45.22O Postavljanje ostreSij
in krovska dela
F/45.23O Gradnja cest in Sportnih objektov
F/45.24O Hidrogradnja in urejanje voda
F /45.250 Druga gradbena
dela, tudi specialnih strok
F / 45.3 10 Elekrricne inSta-lacije
F /45.320 Izolacijska dela
F/45'330 Vodovodne, prinske in sanitarne instaracije

/45.34O Druge inStalacije pri gradnjah
/45.4 i0 Fasaderska in Stukatlrska dela
F /45.42O Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohiStva
F/45.430 Oblaganje tal in sten
F /45.44O Soboslil<arska
in steklarska dela
F/45.450 Druga zakljucna gradbena dela
F/45.500 Dajanje strojev in napra' za gradnjo
in rusenje v najem, sr<upaj z
upravljalci strojev
G/52'4BB 'lr-gor"ina tla dr-obno v cirugil'r speciarizir-aniir
prodajalr.iah,
F

F

c1.,.
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1160.23O Drug kopenski potniSki
promet
1160.24O Cestni tovorni p.o_.t

I/63.1 10 prekladanje
Il63'2\o Druge pomoZne dejavnosti v kopenskem
K/70'100 Poslovanje z lastnirni nepremicninami, prometu
dajanje lastnih nepremidnin
v najem
Kl70.2OO Dajanje lastnih nepremidnin
v najem
Kl70-320 Upravljanj e z nepremicninam
i
ali po pogodbi
Kl74'2o1 Geodetsko, georosko, geofizikalno,
"a'prae,o
geokemicno i., a.rgo opazovanje,
meritve in kartiranje
K / 7 4.2o2 prostorsko praniranje
in urbanistidno
K/74'2o3 Arhitekturno in gt.db..,o projektiranj nacrtovanje
e in znjim povezano tehnicno
svetovanje
K/74.204 Drugo projektiranje in tehnidno
svetovanje
K/ 7 4.3O0 Tehnidne preizkuSnje in
anaJiziranje
K / 7 4.400 Ekonomsko propagiranle
K / 7 4.7 OO eiSdenje stavb
K/74.841 prirejanje razstav, sejmov in
kongresov
K/ 7 4.843 Druge poslovne dejavnosti
O/9O.OOL Zbiranje in odvoz odpadkov
o/90'oo2 Dejavnost deponij, sezigan;e in
drugi nacini odstranjevanja trdih
odpadkov
O/90.003 Ravnanje s posebnimi odpadki
o /90'004 Kanarizacija in delovanje
cist,nih naprav
O/90.00S Druge storitve javne higiene
O / 93.040 pogrebne storitue

Ustarrovitelj lahko s sklepom izvzame
posa:rrezno dejavnost gospodarskih
javnih sluZb iz javnega podjetja
in zaiotovi drugo obliko izvajanja javne
sluZbe.
18. clen

Poleg splosnih pogojev,

ki so predpisan i za opravljanje dejavnosti podjetja,
mora podjetje pri opravljanju de.;a'nosti
uposievati tucji pogoje, dolodene z
odloki ustanovitelja in drugimi predpisi.
Podjetje lahko spremeni dejavnost
re s soglasjem ustanovitelja.
19. ilen

za opravljanje dejavnosti, navecie.il-r v 17.
creru

tega statuta lahko pod.letjcr
ottlil<uje deio,ne enote l<ot del podjetja,
za l<atere se vocli poseber-r ir-rler ni
ol;r-acu n rezu ltatov poslovar_rja.

Sklep o ustanovitvi delovnih enot sprejme nadzorni svet podjetja v soglasju z
ustanoviteljem.
S sklepom iz drugega odstavka tega dlena se doloci ime enote in obseg
pooblastil.

7. STATUSNE SPREMtrMBtr

20. dlen
sklepe o statusnih spremembah podjetja sprejema ustanovitelj.

B. POSLOVNA POLITIKA IN PLANIRANJE

2 1. clen

Temelje poslovne politike sprejema nadzorni svet
podjetja

na

predlog direktorja

.

ustanovitelj daje mnenje k predlogu temeijev poslovne politike.

22. clen
Planske akte podjetja sprej ema nadzorni svet.

Za pripravo predlogov planskih aktov so odgovorni direktor in delavci
posebnimi pooblastili in odgovornostmi, vsak iz svojega delovnega podrodja.

s

23. clen

Direktor podjetja in delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi
so dolzni
redno sprernljati uresnicevanje planskih aktov ter v okviru svojih pristojnosti
sprejemati ukrepe, potrebne za r-rjihovo uresnidevanje.

7

24.

e]len

Direktor podjetja daje

ustanovitelju porodilo
sprejemanju polletnega in letnega obraduna.

9

o realizaciji planov ob

. RAZPORtrJANJtr DOBIEKA

25. clen
Ugotavljanje dobicka poteka skladno z veljavnimi predpisi.

o

razporejanju dobidka odloda na predlog nadzornega
sveta ustanovitelj v
skladu z zakonom in drugimi predpisi.

10. IZGUBA

26. clen
Morebitno izgubo, ki nastane pri opravljanju dejavnosti
obveznih obcinskih
gospodarskih javnih sluZb za katere doloca cene
ustanovitelj, in izguba
nastare zaradi vpliva drZave in obcine na cene in druge pogoje
poslovanja,
pokriva ustanovitelj v okviru svojih pristojnosti.

1

1. ORGANI PODJETJA

27. ilen
Organi podje[a so:
'itstanc-rviteij
r-iadzor-l-r

- clirektor-

i svet

Ustartoviteli
28. clen
Ustanoviteljske pravice izvrSuje Obcinski svet obdine Moravske Toplice.

29. e]en
Pristojnosti in obveznosti ustanovitelja so:
I - doloaa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavlja.nje
in uporabo
javnih dobrin,
r - odloda o cenah oziroma tarifah zauporabo javnih dobrin,
': - sp.ej.-a poslouro po.o6i1o, ob.adu. i, zakljuQri .adu. podiela,
t4 - sprejme statut in statusne spremembe podjetja,
': - zagotaylja nadzor nad poslovanjem podjetja,
r- - imenuj e in razresuje direktorja podjetja in prokurista,
: - odloda o povedanju osnovne vloge ob razSiritvi poslovanja javnega podjetja,
'l - odloca o drugih zadevah, zakatere tako dolodata zakon o gospodarskih
javnih sluZbah in zakon o gospodarskih druZbah in drugi predpisi,
', - odloda o drugih zadevah v skladu z odlokom o usta:rovitvi podjetja, tem
statutom in drugimi predpisi in sploSnimi akti,
;' - doloca visino nadomestila clanom nadzornega sveta.
Ustarroviteij odloca Se o drugih zadevah, ki
gospodarskih druZbah.

jih

dotoda 439. dlen Zakona

Nadzorni svet

30. clen
Nadzorni svet opravlja svoje naloge na podla gi zakona, odloka
o ustanovitvi
podjetja, ter tega statuta.

etani nadzornega sveta ima3o enake pravice in obveznosti ter niso
vezani na
nikakr5ne
smernice.

()

31. elen
Nadzorni svet Steje pet clanov, od katerih
stiri clan e izvoli ustanovitelj, enega
clarra pa izvolijo delavci podjeda v
skladu z zakonom o sodelovanju delavcev
pri upravljanju.
Ista oseba je rahko veckrat zaporedoma
izvorjena v nadzorni svet.
Mandat dlanov nadzornega sveta trqja
Stiri leta.

etanl nadzornega sveta so za svoje delo
odgovorni organu, ki jih je izvolil.
32. clen

elane nadzornega sveta lahko organ, jih je
ki
iwolil, odpoklice pred iztekom
mandata ' Za sklep o odpoklicu je
potiebna nqjmanj tri6etrtinska vedina
glasov. odpoklic je moZen iudi v
drugih primerih, ki jih doloca zGD.
33. clen

v

nadzorni svet ne morejo biti izvoljeni
direktor podjetja, prokurist, delavci s
posebnimi pooblastili in odgovornostmi
v podjetju in druge osebe, za katere to
doloca ZGD.

34. elen

Nadzorni svet izvoli

z vecino glasov

izmed svojih dlanov predsednika in
njegovega namestnika. Do izvolitve vodi
sejo najstarejsi elan sveta.

Izvolitev velja za cas mandata. ee predsednil<
ali namestnik prediasno
prenehata s clanstvom v nadzornem
svetu a-li vec ne zelita opravljati teh
funkcij, se takoj izvori novi predsednik
oziroma namestnik.
35. clen

v

15' dneh po imenovanju ilanov nadzornega
sveta mora biti skricana pn,a
seja nadzornega
sveta.

lo

36. clen

Predsednik nadzornega sveta, ki zastopa in predstavija nadzorni svet,
predlaga dnevni red, sklicuje seje nadzornega sveta ter skrbi za pravoea.sno

dostavo gradiva za seje clanom nadzornega sveta.

37. clen

Vsak dlan nadzornega sveta, ustanovitetj ali direktor podjetja lahko zahtevajo,
da predsednik nadzornega sveta takoj sklice sejo sveta in navedejo namen in
razloge zanjo. Seja mora biti v dveh tednih po sklicu.

ee zahteva najmanj dveh dlanov nadzornega sveta, ustanovitelja ali direktorja
ni bila sprejeta, lahko ti sami sklicejo nadzorni svet in predlagajo dnevni red.
Nadzorni svet mora biti praviloma sktican vsaj enkrat v detrtletju, obvezno pa
mora biti sklican enkrat v polletju.

38. clen

vabilo za sejo z gradivom mora biti posredovano dlanom nad,zornega
sveta

praviloma pet dni pred sejo, razen de gre za nujen sklic.

ee bi naj bili na seji sveta sprejeti sklepi, predsednik poSlje dnevni red
predlogi
sklepov.

39.

s

61en

Seje nadzornega sveta vodi predsednik aIi njegov namestnik.
Nadzorni svet je
sklepden, de je pri sklepanju navzoca vsaj polovica dlanov.
Sklepi nadzornega
sveta se sprejemQo z veiino glasov vseh dianov sveta. Nacin giasovanja
doloci
predsednik fiavno ali tajno). ee le en clan nadzorneg.
.u.i"
zahteva tajno
glasovanje, se izved,e kot tako.

40. clen

Nadzorni svet odlo-a o vpraSanjih, ki so bila navedena v predlogu
clnevnega
reda za sejo. V nujnih prirnerih se lahl<o dnevni red dopolni,
Ce tal<o odloiijo
clani nadzornega sveta z vecino glasov.

l1

41. ilen
Na sejaJr nadzornega
sveta sodeluje direktor podjetja
in tisti strokovni delavci,
ki lahko dajejo o vprasanjr, ye
r.i
na ar.rrr.- redu, potrebna
pojasnira.

42.

el'en

Vsak dlan nadzornegasveta
je dolZan varovati posrovno
prenehanju mandata
skrivnost podjeda. ob
mora clan vrniti p..l-s.o.rit
u ,adro..,ega sveta vso
dokumentacijo, ki ima po_.r,
poslovne skrivnosti.

Pismena poroi-ira direktorja
se vrodijo
upraviden vpogredati dokumentacijo,

ilanom sveta. Vsak clan sveta je
r.i;.
pou. zartas poslovnimi poroc,i.

43. clen
Nadzorni svet lahko oblikuje
komisije, predvs

em znamenom, da pripravljajo
;
;;il;;o'';;;;.'
Komi
e se blikuj o po
;::H::":f T:::;1,T:,'i':,
sij

o

ej

Komisije ne morejo sprejemati
odlocitev na,,r tt'o nadzornega
Iahko dajejo le potrebna
sveta, temu
p.iporocila in
o..drog..

:JiliJ,TE i;,H#;':H":;::f..1:'",,

dokumenracijo

v podjetju o

44. elen

Ii,::1il, fii:il::X;:"u in komisij se vodi zapisnik, ki sa podpiseta
S.klepi morajo biti izrecno
zapisani,
sklepom in morebitne razlo

pri demer

sr3

ge zatako odlocitev.
45. clen

Pristojnosti nadzornega
sveta so:
- nadzol-Lrir: r,oclen.je poslrtv

Jtocljetja,

t)

navede, kdo je glasoval proti

f,- odloea kot organ druge stopnje o pritoZbah in zaitevah

za varstvo pravic
delavcev in drugih pritoZbah , razert o tistih, za katere je za odlodanje po tem
statutu a1i z drugimi akti pristojen drug organ'
) - pregleduje in preverja posiovne knjige in dokumentacijo podjetja, njeno
blagajno, shranjene vrednostne papirj e in za)oge blaga ter druge stvari,
\ - daje navodila in smernice za delo direktorja,
s - nadzira redno in pravodasno sestavljanje letnega radunskegaizkaza,
q - spremlja rentabilnostipodjetja in njegova gospodarska gibanja,
-1 - spremlja delovne nadrte in programe
ter sploSne akte podjetja,
y, - sprejema sploSne akte podjetja,
predloge ustanovitelju o statusnih spremembah podjetja,
', - daje
1, - imenuje komisije iz 43.elena tega statuta in druge izvrSilne organe,
,rr - sprejema planske akte, s katerimi se doloca delovni program in razvojni
prograin podjetja ter spremlja njihovo uresnicevanje,
ll - obravnava periodidni in letni obradun podjetja ter ga s svojimi ugotovitvami

sreduje u stanovitelju,
r5 - doloca plado direktodu ter delavcem s posebnimi pooblastili ter obravnava
place zaposlenihv zvezi z dolodili predpisov in kolektivne pogodbe,
{r1 - obravnava zadeve vecjih vrednosti, ki se nalaSajo na vlaganja, investicijske
odloditve, nakup ali prodajo osnovnih sredstev, ter odda.ianje teh sredstev v
zadasno uporabo drugim osebam. (Za zadeve vecje vrednosti se smatr4jo
vrednosti, dolodene z letnim poslovnim nacrtom).
lr - obravnava predloge o razpolaganju s sredstvi brezvradilne obveznosti,
/r - obravnaya predloge o detitvi dobicka in pokrivanju izgube in jih posreduje
ustanovitelju,
| { - odloca o stimulacijah zaposlenim na osnovi poslovneg a rezultata,
ll - obravnava predloge sindikalne organizacije v mezi z uresnidevanjem pravic
in njihovega materialnega poloZaja,
/f - odloca o spremembah notranje organiziranosti podjetja,
,,
imenuje predstavnike v skupne organe upravljanja druZb, v katere je
-r- podjetje vioZilo sredstva,
) - Rredlaga ustanovitelju ukrepe zavod.enje politike na podrodju komuna_lne
dejavnosti,
Lt spremlja in doloda usmeritv e za opravljanje obrambnih in zaScitnih priprav
. ter sprejema ustrezne sklepe s podrocja obrarnbe in zascite,
) - imenuje dlane razpisne komisije za razpis delovnega mesta direktorja,
'r - obravnava poslovno porocilo direktorja o rezultatih poslovanja po
periodidnih in zakljucnem racunu in ga skupaj s svojim mnenjem posreduje
ustanovitelju,
)i sprejema ukrepe za odstranitev motenj v poslovanju in uvede postopek za
ugotavljanje odgovornosti za motnje v poslovanju,
(, - ocenjuje zahteve, l<i so jih cielavciizrazrli s sLavl(o prel<o stavkovnil-r
odborov
in o njih spre.jema sl<lepe in odlocitve,
po

r3

- doloca cene komunajnih
in drugih storitev in proizvo d.ov,
ra,.en za tiste,
katerih odloia ustanovitelj,
- odloda o drugih zad.eva^,
za katere je tako doloieno z zakonidrugimi
predpisi, ob6inskimi akti, tem
statutom in drugimi akti podjetja.

ee

je konkretna

odroditev sprejeta

v pla,skem
potrebno ponovno odiodati
na nadzot:nem svetu.

o

akttr podjetja, o njej ni

46. clen

o vprasanjih' zakatera je tako dolodeno
v odloku o ustanovitvi podjetja
skladu z njim v tem statutu
ari.v drugem ,rtosr.* aktu podjetja, ari v
nadzorni svet v soglasju
odioca
z ustanoviteljem.

12. DISCIPLINSKI POSTOPEK

42. ebn

o disciplinski odgovornosti delavcev
za laijekrsitve delovne obveznosti
na prvi stopnji strokovni delavec,
odloca
ki ga
za to pooblasti.direktor.

o disciplinski odgovornosti za hujse
krsitve derovne
izreee di lahko izrede ukrep
preneha,ja delovne

obveznos ti, zakatere se
garazmerja, odloda direktor.

48. clen

o pritoZbah deravcev zoper ukrepe, izredene
na prvi stopnji po
statuta, odloca
na drugi stopnji direktor podjetja.

47. drenu tega

49. clen

;i::'J.]:"-t

in odskodninske

odgovornosti doloca sptosni akt,

ki

ureja

tcr

Do sprejerna tega akta se uporabrjajo
doroebe zakona,l<orektivne pogod
tcga statuta neposredno.
be in

l.r

13. DIREKTOR

50. clen

stiri
Direktor predstavlja, zastopa in vodi podjetje. Mandat direktoda traja
za direl<torja
leta. Po preteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovafla
podjetja.

5 1.

clen

Direktorja podjetja imenuje ustanovitelj na podtagi javnega razpisa.
52. clen
Direktor mora poleg sploSnih pogojev izpolnjevati 5e naslednje pogoje:
- da ima yII. oz. VI. stopnjo strokovne tzobrazbe tehnicne, ekonomske ali
pravne smeri,
- da ima vsaj pet let delovnih izkusenj na vodilnih delih,
- da predloZi program poslovanja podjetja.
53. clen
postopek razpisa za imenovanje direktorja vodi tridlanska razpisna komisija,
ki jo imenuje nad zorni svet podjetja. Predsednika razpisne komisije imenuje
nadzorni svet izmed clanov komisije.

54. clen

biti objavijen najmanj tri mesece pred
potekom mandata direktorja. V razpisu komisija doloei rok za prijavo
Razpis za imenovanje direktorja mora

ka:rdidatov.

55. clen
Razpisna komisija po koncanem roku za vloZitev prijav preveri izpolnjevanje
razpisnih pogojev prlavljenih kandidatov. Vloge l<andidatov, ki izpolnjujejo
razpisne pogoje, posreduje v odlocanje usta:rovitelju.

l5

Odlocitev ustanovitelja
o imeno

dni po

p.;;k"'

roka za vtoiite

roku 3C
?il:f'ftff:#,'i.t:ir:ff:r..j3 vkandidate

obvesti v B dneh po opravl-;.enem
postopku imenovanja.

nobenega od prijavrjenih
kandidat ov za direktor-ia,

fH:ilil1'J'r::;;:"ri.

56. ilen

v

primeru' da direktoqja
nj.
ustanovitelj vrsilca dolznosti.bilo mogode pravodasno imenovati, imenuje
direktoiu, 0.., razpisa.
direktoqia ima vse p.auice
vrs,ec dorZnosti
in dorZno.ii ai.,.,o{a.
To funk ..

ff#'#;ffift#:*torja'

vendar najdtje eno rero
oa

i-.i'iHff;T:ftI

57. clen

Direktor ima zlasti naslednje
pristojnosti:

'j org* izira inv.odi del0vni proces in posrovanje podjetja,
I - predlaga temerje posrouneloritike,
derovni program
#:i:flrlu:,^in plan razvoja,
-"'- odgovariazazakonitost
deia
podjetja,
': - s?rDostojno
odloca in sklepa pogodbe
v okv..
prisrojnosri,
- predraga organizacrjo podr.itja
in
njene
.o*;i;;Jih
' - sprejema ukrepe za iarajanl.
delovnega programa in plana 'p..1.tii, t.Ir.r;.v posiovne poritike ter
-

_
1 - izvrSuje

razvoja,
sklepe ustanovitelja in nadzornega
sveta,
'. - imenuj e in razresuje
delavc,
pooblastili
in sprejema druge
delavce v derovno razmerje;;"ilfi::'-'
'r - pooblasda posamezne
delavc., gu opravijajo zadeve
iz njegove pristojnosti,
zaposlenlh na
,o.ri.r,,a derovna iresta in jim na.raga
;:,';"T."";7"'rX:'1il"

'''

,, -

i,?Jli&: :!,]H'::;r?:ltatih

podjetja po periodicnih
in rernem obracunu,

r;,- odgova\azapravirno vodenje knjig
in posrovnih dokumentov,
u i'; ;;
o z i ro m a z ad r iinj
i 1r ov o i zv r s i t e v
;Z ;',?*:J
:
.'Jff
I sprejema obrambni nacrt, skrbi za
strokovno izvaja,je obrarnbnih
priprav i.
lrriprav za zaseib in resevanle ter je
odgovo .,-en zanjihovo stanje,
,u'0,o,. il, ciorlea nl.,natiue
crera'cc,r rer raz'r.sia
I;?;:.':::,:",;:
izclaia narogc z, sruzbena
I)Oto'.r.ia rlrrir:r ir-r r, 1u.,iri,
rtrl rcja narl urno clclo,

',"J:i?i

;;;;.

H

ffiil:fi

l(r

izdaja posamiene akte iz svoje pristojnosti,
- izrekadisciplinske ukrepe delavcerfl za krSitve deiovnih obveznosti ter
odloca na drugi stopnji o pritoZbah zoper izredene ukrepe,
- skrbi za pravilno rnaterialno in finandno poslovanje podjetja, zlasti za
srnotrno uporabo materialnih in financnih sredstev,
- skrbi zaizpolnjevanje obveznosti, ki jih ima podjetje,
- skrbi za obveSdanje delavcev,
- upravlja druge zadeve, zakatereje to dolodeno z zakonom, drugimi predpisi,
kolektivno pogodbo, tem statutom ali drugimi sploSnimi akti podjetja a-li akti

-

in sklepi ustanovitelja.
58.

61en

Direktor je za svoje delo odgovoren ustalovitelju in nadzornemu svetu, ki na
podlagi ugotovljene odgovornosti lahko predlaga njegovo preddasno razreSitev.

59. clen
Direktor je odgovoren za Skodo, ki
pooblastil ali iz grobe malomarnosti.

bi nasta-ia podjetju zaradi prekoraditev

60. clen
Direktor je lahko razreSen pred iztekom maldata:
- na lastno zahtevo,
- ce so bili zaradi izvajanja sklepa ali akta, ki ga je predlagal, krSeni interesi
ustalovitelja, zlasti ce je po njegovi krivdi nastaia Skoda,
- ce ni opravljal oziromaje malomarno opravljal svoje delo in so zato nastopile
motnje v poslovanju podjetja,
- v drugih, z zakonom doloeenih primerih.
ee je direktor razresen, se imenuje vrSilec dolZnosti, takoj pa se objavi razpis
za imenovanje direl<torja.
6 1. clen

Pobudo, da se zacne postopek za razreSitev direktorja dale ustanovitelj,
nadzorni svet podjetja, sir-rdil<at ter organi, l{i sl<rbijo za uveijavljanje
zal<onitosti.

t7

62. dlen

za razrelitev direktoqja iz druge in
tretje a-lineje 60.elena ugotavlja
komisija, ki jo imenuje ustanovitelj.
Razloge

Komisija posreduje svoje ugotovitve
ustalovitelju, ki odloda o razresitvi.

i4. SODELOVANJE DELAVCEV

PRI UPRAVLJANJU PODJETJA

63. clen

soupravljanje delavcev po delavskem
zaupniku se izvqja v skladu
sodelovanju delavcev pri upravljanju.

z

zakonom o

15. DELAVCI S POSEBNIMI POOBLASTILI
IN ODGOVORNOSTMI

64. ilen

|"iffi:

t

posebnimi pooblastili in odgovornosrmi
v podjetju je tehnicni vodja

16. ODGOVORNOSTI ELANOV NADZORNBGA
SVETA IN DRUGIH
ORGANOV

65. ilen

etani nadzornega sveta so pri svojem
delu dolzni spoSto vati
predpise ter sploSne a_kte.

zakoHe

in

druge

66. clen

;i;i.nadzornega

sveta so za opravljanje funr<cije odgovorni
orga_nu, ki jih je

odgovor-tlost organov oz- n.iihovih clanov
nastane zat-adi ncizpolnjevarrj:r
dolZl-rosti' ra'ttanja tllitrlo
ltootrl:rstil ali ncvcslnega izpoln.je'ar.ja
o5r,r:znrsli.

l,c

67.elen

)irektor podjetja, delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi in clani
je
tad.zornega sveta so materia-lno odgovorni za sprejete sklepe, s katerimi
tovzrodena materia-lna Skoda podjetju,
;prejemanje in izvrSevanje teh sklepov-

v

odvisnosti od njihovega vpliva na

1ladin ugotavljanja materialne Skode se opredeli s sploSnim aktom podjetja, s
<aterim se ureja vpraSanje odSkodninske odgovornosti.

6B.clen
Clanom nadzornega sveta se za njihovo d.e\o zagotovi placilo v obliki sejnine in
posebne nagrade, glede na finaneni poloZaj podjetja. ViSino placila doloei
ustanovitelj s sklepom.

17. RESEVANJE NOTRANJIH SPOROV V PODJETJU

69.clen

Notranje spore, ki bi nastali med posameznimi deli podjetja reSuje direktor,
oz. nadzorni svet.

18. VARSTVO IN IZBOL]SANJtr EIOVBXOVEGA OKOIJA

70. clen
Delavci v podjetju in njegovi organi organizirajo opravljanje dejavnosti tako,
da je zagotovljena varnost pri delu in da se imajalo ukrepi za varstvo
delovnega okolja.

Pri opravljanju dejavnosti delavci podjetja in organi podjetja varujejo naravne
vrednote in zagotavljajo potrebne pogoje za varstvo in izboijSarje clovekovega
okolja in preprecujejo ter odstranjujejo posledice, ki ogroLajo naravne in z
delom ustvarjene vrednote clovekovega ol<olja.

r9

19. SODtrLOVANJE
S SINDIKATOM

71. ilen
Deravci se imqio pravico

V podjerju se

v,aniti v sindikat, ki
deruje po

svojih prav,ih.

ffiti#:
i:,:Hil'*ft,;ie,
"Hd:r,Hffii!.'?.fl,':,.?:,
u",it,- o;il,f#-:l#u"
k

rezultatom in

pripomore

u"or.t:si- detovnim

72. clen
Direktor
sin d ikarom p od
dejstva v
in ro rmacije i n
*:
ff,ffi-#,lJaJ;
1!ke,
gmotni in socialni poloiqdlanov
podjetja,
ki vplivaj'o ,-,"
sinaitatjv .ramojem

'W-:ffi

pomembn i

za

ekonomsko socia-rni

;ffi}{'lJ:i[.',ff'"1 i,rl'ur,ou, ki .o
73. clen

Nadzorni svet' ustanoviterj

in drugi organi obrAvna'ain
-r^r::=
-'

.

0,,"*;
J1,.,,
: I u,.,lll,, -;
?;:T'
"
:
iofi ; ;.
_ socialni
Ifl sindikatov
.{:!1f.T
polozaj dlanov
teh predlogov in staise
oprederijotn
in se do

u::*xj,

o_

o,

i"

24. ebn
Delavcev podjetja,
ki kot aktivisti in ciani vodstev
organizirqjo in vodrjo
sindikat
sindikatov
v podjerju
oero sinJi,;;;;r"'=;Ti,-1:0,:::"
sodeluiejo
n.u
kot
o.g..,ou
,;;;;;;iki
podjetja, ,rru')::t?'z' .
sindikatov
:-"j"h
sindikarov,
r, cas.u

in ,o ,o,#;;f?3,,H.T:,,r.T,T"::,,:a::SJ

:,i-.T,Ti: : : ;l : I l.

":

l::il,: [

*

x,:ffi
.) ()

[: ""1?i J,uc]

i

dej

[klH
a i,,
i

zr

a,an j a

75. clen
organtzira stavko v podjetju v skladu z

sindikalno vodstvo v podjetju lahko
,nyoro^ostavkiinstavkovnimipravilisindikata'

20. OBVBSEAN;B DELAVCEV
76. dlen

ki se nana5ajo na :
Direktor mora obvescati delavce predvsem o vpraSanjih,
- gospodarski PoloZaj Podjetja,
- razvojne cilje Podjetja,
- sploSni PoloZaj Panoge,
- spremembo dejavnosti,
- zmanj Sanje gospodarske dejavnosti,
- spremembe tehnologije,
- tetni obradun in letno poro6ilo o poslovanju'
placami in poloZajem
- odloditve ustartoviteljain nadzornega sveta v zvezi s
delavcev.

vpogled v dokumentacijo'
Na zahtevo sveta delavcev mora podjetje omogociti
tega 6lena'
ki je nujn a za obveScenost o zadevah iz prejsnjega odstavka

biti delavci obveSceni
O zadevah iz cetrte, pete, Seste in sedme alineje morajo
pred sprejemom dokondne odlocitve'

21. POSLOVNA TAJNOST
77

. e],en

Kot poslovna tajnost se Stejejo listine in podatki:

- ki jih nadzorni svet podjetja

a1i

ustalovitelj na predlog direktoqa v skladu z

zakonom doloci za poslovno tajnost,
- ki jih kot zaupne sporoci podjetju pristojni organ,
- ki vsebujejo poludbo poslovnilr partperjern rla razpis alijavni palecaj - do
olrjave rezultatov razpisa oz. javnega rlateeaja,
l<i so lroseitrlega druZber-ioel<onot-usl<ega I)ol-llena,

)1

j:*x:"'ni

po zal<onu' drugem
predpisu ari jih zatakerazglasi
pristojni

78. ilen
Za tajnost obrambe
in zaScite se stejejo
podatki in listine:
ki

$r;rc;',;i:':,:'

jih podjetje opravrja
za

fi,::.:il','l i.1li :il#r:',f*:; " za
[ ],

scit

oborozene sire

n im

i

p ri p

in so oznadene

ravami

p o dj

e

tj

a

te

r

79. clen
Poslovno tEnost
so dolzni varovati vsi
nadin zvedo za.iisrino
deravci podjetja,
ki .r;;;;"na tqnos t.ki na kalcsen kori
poslovne tqjnosti
traja tuo'
",^o"oi,ke,
,?orenehanj, o.ioun. ga razmeria ootznost duvanja
v podjetju.
DolZnost iz prtega
odstavka tega drena
delavci podjeda'
so pa zvederi za podatet, se nanasa tudi na osebe, ki niso
ki imi znad.ajposrovne
tqinosti.
odgovornost za izd,ajo
poslovne tqinosti je
tahko kazenska in
disciprinska.
80. clen
Dovoijenje za
oseba, kijo on "i""i;t#;,ffi."t*ov'

22. SPLOSIVI

ArU

ki so poslovna tajnosr,
daie direktor,

oz.

PODJETJA
Bf . ilen

::HI

ffi: *i:.u? i. T.,T :::

::,

iTil

I

.., *,,,
ur

s

k a, e ri m

lo

i

s

e

urejajo

82. ilen

Statut je temeljni sploSni
,asprotju s staiutom. akt podjetja' Drugi splosni akti ne morejo
biti

i"sarnii.i

ar<ti ,-rorajo

biti

'

sr<racju

z'r.rjA"irri

',)

'..)

s1;rr_rsrirri :rr<ti.

v

83' elen

ki jih ureja ta statut'

z
se lahko podrobneje uredijo

)osamezna vPrasa:lja'
Poslovniki' sklePi)'
irugimi sPloSnimi akti fpravilniki,

84. dlen
zadeve"
se urejajo predvsem naslednje
sklepi
in
poslovniki
S pravilniki,
stvo, razporej anj e dobicka
_ finalcno po slovalj e, raeunovod
za delovne obveznosti'
_ delovna razmerjain odgovor.ro.,ioJ"u."u
delu'
- varnost in zdravje Pri
in o b cin skih p re dp i s ov ali
"J

-

3i:filil ilil":"J};f; t'1*li.5l":ih

napredlogustanoviteljaaltn,adzornegasveta,eetaugotovi,dajeto
podjetja'
potr.Urro za d'elo in poslovanje

tega 6lena' se za urejanje
pwegaodstavka
iz
akti
splosni
predpisi'
Dokler niso sprejeti
tr- statut ter layoni in drugi
rreposred.ro
posamezn th zadevuplrablja
^t<i
urejajo navedena Podrocja'

85. clen
svet podjetja'
SploSne akte sprej ema nad'zorni

86. dlen

objavljajo se na

preden zaenejo veljati'
Splosni akti morajo biti objavljeni
"zaeniio praviloma osmi dan po objavi oz'

z

oglasni deski podjetja. Veljati
sploSni akt'
dnem, ki ga doioei posamezni

23. KONKURtrNENA PRtrPOVED
87. clen
konkurenena prepoved
Za direktorja in druge delavce velja
o zaposlitvi.
I<olektivni Pogodbi in po Pogodbi

23

Po zakonu'

24. KoNeNA

Doloeea
88. dlen

Ta statut se objavi na oglasni
deski

in zadne veljati B. dan po objavi.

Stevilka: OS lgg/gZ
Moravske Toplice, dne 22.12.lgg4

Predsed
,

z::-

i-.:

.)l

ODCIN gryIoravske

i '.-.:-

', \
'

ik Obcinskega sveta

lr-

Toplice:

M*,J"k

Predlog

-

skrajSani postopek

Na podlagi I 1. dlena Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjeda Cista narava d.o.o. (Uradni list RS,
lt.26197,41197,68109,52117) in 29. dlena Statuta Javnega komunalnega podjetja eista narava d.o.o.
Te}anovci, in 16. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, it.35174,21115 in25l17) ie
sprejel naslednje
redni seji dne
Obdinski svet Obdine Moravske Toplice na

-.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA

ersrn NARAvA D.o.o. TESANovcI
-,
1. dlen
podjetja
eista narava d.o.o. Te5anovci, v katerih se
komunalnega
V v vseh dlenih Statuta Javnega
pojavlja, se sedeZ podjetja: Tesanovci 32lb, spremeni tako, da se glasi: >Te5anovci 20<.

2.

dlen

Drugi odstavek 11. dlena odloka se spremeni tako, da se glasi: <Podjetje predstavlja in zastopa
direktor v skladu z zakonom in odlokom o ustanovitvi,brez omejitev, razen v zadevah, za katere je
potrebno soglasje ustanovitelj a oz. nadzornega sveta.(
Tretji odstavek 1 l. dlena se drta.

3.

V

dlen

16. dlenu statuta se znesek 5.000.000 SIT spremeni tako, da se glasi: >240.022,43 EUR(.

4.

dlen

Tretji odstavek 17. dlena statuta se spremeni tako, da se glasi:
"Po standardni klasifikaciji dejavnosti se dejavnosti podjetja glasijo:
A08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
D35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreZi
D35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreZi
E36.000 Zbiranje, prediSdevanje in distribucija vode
E37.000 Ravnanje z odplakami
E38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E3 8.2 I 0 Deponije nenevarnih odpadkov, obratovanje
838.220 Posebni odpadki, ravnanje z njimi
E39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F4l.2O0 Gradnja stanovanjskih in enostanovanjskih stavb
F42.110 Gradnja cest
F42.130 Gradnja mostov in predorov
F42.2lO Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekodine in pline
F42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
F42.910 Gradnja vodnih objektov
F43. 1 I 0 Ru5enje objektov
F 43.120 Zemeljska pripravljalna dela
F 43 .21 0 In5taliranj e elektridnih napeljav in naprav
F43.220In5taliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
F43.290 Drugo inStaliranje pri gradnjah
F43.339 Druga zakljudna gradbena dela
F43.910 Postavljanje ostre5ij in krovska dela
jamdi
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F43.990 Druga specializirana gradbena dela
F43.310 Fasaderska in Stukaterska dela
F 43 .320 Vgrajevanj e stavbnega pohiStva
F43.330 Oblaganje tal in sten
F 43.341 Steklarska dela
F 43.342 Pleskarska dela
G47 .789 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
H49.39 Drug kopenski potniSki promet
H49.410 Cestni tovorni promet
G 52.240 Prekladanj e tovora
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremidnin
M7l.l2l Meritve, geodetske, geolo5ke, geokemidne ipd.
M71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistidno in drugo projektiranje
M73. 1 10 Dejavnost ogla5evalskih agencij
M7 3 .120 Posredovanj e o gla5eval ske ga pro stora
N77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
N81.220 Drugo di5denje stavb, industrijskih naprav in opreme
N81.290 eiSeenje cest in drugo diSdenje
N81.300 Urejanje invzdrZevanje zelenih povr5in in okolice
N82.3 00 Prirejanje razstav
596.03 0 Pogrebna dejavnost.

Y

5. dlen
in<.
>polletnega
drta
besedilo:
24. dlenu statuta se
6.

dlen

25. dlen statuta se spremeni tako, da se glasi:
>Ustvarjen dobidek se praviloma vlaga v nadaljnji razvoj dejavnosti podjetja, razen de ustanovitelj
na predlog nadzornega sveta, odlodi drugade.<

7.

dlen

Y 29. dlenu statuta se drta tretja in Sesta alineja, ter besedilo zadnjega stavka: >Ustanovitelj odloda
5e o drugih zadevah, ki jih doloda439. dlen Zakona o gospodarskih druZbah.<

8. dlen
se:
statuta
45.
dlena
V
- &ta 12., 17 .,19.22. in24. alineja;
- dodata novi alineji, ki se glasita: >- imenuje in razreSuje direktorja podjetja,
- sprejema Poslovno Porodilo.<
9. dlen
z besedilom: >nadzorni svet(.
nadomesti
>
ustanovitelj<,
besedilo:
se
statuta
dlenu
V 51.
10. dlen

V celotnem besedilu 55. dlena statuta
svet<<

se besedilo: >ustanovitelj<, nadomesti z besedilom: >nadzorni

v ustreznem sklonu.
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11.dlen
56. dlen statuta se spremeni tako, da se glasi:
>V primeru preddasnega prenehanja mandata direktorja, v drugih primerih ko direktor preneha z
delom, ali v primeru, da po poteku mandata, ni izbran nov direktor, nadzomi svet najved za dobo
enega leta. imenuje vrSilca dolZnosti direktorj abrez javnega razpisa. VrSilec dolZnosti direktorja
mora izpolnjevati pogoje za imenovanje direktorja, razen pogoja glede delovnih izkuSenj.<
12. dlen

V

-

57. dlenu statuta se:
v 11. alineji drta besedilo: >periodidnih in<:

- drta 15. alineja;
- v 16. alineji doda besedilo: >ter odloda o stimulacijah zaposlenih na osnovi poslovnega rezultata<.
13. dlen
85. dlen statuta se spremeni tako, da se glasi:
>Splo3ne akte podjetja, razen statuta, sprejema nadzomi svet podjetja.<
14. dlen

Te spremembe in dopolnitve statuta zadnejo veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski
podjetja.

Stevilka: 354-000 09
Moravske Toplice.
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