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Plama-pur d.d., Podgrad
Upravi in službi za izvedbo 17 skupščine družbe
Podgrad 17

6244 Podgrad

Podpisani delničar družbe Plama-pur d.d. Podgrad, Podgrad 17, 6244 Podgrad; Dekleva Marijan, Podgrad 22.a, 6244
Podgrad, kot imetnik 1.832 lotov delnic družbe oziroma predstavnik 0,267% osnovnega kapitala družbe, na podlagi
določb veljavno sprejetega Statuta delniške družbe Plama-pur d.d. Podgrad, Podgrad 17, 6244 Podgrad ter v skladu s
300. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1C, Ur.I.RS št. 42/2006, popr. 60/2006 in 65/2009
UPB3) v zvezi s 17. redno sejo skupščine delniške družbe Plama-pur d.d. Podgrad, Podgrad 17, 6244 Podgrad,
sklicane na dan 06.04.2012 podajam naslednji nasprotni predlog ter sporočam, da bom v skladu z prvim odstavkom
300. člena ZGD-1C druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za:

NASPROTNI PREDLOG:

k predlogu sklepa številka k 2. točki objavljenega dnevnega reda 17. skupščine družbe Plama-pur d.d., Podgrad »2.
Spremembe statuta«.

Spremeni se objavljeni predlog 19. člen spremembe Statuta tako, da po novem glasi:

»19. člen

Upravni odbor šteje tri člane. Dva (2) člana upravnega odbora predstavnika kapitala imenuje in razrešuje
skupščina Za izvolitev dveh članov upravnega odbora predstavnikov kapitala je potrebna večina glasov, sklep
o predčasni razrešitvi članov upravnega odbora pa mora biti sprejeta s % (tričetrtinsko) večino.

En član upravnega odbora je predstavnik delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev, skupščina pa se z njim na
prvem zasedanju po izvolitvi le seznani.cc

Spremeni se objavljeni predlog 20. člen spremembe Statuta tako, da po novem glasi:

»20. člen

Mandat članov upravnega odbora predstavnikov kapitala traja 1(eno) leto z možnostjo ponovne izvolitve. Člani
Upravnega odbora opravljajo funkcijo z vsemi pooblastili do vsakokratne redne letne skupščine družbe, ki
odloča o, ali se seznanja z, letnim poročilom družbe, tudi če je redna letna skupščina sklicana po preteku
enoletnega mandata članov upravnega odbora. Trajanje mandat člana upravnega odbora, ki je predstavnik
delavcev določi svet delavec.ce



»2.1. Skupščina sprejme vse predlagane spremembe Statuta družbe Plama-pur, d.d, skupaj s sprejetimi
spremembami člena 19. in 20. člena sprememb statuta Plama-pur, d.d., Podgrad.

2.2. Skupščina sprejme čistopis statuta družbe Plama-pur d.d., Podgrad..ce

Obrazložitev: Predlagatelj predsedujočemu predlaga, da najprej, da na glasovanje dikcije nasprotnega predloga s
spremembami objavljenih dikcij 19. in 20. člena predlaganih sprememb Statuta Plama-pur, d.d., Podgrad, saj s tem
samo sledi določilom 2. odstavka 79. člena Zakona o soupravljanju delavcev (čistopis v Uradnem listu RS številka
42/2007 z dne 15.05.2007 - 2286 Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSDU-
UPB1), Stran 5777), da je v upravnem odboru najmanj eden izmed članov predstavnik delavcev. Število
predstavnikov delavcev v upravnem odboru se določi s statutom družbe, vendar ne sme biti manjše od enega
predstavnika delavcev izmed vsakokratnih treh dopolnjenih članov upravnega odbora. Tako je predlog, ki
predvideva, da ima nadzorni svet 4 člane in od tega 3 člane predstavnike na predlog kapitala in 1 predstavnika
delavcevv neskladjuz prej omenjenimčlenom zakona.

Šele po tem, ko skupščina sprejme ali zavrne predlagani spremembi se opravi obravnava in glasovanje o vseh ostalih
spremembahstatuta. Nato se sprejme še čistopis statuta.

Šele s tem dejanjem je izpolnjen pogoj za ugotovitveni sklep, da je z dnevom sprejema čistopisa statuta družba prešla
iz dvotirnega v enotirno upravljanje ter kasnejše razrešitve članov NS pri točki 3 ter imenovanje pri točki 4, kjer se
skupščinatudi seznani s predstavnikomdelavcevv Upravnemodboru na osnovi pisnega predloga sveta delavcev.

Predlagatelj tudi od Uprave zahteva, da nasprotni predlog objavi na enak način kot je bil objavljen sklic
skupščine, torej v Uradnem listu RS in informatorju.


