
Dogovor o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev v podjetju  

FRAUENTHAL Holding AG 

Med družbo FRAUENTHAL Holding AG, ki jo zastopa uprava (v nadaljevanju imenovana centralno vodstvo) in 

posebnim pogajalskim odborom zastopstva delojemalcev družbe FRAUENTHAL Holding AG (v nadaljevanju 

imenovan BVG) se sklene sporazum o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev: 

Uvod 

V skladu z Direktivo 94/45 ES o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev in na podlagi določil avstrijske 

delovnopravne zakonodaje (ArbVG), V. del „Evropska ustava podjetja“ ter ob upoštevanju čezmejnih dejavnosti 

družbe FRAUENTHAL Holding AG se pogodbene stranke strinjajo, da se za informiranje in izražanje mnenja 

vseh zaposlenih podjetja, ki sodijo v področje uporabe tega dogovora, ustanovi Evropski svet delavcev. 

Udeleženci se dogovorijo o naslednji ureditvi o sestavi, načinu dela in postopku za obveščanje in izražanje 

mnenja Evropskega sveta delavcev. Evropski svet delavcev mora dopolnjevati zastopstva delavcev, ki obstajajo 

na ravni posameznih držav, in ne nadomestiti. Ta dogovor ne vpliva niti na pravico do informiranja in izražanja 

mnenja, ki zaposlenim in njihovim zastopnikom pripada po pravu posameznih držav, niti na druge pravice 

zaposlenih ali njihovih zastopnikov, razen v primeru, če se s tem dogovorom izboljšajo. 
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Člen 1 – Področje veljavnosti ; 

1. Ta dogovor velja za vse zaposlene v podjetjih, ki jih obvladuje družba FRAUENTHAL Holding AG, na področju 

veljavnosti Direktive 94/45 ES. Zajeti je mogoče tudi druge države, če se s tem strinjata Evropski svet delavcev in 

centralno vodstvo. 

2. Podjetja, zajeta v področje veljavnosti tega dogovora, so tista, na katera ima podjetje FRAUENTHAL Holding AG 

obvladujoč vpliv v skladu s členom 176 delovnopravne zakonodaje (ArbVG) in v katerih je več kot 50 zaposlenih v 

državi članici EU ali v državi članici EGP. 

Izvzete so čiste povezane družbe v smislu člena 176 (6) Delovnopravne zakonodaje (ArbVG). Seznam obratov in 

podjetij, vključenih v času podpisa, je naveden v Prilogi 1. 

3. Če podjetje FRAUENTHAL Holding AG razširi svoje dejavnosti, se bo trudilo kar najhitreje vključiti zadevne obrate in 

podjetja v Evropski svet delavcev, v kolikor so zajeti v zgornje področje veljavnosti. 

4. Centralno vodstvo bo Evropski svet delavcev z dopolnitvami seznama pod Dodatkom 1 tekoče obveščalo o obratih in 

podjetjih, ki jih dogovori zadevajo. 

Člen 2 – Sestava 

1. Evropski svet delavcev je sestavljen kot sledi: 

a) Neodvisno od števila zaposlenih pošlje vsaka država v področju veljavnosti tega sporazuma vsaj enega 

člana v Evropski svet delavcev. 
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b) Dodatni mandati v Evropskem svetu delavcev se razdelijo glede na število zaposlenih v posamični državi. 

Izračunajo se po naslednjem ključu: 

- dodatni član za države z nad 500 zaposlenimi 

- dva dodatna člana za države z nad 750 zaposlenimi 

- dva dodatna člana za države z nad 1000 zaposlenimi 

- po en dodatni član pri naslednjih 5.000 zaposlenih 

c) Za ugotavljanje števila zaposlenih v skladu s črko b) se uporabi število zaposlenih, navedeno v poslovnem 

poročilu z dne 31. decembra 2007, skupaj z izposojenimi delojemalci. 

Tako izračunano število da ob podpisu tega sporazuma razdelitev sedežev po državah v Evropskem svetu 

delavcev, kot je naveden v Prilogi 2. 

2. Preverba porazdelitve sedežev, ki je posledica zadostne spremembe števila zaposlenih, se preračuna enkrat letno 

31. decembra. 

Ustrezna posodobitev števila zaposlenih se izvede na prvem naslednjem zasedanju Evropskega sveta delavcev, 

Priloga 2 pa se ustrezno spremeni. 

3. Člani v Evropskem svetu delavcev so po vsakokratnih nacionalnih običajih ali pravnih ureditvah demokratično 

izvoljeni, delegirani ali imenovani zaposleni obratov in podjetij družbe FRAUENTHAL Holding AG. 

4. Če kateri od članov predčasno izstopi iz Evropskega sveta delavcev, se imenuje nov član v smislu člena 2, 

odstavka 3. 

 

Evropski svet delavcev – pogajalski katalog_slovenščina    Stran 3/16-30.6.2008 



5. Prvo imenovanje članov Evropskega sveta delavcev sledi takoj po uveljavitvi tega dogovora. Kadrovska 

sestava Evropskega sveta delavcev in spremembe vodja Evropskega sveta delavcev pisno sporoča 

centralnemu vodstvu. 

Člen 3 - Ustanovitev, predsedstvo, pravilnik in sedež 

1. Centralno vodstvo mora nemudoma po pridobitvi informacije o imenovanih členih Evropskega sveta delavcev 

slednje povabiti k ustanovni skupščini. 

2. Člani Evropskega sveta delavcev izberejo iz svoje sredine predsednika/predsednico in dva 

namestnika/namestnici. Skupaj oblikujejo predsedstvo Evropskega sveta delavcev. Predsednik/-ca zastopa 

Evropski svet delavcev navzven.   V primeru njegove/njene zadržanosti prevzame to funkcijo njegov/njena 

namestnik/namestnica. Druge naloge predsedstva so  navedene v členu 7 tega dogovora. 

3. Evropski svet delavcev sprejme pravilnik. Pravilnik se sprejema z večino vseh glasov. Pravilnik lahko določa 

interni način dela ter še zlasti ustanovitev, sestavo, pristojnosti in poslovodstvo organizacijskega odbora ter 

določa pravico do zastopanja predsednika in organizacijskega odbora. S pridržkom izjemnih okoliščin v smislu 

člena 8 tega dogovora se bo predsedstvo sestalo največ dvakrat v koledarskem letu.   Pravilnik in morebitne 

njegove spremembe je treba nemudoma javiti centralnemu vodstvu. 

4. Sedež Evropskega sveta delavcev je enak sedežu podjetja FRAUENTHAL Holding AG. 
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Člen 4 - Trajanje dejavnosti in trajanje mandata 

1. Obdobje dejavnosti Evropskega delavskega sveta je štiri leta.  Začne se z dnem ustanovitve.   Konča se 

predčasno, če Evropski svet delavcev z dvotretjinsko večino svojih članov sklene njegov odstop. Ob poteku 

trajanja dejavnosti Evropskega sveta delavcev se smiselno po določilih členov 2 in 3 tega sporazuma imenuje 

nov Evropski svet delavcev. 

2. Članstvo v Evropskem svetu delavcev se začne z objavo sklepa o delegiranju. 

3. Članstvo v Evropskem svetu delavcev se konča, če 
 

a) se konča obdobje dejavnosti Evropskega sveta delavcev; 

b) član odstopi; 

c) c) se člana odpokliče v skladu z nacionalnimi predpisi ali običaji; 

d) obrat ali družbe, v katerega sodi član, več ne obvladuje podjetje FRAUENTHAL Holding AG ali je izločeno 

iz skupine; 

e) sodišče objavi neveljavnost sklepa o delegiranju. 

Člen 5 - Informiranje in izražanje mnenja 

1. Evropski svet delavcev ima v skladu s členom 198, ods. 1 Delovnopravne zakonodaje (ArbVG) pravico, biti 

informiran in izražati mnenje o zadevah, ki zadevajo gospodarske, socialne, zdravstvene ali kulturne interese 

zaposlenih vsaj dveh podjetij, ki jih obvladuje podjetje FRAUENTHAL Holding AG v različnih državah znotraj 

področja veljavnosti tega sporazuma. Zadeve v zvezi z zaposlenimi in podjetjem v določeni državi ostanejo v 

izključni pristojnosti pogovornih partnerjev v tej državi po tam veljavnim pravilih. 
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Pravice in obveznosti zastopnikov delojemalcev na nacionalni ravni ostanejo nedotaknjene. Izražanje mnenja 

v smislu tega sporazuma označuje izmenjavo mnenja in ustanovitev dialoga med Evropskim svetom delavcev 

in centralnim vodstvom ali drugo ustrezno vodstveno ravnijo; ob tem obstaja možnost zavzemati stališča. 

2. Osnova za informiranje in izražanje mnenja je poročilo o razvoju poslovne situacije in perspektiv podjetja 

FRAUENTHAL Holding AG, ki ga dvakrat letno predloži centralno vodstvo. Poročilo se v novembrskem 

zasedanju nanaša zlasti na naslednje točke: 



- strukturo skupine podjetij in gospodarsko ter finančno situacijo, 

- predviden razvoj poslovne, proizvodne in prodajne situacije, 

- - situacijo zaposlovanja in predviden razvoj, 

- investicijske in proizvodne programe, 

- temeljne spremembe organizacije, 

- uvedbo novih delovnih in proizvodnih postopkov, 

- premestitev proizvodnje, 

- premestitev podjetja, obratov ali bistvenih delov obratov 

- združitve (fuzije) ali razcepitve podjetij ali obratov, 

- načrtovana masovna odpuščanja, 

- omejitev ali zaprtje podjetij, obratov ali bistvenih delov obratov, 
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- stanje in razvojne tendence usposobljenosti zaposlenih in dejavnosti z zvezi z dodatnim ter nadaljnjim 

izobraževanjem, 

- druga vprašanja, ki so lahko v gospodarskem, socialnem, zdravstvenem ali kulturnem interesu zaposlenih 

pri vsaj dveh obratih, ki sodita v podjetje FRAUENTHAL Holding AG. 

V majskem zasedanju se bo poročilo centralnega vodstva osredotočilo na naslednje točke: 

- letno poročilo podjetja FRAUENTHAL Holding AG iz prejšnjega poslovnega leta 

- poročilo o aktualnem gospodarskem razvoju tekočega leta 

- pregled pričakovanega gospodarskega razvoja do konca leta 

- bistvena odstopanja od točk, navedenih v novembrskem zasedanju 
 

3. Za informiranje in izražanje mnenja potrebuje Evropski svet delavcev stalne in obširne informacije, ki mu 

omogočajo sooblikovati še odprte odločitve.   Informiranje in izražanje mnenja Evropskega sveta delavcev 

mora zato biti pravočasno, da lahko vodilni organi oblikovana stališča Evropskega sveta delavcev upoštevajo 

pri iskanju rešitev. 

4. Še zlasti ob pojavu izjemnih okoliščin, ki imajo bistven vpliv na interese zaposlenih v vsaj dvema državama, ki 

sodita v področje veljavnosti tega sporazuma, je treba Evropskemu svetu delavcev postaviti ustrezen rok za 

posvetovanje s centralnim vodstvom in za izražanje svojega stališča. 

Člen 6 - Zasedanja Evropskega sveta delavcev 

 
1. Evropski svet delavcev se v dogovoru s svojim predsednikom in centralnim vodstvom dvakrat letno sestane s 

centralnim vodstvom na dvodnevnem rednem srečanju na sedežu centralnega vodstva, da se informira in 

izrazi svoje mnenje o čezmejnih zadevah.  Srečanja so sredi maja in sredi novembra koledarskega leta. 

Natančen termin se določi v soglasju med centralnim vodstvom in predsednikom Evropskega sveta delavcev.  

Po potrebi se v dogovoru s centralnim vodstvom skličejo dodatna zasedanja. 
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2. Prispetje članov Evropskega sveta delavcev na obe redni zasedanji Evropskega sveta delavcev se omogoči s 

prometnim sredstvom, ki je časovno najhitreje (praviloma je to letalo) na prvi dan rednega zasedanja. 

Zasedanje prvega dne traja od 10:30 do 18:00 ure in omogoča članom Evropskega sveta delavcev, da se 

interno dogovarjajo (v odsotnosti centralnega vodstva).  V tem času se omogoči simultano tolmačenje.   Nato 

obstaja možnost skupne večerje s centralnim vodstvom. Zasedanje drugega dne poteka od 08:30 do 16:30 

ure. V tem času se omogoči simultano tolmačenje. Med 08:30 in 12:30 uro se odvija redno zasedanje s 

centralnim vodstvom. Po 1-urnem premoru za kosilo imajo člani Evropskega sveta delavcev možnost 

naknadnih razgovorov. Odhod članov Evropski svet delavcev poteka zvečer drugega dne, ponovno s časovno 

najugodnejšim prometnim sredstvom (praviloma letalom).  Če se en ali več članov Evropskega sveta delavcev 

zaradi neugodnih prometnih povezav iz krajev, kjer stanujejo, v danem časovnem okviru zasedanj ne more 

udeležiti, je treba to vnaprej uskladiti v dogovoru s predsednikom Evropskega sveta delavcev in centralnim 

vodstvom. 

3. Evropski svet delavcev je sklepčen, če je prisotna vsaj polovica članov. Sklepi Evropskega sveta delavcev se, 

če pravilnik ne določa drugače, sklepajo s preprosto večino oddanih glasov. Če se član ne more udeležiti 

zasedanja, lahko pošlje namestnika/namestnico, ki ga/jo pred začetkom zasedanja pisno imenuje. 

4. Evropski svet delavcev lahko ob neobičajnih okoliščinah v smislu določil člena 8 tega sporazuma – po 

predhodnem dogovoru in v soglasju s centralnim vodstvom – podpre izvedenec, izbran po lastni presoji. 

5. Zapisnik obeh rednih zasedanj Evropskega sveta delavcev vodi oseba, ki jo določi centralno vodstvo. 

Celotna dokumentacija, predložena za namene informiranja in izražanja mnenja, vključno z dnevnim redom in 

zapisnikom, se pravočasno prevede v vse potrebne jezike, potem ko predsednik Evropskega sveta delavcev in 

centralno vodstvo protokol odobrita. 

Člen 7 - Naloge predsedstva 

1. Predsedstvo vodi posle Evropskega sveta delavcev med zasedanji Evropskega sveta delavcev in se v tem 

okviru – s pridržkom neobičajnih okoliščin v smislu člena 8 tega sporazuma – sreča še največ dvakrat v 

koledarskem letu na dodatnih zasedanjih. O zasedanjih predsedstva se centralno vodstvo pravočasno vnaprej 

obvesti. 
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2. Zasedanje Evropskega sveta delavcev se skliče tako, da predsedstvo Evropskega sveta delavcev pravočasno 

objavi dnevni red, določen v soglasju s centralnim vodstvom. 

Natančni termini zasedanj se določijo v soglasju s centralnim vodstvom, pri čemer je eno zasedanje sredi maja 

in drugo zasedanje sredi novembra vsakega koledarskega leta. Kraj zasedanja je vedno sedež podjetja 

FRAUENTHAL Holding AG, pri čemer se odvijajo zasedanja v Avstriji vedno v prostorih podjetja SHT 

Haustechnik AG. 
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3. Predsednik Evropskega sveta delavcev izdela v soglasju s centralnim vodstvom vabilo in dnevni red za 

skupna posvetovanja. Termin zasedanja je treba objaviti vsaj šest tednov prej. Kopijo vabila za 

posamezna zasedanja predsednik Evropskega sveta delavcev pravočasno pošlje tudi lokalnim 

poslovodjem na krajevnih lokacijah. 

4. Člani predsedstva imajo za izvajanje svojih nalog v primeru izrednih okoliščin v smislu člena 8 tega 

sporazuma in ob predhodnem dogovoru med predsednikom Evropskega sveta delavcev in centralnim 

vodstvom prost dostop do vseh podjetij in obratov, za katera velja ta sporazum.   To ne velja za 

izvedenca, ki ga k sodelovanju pritegne Evropski svet delavcev.   Za izvedenca, pritegnjenega k 

sodelovanju, velja vsakokratno nacionalno pravo na zadevni lokaciji, in lokalno zastopstvo zaposlenih. 

Člen 8 - Izjemne okoliščine 

1. Če se pri čezmejnih zadevah pojavijo izjemne okoliščine z bistvenim vplivom na interese zaposlenih v 

vsaj dveh različnih državah, ki sodita v področje veljavnosti tega sporazuma, je treba o tem takoj 

obvestiti predsedstvo Evropskega sveta delavcev, ki ima – po predhodni uskladitvi s centralnim 

vodstvom – možnost  vpoklicati zasedanje Evropskega sveta delavcev, na katerem ga centralno 

vodstvo informira o teh zadevah in izrazi svoje mnenje. 

2. To velja pod zgornjimi pogoji še zlasti za nameravano premestitev podjetij ali obratov ali bistvenih delov 

podjetij ali obratov, ter za masovna odpuščanja. V teh primerih se lahko – po predhodni privolitvi 

centralnega vodstva – pritegnejo tudi zaposleni prizadetih podjetih, ki niso člani Evropskega sveta 

delavcev, da se posvetujejo s centralnim vodstvom. 

3. Sporazum med drugim predvideva, da se stališče Evropskega sveta delavcev posluša in upošteva tako, 

da se zrcali v odločitvah vodstev podjetij. Zato je treba Evropskemu svetu delavcev dati na voljo dovolj 

časa za preverjanje prejetih informacij in za izrekanje svojega stališča. 
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Člen 9 - Zaupnost 

1. Člani Evropskega sveta delavcev so v skladu z nacionalnimi določbami in običaji obvezani, da varujejo 

kot poslovne in tovarniške skrivnosti, s katerimi se seznanijo med opravljanjem svoje funkcije. Člani 

Evropskega sveta delavcev so obvezani tudi, da informacij, s katerimi se seznanijo zaradi svoje 

pripadnosti temu odboru in ki jih vodstvo koncerna ali njihovi zastopniki izrecno označijo kot zaupne, ne 

razkrivajo tretjim. To velja tudi po tem, ko izstopijo iz Evropskega sveta delavcev. Tudi izvedenci, ki jih 

prikliče Evropski svet delavcev ob pojavu izjemnih okoliščin po pridobitvi predhodnega dovoljenja od 

centralnega vodstva, so na enak način zavezani k molčečnosti. 

2. Obveznost molčečnosti ne velja znotraj Evropskega sveta delavcev, naprav izvedencem, ki so v skladu s 

1. odstavkom obvezani k molčečnosti in zaposlenim v podjetju, ki so v skladu z vsakokratnimi 

nacionalnimi predpisi sami zavezani k molčečnosti, kot tudi proti zaposlenim v nadzornem svetu, pred 

institucijami, kjer potekajo poskusi sporazumevanja, in pri arbitražnih postopkih. 

3. Ne glede na 1. in 2. odstavek morajo člani Evropskega sveta delavcev zaposlene podjetij, ki jih obvladuje 

družba FRAUENTHAL Gruppe in njihove zastopnike obveščati o dejavnosti Evropskega sveta delavcev 

ter o rezultatih informiranja in izražanja mnenja, izvedenimi v skladu s tem sporazumom. 
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Člen 10 - Materialna sredstva in stroški 

1. Evropskemu svetu delavcev je treba za pravilno izpolnjevanje njegovih čezmejnih nalog dati na razpolago 

potrebna materialna sredstva v zadostnem obsegu. V zvezi s tem se opozarja na določila zgoraj navedenega 

člena 6 (4). Prevzemanje drugih stroškov za delo Evropskega sveta delavcev se vsakokrat posebej dogovori 

med Evropskim svetom delavcev in centralnim vodstvom. 

2. Stroške, potrebne za pravilno izpolnjevanje čezmejnih nalog Evropskega sveta delavcev, to so še zlasti 

organizacija, izvedba in upravljanje obeh rednih zasedanj Evropski svet delavcev, ki se odvijata dvakrat v 

koledarskem letu, nosi centralno vodstvo. K temu sodijo storitve tolmačenja in potrebni prevodi, stroški za 

nastanitev in prevoz za člane Evropskega sveta delavcev v skladu z načrtovanjem dni rednih zasedanj pod 

točko 6.2 tega sporazuma. 

3. Udeležba članov Evropskega sveta delavcev na zasedanjih (1) Evropskega sveta delavcev, (2) predsedstva in 

(3) izobraževalni ukrepi veljajo za delovni čas in se obračunajo v skladu z nacionalnimi določili in običaji kot 

službeno potovanje. 
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Člen 11 - Pravice in zaščita članov Evropskega sveta delavcev 

1. Članov Evropskega sveta delavcev pri izvajanju njihovega mandata pri svoji dejavnosti ni dovoljeno 

omejevati. Zaradi njihove dejavnosti se članov Evropskega sveta delavcev ne sme niti prikrajšati, niti jim 

nuditi posebnih ugodnosti. 

2. Upoštevati je treba nacionalna določila v zvezi s prepovedjo omejevanja in prikrajševanja ter določila v 

zvezi z zaščito pred odpovedjo oz. odpustitvijo. 

3. Če član Evropskega sveta delavcev zaradi odpoklica, odpovedi ali zaradi drugih razlogov zapusti 

nacionalni svet delavcev, mora lokalno poslovodstvo o tem nemudoma obvestiti predsednika 

Evropskega sveta delavcev 

Člen 12 - Izobraževanje članov Evropskega sveta delavcev 

1. Člani Evropskega sveta delavcev imajo – po predhodni pridobitvi dovoljenja centralnega vodstva – 

možnost, da se udeležijo izobraževanj in dodatnih izobraževanj, ki so potrebna v okviru njihove 

dejavnosti v Evropskem svetu delavcev, še zlasti na področju tujih jezikov in drugih snovi, pomembnih 

za delo Evropskega sveta delavcev, ob čemer še naprej prejemajo plačilo.  Vrsta in obseg 

izobraževalnih ukrepov se za vsak posamezni primer vnaprej uskladi med centralnim vodstvom in 

Evropskim svetom delavcev ali predsedstvom slednjega. 

2. Te izobraževalne ukrepe organizira Evropski svet delavcev, odvijajo pa se krajevno in časovno 

povezavi z rednimi zasedanji Evropskega sveta delavcev. Izvedba takih izobraževalnih ukrepov poteka 

v predhodnem dogovoru s centralnim vodstvom. Udeležba se ne šteje v okvir morebitnih nacionalnih 

možnosti za študijski dopust. Stroške za izobraževalne ukrepe prevzame v skladu s 1. odstavkom 

centralno vodstvo. 
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Člen 13 - Zaključna določila 

1. Pogodbene stranke se strinjajo, da bodo morebitne težave, nastale pri izvedbi in realizaciji tega 

sporazuma reševali v smislu dobrega sodelovanja in sporazumno. Če težav po poti socialnega dialoga 

med Evropskim svetom delavcev in centralnim vodstvom ne bo mogoče rešiti, se za njihovo poravnavo 

uporabijo ustrezni predpisi po avstrijskem delavskem pravu, v kolikor ne gre za individualne zahtevke 

in pravice posamičnih članov Evropskega sveta delavcev, ki se uveljavljajo v skladu z vsakokratnim 

veljavnim nacionalnim pravom. 

2. Pri bistvenih spremembah v strukturah skupine Frauenthal, kot na primer glede podjetij, ki sodijo v 

FRAUENTHAL Holding AG, se izvede ustrezna prilagoditev tega sporazuma, tako da se ohrani 

izvedljivo informiranje in izražanje mnenja vseh zaposlenih skupine podjetij. Pogajanja v tej zvezi se 

vodijo med Evropskim svetom delavcev in centralnim vodstvom. 

3. Če pride do sprememb pravnih okvirnih pogojev avstrijskega delavnopravnega zakona ali Evropske 

Direktive 94/45/ES, navedene v uvodi tega sporazuma, se sporazum pregleda in smiselno prilagodi. 

4. Neodvisno od te ureditve Evropski svet delavcev in centralno vodstvo na podlagi praktičnih izkušenj 

preverita, ali je možno sporazum razvijati naprej, in v kakšni meri. Posamične točke tega sporazuma je 

možno vedno spreminjati v dogovoru s centralnim vodstvom in Evropskim svetom delavcev, tudi brez 

odpovedi. Te spremembe je treba pisno dodati besedilu tega sporazuma. 

5.  Za vse spore iz tega sporazuma je dogovorjena sodna pristojnost sodišča na Dunaju. 
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14. Trajanje sporazuma 

1. Ta sporazum začne veljati z dnem podpisa in se sklene za nedoločen čas. Vsaka stran ga lahko odpove ob 

upoštevanju 6-mesečnega odpovednega roka ob koncu koledarskega leta. 

2. Za odpoved s strani Evropskega sveta delavcev je treba pridobiti večinski sklep vseh članov. 

3. V primeru odpovedi se začneta Evropski svet delavcev in centralno vodstvo nemudoma pogajati s ciljem, da 

izpogojujeta nov sporazum.   Do sklenitve novega dogovora veljajo zakonska določila avstrijske 

delovnopravne zakonodaje za Evropski svet delavcev po sili zakona. 
 
Dunaj, dne 3. julija 2008 
 
Za centralno vodstvo:      Za posebni pogajalski odbor:  
Dipl. ing. Michael Ostermann 
 

 
 
 

 

 



 

Priloge:  
Prilogi 1 in 2 

 Slawomir Koszykowsi  



Dogovor o ustanovitvi  

Evropskega sveta delavcev v podjetju Frauenthal Holding 

Priloga 1 

Obrati in podjetja 

Avstrija 
Porzellanfabrik Frauenthal Ges.m.b.H.- Frauental 
Ceram Catalysts Ges.m.b.H.- Frauental 
SHT Haustechnik AG - Dunaj 
Styria Federn Ges.m.b.H.- Judenburg 

Zvezna republika Nemčija 
Styria Federn Ges.m.b.H.- Dusseldorf 
Linnemann Schnetzer Ges.m.b.H. - Ahlen 
Linnemann Schnetzer Ges.m.b.H. - Sachsen 

Francija 
Styria Ressorts Vehicules Industriels S.A.S. - Chatenois Styria 
Elesfrance S.A.S. - St. Avoid 

Slovenija 
Styria Vzmeti d.o.o. - Ravne na Koroškem 

Rumunija 
Styria Arcuri S.A - Sibiu 

Portugalska 
Styria Impormol - Azambuja 

Poljska 
Pol-Necks Sp.zo.o- Torun 

Srbija 
Gibnjara Kraljevo - Kraljevo 



DODATNI ZAPISNIK 

Dogovor o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev v podjetju 

FRAUENTHAL Holding AG 

Med podjetjem FRAUENTHAL Holding AG, ki ga zastopa uprava, in posebnim pogajalskim odborom 

zastopnikov delojemalcev podjetja FRAUENTHAL Holding AG se k dogovoru o ustanovitvi Evropskega sveta 

delavcev z dne 3. julija 2008, kot sestavni del sklenejo naslednji popravki in dopolnitve. 

Člen 7 - Naloge predsedstva 
 

2. Kraj zasedanja je vedno sedež podjetja FRAUENTHAL Holding AG, pri čemer se odvijajo zasedanja v 

Avstriji vedno v prostorih podjetja SHT Haustechnik AG. 

Nova opredelitev: 

2. Kraj zasedanja je praviloma sedež FRAUENTHAL Holding AG, pri čemer potekajo srečanja v prostorih 

podjetja SHT Haustechnik AG. Na željo predsedstva Evropskega sveta delavcev in s strinjanjem 

centralnega vodstva se lahko kot kraj zasedanja določi tudi lokacija drugega podjetja, ki se nahaja 

znotraj področja veljavnosti tega sporazuma. 

Člen 6 - Zasedanja Evropskega sveta delavcev 

4. Evropski svet delavcev lahko ob neobičajnih okoliščinah v smislu določil člena 8 tega sporazuma – po predhodnem 
dogovoru in v soglasju s centralnim vodstvom – podpre izvedenec, izbran po lastni presoji. 

Nova opredelitev: 

4. Predsedstvo Evropskega delavskega sveta ima pravico, da v neobičajnih okoliščinah v smislu določil 

člena 8 tega sporazuma k sodelovanju pritegne izvedenca in podpre svoje odločitve z njegovim 

mnenjem. praviloma bo predsedstvo poiskalo izvedenca, ki je nacionalno ali lokalno blizu 

prizadetega obrata in zastopstva interesov. V primeru, da potrebne storitve izvedenca na 

nacionalni ravni niso na voljo, bo predsedstvo pritegnilo izvedenca po lastni presoji. O tem 

postopku se vnaprej obvesti centralno vodstvo. Stroške za izvedenca po lastni presoji nosi 

podjetje Frauenthal Holding AG. 



Dunaj, dne 3. julija 2008 

 
Dpl. ing. Michael Ostermann 

Za posebni pogajalski odbor: 

Eleftherios Moldovanis 

 
Matijaz Cvek 

 

 

Za centralno vodstvo: 





  

 



Dogovor o ustanovitvi  
Evropskega sveta delavcev v podjetju Frauenthal Holding 

Dodatek 2 
Sestava Evropskega sveta delavcev 

Razdelitev sedežev 

Podlaga za razdelitev sedežev je število sodelavcev dne 31.12.2007.  

Država Delojemalci Osnovni 
mandate 

Dodatni 
mandati 

Skupaj 

Avstrija  1134 1 3 4 

ZRN ,__        645 1 1 2 

Francija 332 1 0 1 

Slowenija 234 1 0 1 

Romunija 283 1 0 1 

Portugalska 283 1 0 1 

Poljska 157 1 0 1 
Od marca 2008 
Srbija 

226 1 0 1 

SKUPAJ 3294 8 4 12 

 


