Skupni svet delavcev podjetij Javnega holdinga Maribor
(v nadaljevanju SSD JHM ali skupni svet delavcev)

Maribor, 29.10.2019

ZAPISNIK
3. redne seje SSD JHM, ki je bila 25.10.2019 v prostorih podjetja Marprom d.o.o.
Prisotni: Olga Smiljan, Vlasta Pavlič Gosak, Mišo Pušnik, Janez Pečlin, Stanislav Brumen,
Irena Polajžar, Sašo Štukelj, Sanja Androić
Odsotna: Rado Škofič, Lea Kosi Kovačič, Zdenko Božič, Klavdija Dajčman, Drago Buček
DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Izmenjava izkušenj in skupnih problematik v posameznih podjetjih, ki bodo združena v
Javni holding Maribor d.o.o.
3. Razno
Na seji je bilo prisotnih 8 članov. Predlagan dnevni red je bil sprejet soglasno.
Ad. 1
Predsednica SSD JHM Sanja Androič je seznanila prisotne člane skupnega sveta delavcev
o tem, da je bila na koordinaciji podjetij na Mestni občini Maribor dne 09.10.2019 izražena
želja, da se naj podjetja do naslednjič pripravi predloge po enega člana za nadzorni svet
Javnega podjetja Maribor d.o.o. s strani vsakega vključenega podjetja in da bi naj potem
vodstvo občine izbralo 2 predstavnika delavcev za nadzorni svet holdinga. Dne 10.10.2019
je predsednica posledično poslala še enkrat že poslano obvestilo o ustanovitvi skupnega
sveta delavcev in izvoljenih članih za nadzorni svet holdinga – predstavnikov delavcev še
namestnici direktorja občinske uprave in ponovno v vednost županu in službi mestnega
sveta po e-mailu ter ta e-mail še nato v vednost vsem članom SSD JHM.
Predsednica SSDJ JHM Sanja Androič je tudi seznanila ostale člane skupnega sveta
delavcev, da je dne 24.10.2019 prišel do nje novinar Večera Igor Selan po izjavo glede
ustanovitve SSD JHM in seznanila s tem kaj se mu je povedalo.
Nadalje so se na seji izmenjale izkušnje in skupne problematike v posameznih podjetjih, ki
bodo združena v Javni holding Maribor d.o.o.
Ad. 2
Odprla se je razprava pod točko razno o ustanavljanju holdinga in tekočih dogodkih v
podjetjih. Dogovorilo se je za ponovno sejo naslednji mesec.
Seja se je zaključila ob 10.25 uri.
Seznanjeni:
- vsi člani SSD JHM po e-mailu
(Olga Smiljan, Vlasta Pavlič Gosak, Mišo Pušnik, Janez Pečlin, Stanislav Brumen, Rado
Škofič, Lea Kosi Kovačič, Irena Polajžar, Sašo Štukelj, Klavdija Dajčman, Drago Buček,
Zdenko Božič, Sanja Androić)
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