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

Maribor, 23.01.2020

ZAPISNIK
5. redne seje SSD JHM, ki je bila 23.01.2020 v prostorih javnega podjetja Energetika
Maribor d.o.o.
Prisotni: Vlasta Pavlič Gosak, Mišo Pušnik, Olga Smiljan, Rado Škofič, Lea Kosi Kovačič,
Janez Pečlin, Sanja Androić
Odsotni: Zdenko Božič, Klavdija Dajčman, Drago Buček, Stanislav Brumen, Sašo Štukelj,
Irena Polajžar,

DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Izmenjava izkušenj in pogledov podjetjih, ki bodo združena v Javni holding Maribor
d.o.o. na spremembo zakonodaje s področja pravic delavcev
3. Razno
Na seji je bilo prisotnih 7 članov. Predlagan dnevni red je bil sprejet soglasno.
Ad. 1
Predsednica SSD JHM Sanja Androić je seznanila prisotne člane skupnega sveta delavcev
v kolikor še niso bili seznanjeni, da se pogajanja sindikatov o spremembi kolektivnih
pogodb nadaljujejo v januarju 2020. Sveti delavcev imajo namreč pravico nadzora t.i.
izvajanja po ZSDU. Sledila je razprava in izmenjava izkušenj in pogledov podjetjih, ki bodo
združena v Javni holding Maribor d.o.o. na spremembo zakonodaje s področja pravic
delavcev.
Predsednica SSD JHM Sanja Androić in podpredsednik Mišo Pušnik sta seznanila prisotne
člane sveta delavcev, da sta bila obveščena, da naj opravita kot voljena člana nadzornega
sveta predstavnika delavcev podpis izjave za vpis pri notarki in da bo konstitutivna seja
nadzornega sveta Javnega holdinga Maribor predvidoma 04., 05. ali 06.02.2020.
Članici skupnega sveta delavcev, ki sta zaposleni v podjetju Mariborski vodovod d.d. sta
seznanili ostale člane s situacijo, ko nadzorni svet podjetja želi imeti podatke in
dokumentacijo pravnih storitev za potrebe sveta delavcev naročenih in financiranih skladno
s ZSDU in participacijskim dogovorom.
Sklep št.1:
Vsi predstavniki skupnega sveta delavcev pošljejo vprašanja glede holdinga iz katerih se
naredi zbir.
7 prisotnih članov ZA.
Sklep št.2:
V primeru vprašanj glede najema Odvetniške družbe Neffat se lahko posreduje izključno
ponudba in naročilo. Pravni akti SSD JHM pa le upravi Javnega holdinga Maribor d.o.o.
7 prisotnih članov ZA.

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 10.20 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)
Predsednica SSD JHM
Sanja Androić l.r.

