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

Maribor, 13.03.2020

ZAPISNIK
6. redne seje SSD JHM, ki je bila 12.03.2020 v prostorih podjetja Snaga d.o.o.
Prisotni: Mišo Pušnik, Vlasta Pavlič Gosak, Olga Smiljan, Zdenko Božič, Klavdija Dajčman,
Rado Škofič, Sašo Štukelj, Janez Pečlin, Sanja Androić
Odsotni: Drago Buček, Stanislav Brumen, Lea Kosi Kovačič, Irena Polajžar,
DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Ustanovitev Javnega holdinga Maribor d.o.o.
3. Razno
Na seji je bilo prisotnih 9 članov. Predlagan dnevni red je bil sprejet soglasno.
Ad. 1
Predsednica SSD JHM Sanja Androić in podpredsednik SSD JHM Mišo Pušnik sta prisotne
člane skupnega sveta delavcev seznanila s potekom ustanovne seje nadzornega sveta
Javnega holdinga Maribor d.o.o. (JHM), ki je bila 09.03.2020 ob 20. uri. Seznanila sta jih
tudi s predlogom v.d. direktorice JHM Lidije Pliberšek, da bi bil sestanek SSD JHM z v.d.
direktorico in županom dne 18.03.2020 ob 9.30. Seznanila sta tudi s vsebino tiskovne
konference župana g. Arsenoviča, v.d. direktorice JHM ga. Pliberšek in odvetnika g. Živka,
ki so povedali naslednje pomembne zadeve:
- Mora se še narediti cenitev deležev in urediti pogodbe o prenosu deležev in
pripraviti akt o ustanovitvi, da se bo lahko JHM vpisal v register. Ocenjujejo, da bo to
izvedeno v cca 1,5 mesecu.
- V.d. direktorica ima za prioritetno nalogo pripravljalne zadeve kot so priprava
dokumentacije, pogovori z ostalimi lastniki, priprava vsega potrebnega za prenos
delavcev na holding, ki je predviden v cca 9-12 mesecih.
- Nadzorni svet je podal priporočilo oz. zahtevo, da morajo župan, v.d. direktorica in
direktorji matičnih družb pravočasno in ustrezno obveščati zaposlene
Sklep št.1:
Prisotni člani SSD JHM se strinjajo s predlaganim sestankom 16.03.2020 ob 9.30 in
potrjujejo prisotnost. Predsednico SSD JHM pooblaščajo, da vodi sestanek s strani SSD
JHM in poda prvi del zbira skupnih vprašanj s področja pravic delavcev.
9 prisotnih članov ZA.
Ad. 2
Odprla se je razprava pod točko razno o ustanavljanju holdinga in tekočih dogodkih v
podjetjih.
Seja se je zaključila ob 12.30 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.

