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

Maribor, 23.06.2020

ZAPISNIK
8. redne seje SSD JHM, ki je bila 23.06.2020 v prostorih podjetja Mariborski vodovod d.d.
Prisotni: Vlasta Pavlič Gosak, Drago Buček Olga Smiljan, Klavdija Dajčman, Lea Kosi
Kovačič; Rado Škofič, Sanja Androić
Odsotni: Mišo Pušnik, Zdenko Božič, Stanislav Brumen, Sašo Štukelj, Irena Polajžar, Janez
Pečlin
DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Ustanovitev Javnega holdinga Maribor d.o.o. – razprava po sestanku 10.06.2020
(na ravni župan MOM, v.d. direktorica JHMb, direktorji podjetij, odvetnikov, SSD JHM,
ZSSS in KS90 v okviru 7. redne seje SSD JHM-zapis sestanka poslan po e-mailu
prisotnim namesto zapisnika 7. redne seje)
3. Komuniciranje SSD JHM navzven
4. Opredelitev SSD JHM glede uporabe 92.ali 75. člen ZDR-1 za premeščanje delavcev
na JHMb
5. Razno
Na seji je bilo prisotnih 7 članov. Predlagan dnevni red je bil sprejet soglasno.
Ad. 1
Odprla se je razprava o poteku in vsebini sestanka, ki je bil 10.06.2020 na ravni župan
MOM, v.d. direktorica JHMb, direktorji podjetij, odvetnikov, SSD JHM, ZSSS in KS90 (zapis
sestanka posredovan namesto zapisnika 7. redne seje SSD JHM).
Ad. 2
Predsednica SSD JHM je seznanila prisotne člane s podano izjavo medijem v povezavi s
delovnopravnimi pravicami delavcev targetirano na nasprotovanje uporabi 92. člena pri
prenosu delavcev na JHMb, ki sta jo podala skupaj z generalnim sekretarjem KS90 g.
Volfom. Predlagala je tudi ustanovitev zaprte skupine SSD JHM na socialnem omrežju oz.
mediju Facebook kamor bi se vključili zaposleni podjetij, ki se združujejo v JHMb, ki bi se
po ureditvi objavljenih vsebin povezanih s podjetji predvsem v povezavi z ustanovitvijo
JHMb kasneje razširila v odprto skupino. Člani SSD JHM kot predstavniki posameznih
podjetij bi, ko bo pripravljeno, poslali vabila in pravila skupine sodelavkam in sodelavcem.
Prav tako bi se vzpostavil hkrati tudi Twitter profil SSD JHM. S tem bi SSD JHM lažje
komuniciral z delavci podjetij, ki se povezujejo v JHMb in tudi z ostalo javnostjo. Članica ga.
Pavlič Gosak je predlagala ustanovitev Viber skupine za medsebojno komuniciranje SSD
JHM.
Sklep št.1:
SSD JHM se odloči za ustanovitev Facebook in Twiter profila SSD JHM. Najprej kot zaprta
skupina, da se naložijo vsebine glede aktivnosti ustanavljanja JHMB in kasneje kot odprta
skupina. Člani SSD JHM ustvarijo skupino Viber za medsebojno komuniciranje.
7 prisotnih članov ZA.

Ad. 3
Predsednica SSD JHM je prisotnim članom razdelila dokument Pravni okvir 75. in 92. člena
ZDR-1, ki ga je pripravila Odvetniška družba Neffat in je tudi priloga tega zapisnika.
Predlagala je, da SSD JHM sprejme sklep o nestrinjanju z uporabo 92. člena ZDR-1 pri
prenosu delavcev na JHMb in da zahteva uporabo 75. člena ZDR-1, ki je za delavce
ugodnejši. Člane SSD JHM naproša tudi, da le to prenesejo tudi na Svete delavcev
posameznih podjetij, ki se združujejo v JHMb, še pred pričetkom posvetovanj, v kolikor je
mogoče tudi v obliki pisnega sklepa.
Sklep št. 2:
SSD JHM se ne strinja z uporabo 92. člena ZDR-1 pri prenosu delavcev na JHMb.
Zahtevamo uporabo 75. člena ZDR-1, ki je za delavce ugodnejši.
Ad. 4
Odprla se je razprava pod točko razno o ustanavljanju holdinga in tekočih dogodkih v
podjetjih.
Seja se je zaključila ob 9.20 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.

