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Z A P I S N I K

3. izredne seje Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (SD – I), ki je potekala dne 10. 4. 2018  s 
pričetkom ob 10.00 uri v  stekleni dvorani na Kolodvorski 11 v Ljubljani.

Prisotni člani SD:

Bojan DROLE, Bojan GAJŠEK, Rifet HODŽIĆ, Matjaž HRIBAR, Marko IGLIČAR, Borut 
JUG, Nikola KNEŽEVIĆ, Iztok KOVAČ, Karel MUSTER, Albina NOVAK, Andrej 
PETROVIČ, Miran PRNAVER, Milorad ŠLJIVIĆ in Miran TRANTURA.

Opravičeno odsotni: 
Roman MEDVED

Ostali prisotni: 
Matjaž SKUTNIK, Aleksander ŠMID, Edvard VEBER, Jože SKUBIC, Silvo BERDAJS in Diko 
IVANOVIĆ.

Predsednik Bojan Gajšek je, po ugotovitvi sklepčnosti, v razpravo podal naslednji dnevni red:

1. Ponujeni odstop Silva Berdajsa s funkcije člana nadzornega sveta SŽ – Infrastruktura, d.o.o.
2. Razno

Prisotni so dnevni red soglasno sprejeli.

K 1. točki dnevnega reda: 
Na pobudo predsednika SD-I je Silvo Berdajs navzoče seznanil s celotno situacijo in 
okoliščinami, ki so pripeljale do spornega telefonskega razgovora z Antonom Škrajnarjem. 
Ob tem je poudaril, da se je v telefonskem razgovoru že večkrat opravičil za izrečeno, pa tudi 
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pozneje javno. V kolikor bomo člani SD-I presodili,da zaradi teh okoliščin ne uživa več 
zaupanja, bo nemudoma odstopil s vseh funkcij, kamor so ga imenovali delavci.   

Silvo Berdajs je sejo SD-I zapustil ob 10.30 uri.

Po razpravi je bil sprejet (12 ZA, 2 PROTI) 

SKLEP št. 108:

Svet delavcev SŽ- Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil s ponujenim odstopom Silva Berdajsa s 
funkcije predsednika Sveta delavcev kapitalsko povezanih družb in s funkcije člana 
Nadzornega sveta SŽ Infrastruktura, d.o.o., zaradi spornega razgovora z Antonom 
Škrajnarjem.

Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., na podlagi ocene dosedanjega dela Silva Berdajsa in 
na podlagi pojasnila okoliščin spornega razgovora z Antonom Škrajnarjem, izreka popolno 
podporo Silvu Berdajsu pri njegovem nadaljnjem delovanju kot predstavniku zaposlenih v 
Nadzornem svetu SŽ-Infrastruktura, d.o.o. in tudi kot predsedniku Sveta delavcev kapitalsko 
povezanih družb, zato ponujenega odstopa ne sprejema ter predlaga Svetu delavcev 
kapitalsko povezanih družb, da tudi on ne sprejme ponujenega odstopa Silva Berdajsa s 
funkcije predsednika Sveta delavcev kapitalsko povezanih družb in s funkcije predstavnika 
zaposlenih v Nadzornem svetu Slovenskih železnic, d.o.o.

K 2. točki dnevnega reda: Razno

Kovač Iztoka je zanimalo, kako je potekala komunikacija za imenovanje nadomestnega člana 
v SD KPD namesto Mirana Tranture. Zanimalo ga je, ali je bil med kandidati tudi on in zakaj 
se takšne zadeve dogovarjajo pred sklicano sejo SD-I. Mnenja je, da bi se takšne zadeve 
obravnavale na sami seji, ne pa pred sejo. Po kratki razpravi je predsednik SD-I predlagal, 
da se bo z njim o tej zadevi pogovoril in mu razložil to in podobne situacije.

Drugih razprav ni bilo, zato je predsedujoči sejo zaključil ob 10.45 uri. 

Pripravil/a:
Albina Novak Bojan Gajšek
Sekretarka SD-I Predsednik SD-I
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