
SVET DELAVCEV DRUŽBE
SŽ – INFRASTRUKTURA, d.o.o.
KOLODVORSKA 11
1000 LJUBLJANA                                                                                                  

Družba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Matična številka: 6017177000
Osnovni kapital: 15.828.186,15 EUR
Identifikacijska številka za DDV: SI94995737

Številka: 00405-2/2018-10
Signatura: 278.2

Datum: 25. 04. 2018

INF18033304

Z A P I S N I K

4. izredne seje Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (SD – I), ki je potekala dne 25. 4. 2018  s 
pričetkom ob 10.00 uri v  sejni sobi sindikatov SŽ na Trgu OF 7v Ljubljani.

Prisotni člani SD:

Bojan GAJŠEK, Rifet HODŽIĆ, Matjaž HRIBAR, Borut JUG, Nikola KNEŽEVIĆ, Iztok 
KOVAČ, Roman MEDVED, Karel MUSTER, Albina NOVAK, Miran PRNAVER, Milorad 
ŠLJIVIĆ in Miran TRANTURA.

Opravičeno odsotni: Bojan DROLE, Marko IGLIČAR, Andrej PETROVIČ in Aleksander 
ŠMID.

Ostali prisotni: 
Matjaž SKUTNIK, Edvard VEBER in Diko IVANOVIĆ.

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

1. Dopolnitev Poslovnika sveta delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o.
2. Izvolitev predstavnika delavcev v Nadzorni svet družbe SŽ – Infrastruktura, d.o.o.
3. Razno

Prisotni so dnevni red soglasno sprejeli.

K 1. točki dnevnega reda: 
Dopolnitev Poslovnika sveta delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o. (v nadaljevanju: poslovnik), 
je potrebna zaradi izvolitve predstavnika delavcev v Nadzorni svet družbe SŽ – 
Infrastruktura, d.o.o., kar sedanji poslovnik ni predvideval.
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Dopolnitev poslovnika je potrebna v 68. členu in sicer se sedaj glasi:

68. člen

Za predstavnika delavcev v vodstvu družbe je lahko izvoljen le državljan Republike Slovenije.

Predlog spremembe 68. člena poslovnika: :

68. člen

Za predstavnika delavcev v nadzornem svetu družbe in delavskega direktorja je lahko izvoljen  
le državljan Republike Slovenije.

Dopolnitev poslovnika je potrebna v 70. členu in sicer se sedaj glasi:

70. člen

Na podlagi kandidatur svet delavcev oblikuje zaprto ali odprto kandidatno listo, in sicer, 
ločeno za predsednika sveta delavcev, njegovega namestnika in predstavnika delavcev v 
vodstvu družbe.

Predlog spremembe 70. člena poslovnika: 

70. člen

Na podlagi kandidatur svet delavcev oblikuje zaprto ali odprto kandidatno listo, in sicer, 
ločeno za predsednika sveta delavcev, njegovega namestnika, predstavnika delavcev v 
nadzornem svetu in delavskega direktorja. 

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet  

SKLEP št. 109:

Sprejmeta se predloga  sprememb 68. in 70. člena Poslovnika sveta delavcev SŽ – 
Infrastruktura, d.o.o., ki se sedaj glasita:
68. člen - Za predstavnika delavcev v nadzornem svetu družbe in delavskega direktorja je 
lahko izvoljen  le državljan Republike Slovenije;
70. člen - Na podlagi kandidatur svet delavcev oblikuje zaprto ali odprto kandidatno listo, in 
sicer, ločeno za predsednika sveta delavcev, njegovega namestnika, predstavnika delavcev v 
nadzornem svetu in delavskega direktorja.
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K 2. točki dnevnega reda: 
Namestnik predsednika volilne komisije SD-I, Edvard Veber, je podal kratko poročilo o 
prispelih kandidaturah za predstavnika delavcev v Nadzornem svetu družbe:

Zaradi nepreklicnega odstopa Silva Berdajsa iz mesta predstavnika delavcev v Nadzornem 
svetu družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o.,  na 3. izredni seji SD-I, je bilo potrebno izvesti 
ponovne volitve. 

V skladu s 69. členom Poslovnika SD-I so lahko predloge za predstavnika delavcev v  
Nadzornem svetu SŽ-Infrastruktura, d.o.o., podali reprezentativni sindikati v družbi ali 
najmanj 4 člani sveta delavcev, kateri so imeli čas za oddajo predlogov kandidatur do 20. 4. 
2018. 

Za predstavnika delavcev v Nadzornem svetu SŽ-Infrastruktura, d.o.o. je s strani 
reprezentativnih sindikatov v družbi bil predlagan Matjaž Hribar. To je bila tudi edina 
kandidatura, ki je prispela. S kandidaturo se je predlagani kandidat strinjal. Ker je prispela 
ena kandidatura je bila kandidatna lista zaprta, volitve so bile javne. Predsedujoči je pozvala 
Matjaža Hribarja, da se predstavi.

Po predstavitvi Matjaža Hribarja, je predsedujoči prisotnim predlagal, da se potrdi zaprta 
kandidatna lista za volitve predstavnika delavcev v Nadzornem svetu družbe Slovenske 
železnice - infrastruktura, d.o.o., na katero se kot edini kandidat uvrsti Matjaž Hribar, rojen 
12.11.1973, stanujoč Ravenska vas 48, 1410 Zagorje. 

V zvezi s tem je bil soglasno sprejet 
 

SKLEP št. 110:
Potrdi se kandidatna lista za volitve predstavnika delavcev v Nadzornem svetu družbe 
Slovenske železnice - Infrastruktura, d.o.o., na katero se uvrsti Matjaž Hribar, 12.11.1973, 
stanujoč Ravenska vas 48, 1410 Zagorje.

V nadaljevanju je predsedujoči prisotne seznanil, da 70. člen Poslovnika Sveta delavcev SŽ – 
Infrastruktura, d.o.o., določa, da se v primeru zaprte kandidatne liste (kandidatov je toliko kot 
se jih voli), volitve izvedejo javno ter prisotne pozval, da se z dvigom rok izjasnijo do 
predlaganega kandidata.

Po razpravi je bil soglasno sprejet

SKLEP št. 111
Za predstavnika delavcev v Nadzorni svet SŽ-Infrastruktura, d.o.o. se izvoli Matjaža 
Hribarja, rojenega 12.11.1973, stanujočega Ravenska vas 48, 1410 Zagorje, zaposlen v 
družbi SŽ – Infrastruktura, d.o.o.. 
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K 3. točki dnevnega reda: 

Matjaž Hribar se je zahvalil za izkazano zaupanje in poudaril, da bo poskušal po svojih 
najboljših močeh zagovarjati v NS interese delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o.

Drugih razprav ni bilo, zato je predsedujoči sejo zaključil ob 10.30 uri. 

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