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Z A P I S N I K

13. redne seje Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (SD – I), ki je potekala dne 31. 5. 
2018  s pričetkom ob 9.00 uri v stekleni dvorani na Kolodvorski 11 v Ljubljani.

Prisotni člani SD:

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

Ostali prisotni:

Matjaž KRANJC, Matjaž SKUTNIK, Zvone RIBIČ, Franc KLOBUČAR, Brane ČEPEK, Iris 
DEJAK, Diko IVANOVIĆ, Edvard VEBER in Aleksander ŠMID. 

Opravičeno odsotni: Bojan DROLE

Lista prisotnih je priloga originala zapisnika. 

Sejo je vodil predsednik SD – I Bojan Gajšek, zapisnik je pisala sekretarka SD – I Albina 
Novak.

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna. 
 
Predsedujoči je v razpravo podal dopolnjen predlog DNEVNEGA REDA, kjer se v prvi točki 
doda potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje in doda 5. točka Poročilo odbora za 
spremljanje predpisov, tako da se predlagani dnevni red glasi:

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje, 3. izredne seje, 4. izredne seje in 4. 
korespondenčne seje ter pregled realizacije sklepov

2. Informacija o poslovanju družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o.
3. Vprašanja članov SD-I poslovodstvu družbe
4. Poročila po participacijskem dogovoru
5. Poročilo Odbora za spremljanje predpisov
6. Razno
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Prisotni so predlagani dnevni red soglasno sprejeli.

Ad. 1

Predsedujoči je v razpravo podal zapisnik 12. redne seje z dne 14. 3. 2018,  3. izredne seje SD 
SŽ-I z dne 10.4.2018, 4. izredne seje SD SŽ-I z dne 25.4.2018 in 4. korespondenčne seje z dne 
28. 5. 2018 ter poročilo o realizaciji sklepov in sicer:

Sklep št. 99 je realiziran Sprejem zapisnika 11. redne seje, 3. korespondenčne seje in 2. 
izredne seje , vključno s pregledom realizacije sklepov 

Sklep št. 100 je realiziran Seznanitev z informacijo o poslovanju družbe SŽ-
Infrastruktura, d.o.o. , v obdobju januar - december/2017 in 
januar/2018

Sklep št. 101 je realiziran Seznanitev z odgovori poslovodstva na vprašanja članov SD –
I.

Sklep št. 102  je realiziran Seznanitev s poročili po Dogovoru o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju.

Sklep št. 103 je realiziran Seznanitev z odstopom člana Odbora za spremljanje predpisov 
Darka Pongraca.

Sklep št. 104 je realiziran Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., v Odbor za 
spremljanje predpisov imenuje Ešegović Lukico.

Sklep št. 105 je realiziran Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., kot predstavnika 
zaposlenih v SD KPD z dnem 14.3.2018 odpokliče Mirana 
Tranturo.

Sklep št. 106 je realiziran Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., z dnem 15.3.2018 
imenuje kot predstavnika zaposlenih v SD KPD Boruta Juga.

Sklep št. 107 je realiziran Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z 
zapisnikom 4. seje Odbora za spremljanje predpisov.

Sklep št. 108/3. izredne seje 
je realiziran

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.

Sklep št. 109/4. izredne seje 
je realiziran

Svet delavcev SŽ- Infrastruktura, d.o.o., je potrdil predlagane 
spremembe 68. in 70. člena Poslovnika sveta delavcev SŽ – 
Infrastruktura, d.o.o.

Sklep št. 110/4. izredne seje 
je realiziran

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

Sklep št. 111/4. izredne seje 
je realiziran

Za predstavnika delavcev v Nadzorni svetu družbe SŽ-
Infrastruktura, d.o.o., se izvoli Matjaža Hribarja, rojenega 
12.11.1973, stanujočega Ravenska vas 48, 1410 Zagorje, 
zaposlenega v družbi SŽ-Infrastruktura, d.o.o.

Sklep št. 112/4. 
korespondenčne seje je 
realiziran

Svet delavcev SŽ- Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil s 
predlogom Dogovora o ustanovitvi sveta delavcev kapitalsko 
povezanih družb in sporazumom o njegovih pristojnostih ter 
dogovora o sodelovanju pri upravljanju z dne 24.5.2018 in z 
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vsebino soglaša ter pooblašča predsednika Bojana Gajška za 
njegov podpis. 

Soglasno je bil sprejet

SKLEP št. 113

Sprejmejo se zapisnik 12. redne seje z dne 14. 3. 2018,  3. izredne seje SD SŽ-I z dne 
10.4.2018, 4. izredne seje SD SŽ-I z dne 25.4.2018 in 4. korespondenčne seje SD-I z dne 
28.5.2018, vključno s pregledom realizacije sklepov.    

  

Ad. 2

Direktor  SŽ-Infrastruktura,  d.o.o., Matjaž Kranjc je podal Informacijo o poslovanju družbe 
SŽ – Infrastruktura, d.o.o., v obdobju januar – april 2018. Izpostavil je sledeče:

1. FINANČNO POROČILO  ZA OBDOBJE I. – IV. 2018

Obrazložitev realizacije poslovanja izkaza poslovnega izida poslovnih prihodkov in 
poslovnih odhodkov za obdobje I-IV 2018

Poslovni prihodki

Poslovni prihodki na področju vzdrževanja JŽI so realizirani  v višini 31.637 tisoč evrov od 
tega prihodke iz naslova pogodb z vlado RS v višini 22.729 tisoč evrov, ostale prihodke na 
domačem trgu v višini 8.709 tisoč evrov ter 199 tisoč evrov drugih poslovnih prihodkov. 
Poslovni prihodki so za 2,0 % ( 624 tisoč evrov) večji od planiranih v PN, v  primerjavi z 
istim obdobjem leta 2017 pa večji  za 6,6 % (1.954 tisoč evrov).

Poslovni prihodki na področju vodenja prometa so realizirani v višini 12.292 tisoč evrov od 
tega prihodke iz naslova pogodb z vlado RS v višini 11.461 tisoč evrov, ostale prihodke na 
domačem trgu v višini 713 tisoč evrov ter 118 tisoč evrov drugih poslovnih prihodkov. 
Poslovni prihodki so za 0,6 % (74 tisoč evrov ) večji od planiranih v PN, v primerjavi z istim 
obdobjem leta 2017 pa večji za 4,6 % (538 tisoč evrov).

Poslovni prihodki SŽ-Infrastruktura, d. o. o.  so realizirani v višini  43.701 tisoč evrov od 
tega prihodke iz naslova pogodb z vlado RS v višini 34.190 tisoč evrov, ostale prihodke na 
domačem trgu v višini 9.194 tisoč evrov ter 317 tisoč evrov drugih poslovnih prihodkov. 
Poslovni prihodki  so za 1,5 % (632 tisoč evrov) večji od planiranih v PN za leto 2017, v 
primerjavi z istim obdobjem leta 2017 pa večji za 5,7 % ( 2.345 tisoč evrov). 

Poslovni odhodki

Poslovni odhodki na področju vzdrževanja JŽI so realizirani v višini 30.227 tisoč evrov od 
tega 2.247 tisoč materiala, 6.510 tisoč evrov električne energije, 8.139 tisoč evrov storitev,
12.508 tisoč evrov stroškov dela, 682 tisoč evrov amortizacije, 141 tisoč evrov drugih 
poslovnih odhodkov. 
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Poslovni odhodki na področju vodenja prometa so realizirani v višini 12.615 tisoč evrov od 
tega 76 tisoč materiala, 153 tisoč evrov električne energije, 1.449 tisoč evrov storitev, 10.842 
tisoč evrov stroškov dela, 69 tisoč evrov amortizacije ter 26 tisoč evrov drugih poslovnih 
odhodkov.

Poslovni odhodki SŽ-Infrastruktura, d. o. o. so realizirani v višini 42.613 tisoč evrov od tega 
2.323 tisoč materiala, 6.663 tisoč evrov električne energije, 9.359  tisoč evrov storitev, 23.350 
tisoč evrov stroškov dela, 751 tisoč evrov amortizacije, 167 tisoč evrov drugih poslovnih 
odhodkov.
 
Na področju vzdrževanja JŽI je bil dosežen pozitiven poslovni izid iz poslovanja ( EBIT) v 
višini 1.410 tisoč evrov, pozitiven je tudi čisti poslovni izid v višini 1.415 tisoč evrov. 

Na področju vodenja prometa je bil dosežen negativen poslovni izid iz poslovanja ( EBIT)  v 
višini 323 tisoč evrov; negativen je tudi čisti poslovni izid v višini 323 tisoč evrov.

V obdobju I-IV/2018 je bil v SŽ-Infrastruktura, d.o.o. dosežen pozitiven poslovni izid iz 
poslovanja (EBIT) v višini 1.088 tisoč evrov in pozitiven čisti poslovni izid v višini 1.092 tisoč 
evrov.

KADRI - POROČILO  ZA OBDOBJE  I. – IV. 2018

NADURNO DELO

jan. feb. marec april maj junij julij avg.
SKUPAJ 10.700 15.452 11.869 13.536
PLAČANE 6.082 12.722 10.430 11.639

sep. okt. nov. dec. SK I.-IV.
SKUPAJ 51.557
PLAČANE 40.873

ODSOTNOST Z DELA ZARADI BOLNIŠKEGA STALEŽA

januar februar marec april maj junij julij
v breme družbe 10.133 10.685 11.531 8.876
v breme zavoda 7.984 6.608 7.132 6.440
poškodbe na delu 402 418 314 180
Skupaj 18.519 17.711 18.977 15.496

avgust september oktober november december SK I.-IV.
v breme družbe 41.225
v breme zavoda 28.164
poškodbe na delu 1.314
Skupaj 70.703
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IZPLAČILO NAGRAD ZA PREPREČITEV NASTANKA MATERIALNE ŠKODE ALI 
NESREČE V ŽELEZNIŠKEM PROMETU PO NAV. 603 – ŠTEVILO PRIMEROV

Naziv organ. enote Število primerov
Služba za vodenje prometa 5
Služba za gradbeno dejavnost 5
Služba za EE in SVTK 2
Skupaj: 12

INVALIDI     
                                                                           

Naziv organ. enote Število invalidov       
april 2018

Sekretariat 12
Služba za načrtovanje in tehnologijo 7
Služba za vodenje prometa 26
Služba za gradbeno dejavnost 53
Služba za EE in SVTK 21
Služba za prodajo in trženje 1
Skupaj 120

STANJE ZAPOSLENIH

Datum Štev. zaposlenih
1.1.2018 2166
30.4.2018 2159

vzroki prenehanja pogodb o zaposlitvi v obdobju          Število
Invalidska upokojitev 1
poklicna upokojitev 2
smrt 2
prehod v drugo družbo 2
sporazumno prenehanje del. razmerja 1
redna odpoved POZ s strani delavca 1
Skupaj: 9

Na dan 30.4.2018 je 1 zaposlenemu prenehalo delovno razmerje (starostna upokojitev )   
odhod ni upoštevan v stanju za mesec april 2018, znižanje je v mesecu maju 2018.

Predsednik je podal direktorjevo informaciji o poslovanju družbe SŽ – Infrastruktura, d.o.o., 
v razpravo. 
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Razpravljavec je izpostavil: 

Po razpravi je bil soglasno sprejet

SKLEP št. 114

Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z informacijo o poslovanju družbe 
SŽ-Infrastruktura, d.o.o., v obdobju januar – april/2018, ki jo je podal direktor Matjaž 
Kranjc, vključno z vprašanjem in odgovorom.

Ad. 3

Na SD SŽ-I sta bila naslovljena dopisa Marka Igličarja in Mirana Prnaverja, ki ju je SD SŽ-I 
posredoval tudi poslovodstvu.

V razpravi je bilo izpostavljeno sledeče:

Kovač Iztok: Problematika števila zaposlenih, še posebej v elektro dejavnosti 
Direktor 
odgovor:

Stroški dela se kljub zniževanju števila zaposlenih zvišujejo, 
obstaja pa potreba, da se kadri, ki odhajajo, nadomestijo.

Delavski direktor 
odgovor:

Res je, da stroški dela naraščajo, vendar je potrebno pogledati, da 
le-ti naraščajo zaradi raznih dodatkov

Marko Igličar: Problematika nerazumno dolgih revizij in podatki o progarjih 
(zdravstvene omejitve, opravljen izpit za čuvaja)

Pomočnik 
direktorja Zvone 

Ribič odgovor:

Pri izpostavljeni drezini je bila ugotovljena večja napaka, na kar 
je bilo dogovorjeno z VITO-om, da bo usposobljena do 15.6.2018. 
Prav zaradi problematike nerazumno dolgih rokov popravil s 
strani VIT-a so dogovorjeni mesečni sestanki, kjer se predstavi 
problematika in iščejo učinkovitejše rešitve ter določijo prioritete.
Predstavljeni so bili tudi podatki o progarjih (212 progarjev, 21 
progarjev omejitev, ki bistveno vplivajo na delo, 54 progarjev 
omejitev, ki nimajo bistvenega vpliva na delo, 60 progarjev ima 
tudi izpit za progovnega čuvaja).  

Miran Prnaver: Vprašanje glede čakanja na zveze in izrednih postankov vlakov ob 
zamudah vlakov ter problematika koriščenja odmora med delom.

Vodja službe 
Branko Čepek:

Podani bodo pisni odgovori.

Milorad Šljivić: Meni, da je ob tem potrebno doseči, da bo v primerih zamud in 
izrednih postankov, stališče glavnih dispečerjev vedno enako.

Miran Prnaver 
replika:

Izrecno zavrača namig, da bi s konkretnim dispečerjem imela 
kakršen koli konflikt.   Sprašuje pa se, kakšen je odnos do potnikov 
in ali potniški promet opravljamo zaradi potnikov ali je samemu 
sebi namen? Da naredimo 30 minut zamude potniškemu vlaku, 
čeprav bi s postankom mednarodnega vlaka naredili  minuto 
zamude, ki bi jo v nadaljnji vožnji z lahkoto nadoknadil (primer 
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13. maja) in da pustimo čakati potnike na vlak  čez vso noč od 
22.47 do 4.28 naslednjega dne (primer 21. maja), je povsem 
nesprejemljiv.  Z veliko resnostjo  ga skrbi, kaj  bi bilo, če bi 
javnost izvedela za ozadja takih dejanj posameznih udeležencev 
(dispečerjev) v postopku vodenja prometa. Neposredno 
izpostavljen v takih primerih pa je prometnik, ki ni nič kriv za 
nastalo situacijo. 

Pričakujem ustrezno ukrepanje, da  zagotavljamo karseda urejen 
promet in omogočimo potnikom, da se prevažajo po voznem redu 
Slovenskih železnic. Nenazadnje zato plačujejo vozovnice.
Na marsikateri dogodek in zamude na Slovenskih železnicah žal 
ne moremo vplivati, veliko dobrega pa lahko naredimo, če to le 
želimo in uporabljamo malo »zdrave kmečke pameti«.  Ali je 
izvajanje voznega reda oziroma krajšanje zamud odvisno od 
dobre (beri slabe) volje posameznih zaposlenih?

Če vodstvo odvisne družbe taka dejanja podpira in ne ukrene nič v 
odpravo takih dejanj, je to v posmeh vsem ostalim zaposlenim, ki 
se nadpovprečno trudijo, da ob številnih zaporah na naših progah 
z veliko volje, znanja in pripadnosti železnici naredijo vse, da se 
promet odvija varno in urejeno.     

Na zelo jasno postavljena vprašanja  prosimo za jasne odgovore.    
Miran Trantura: Problematika zavračanja podpisa naročilnic za košnjo trave,  

zaradi tega se ne more izvajati del košnje trave.
Direktor 
odgovor:

Ne pozna trenutno primera, ko bi bil podpis naročilnice za košnjo 
trave zavrnjen, se bo pa pozanimal.

Iztok Kovač: Še vedno ni prejel pisnega odgovora od pomočnika direktorja g. 
Klobučarja na pisno pobudo glede vrednotenja delavcev v SV 
Divača, ki morajo zaradi narave dela poznati večje število 
sistemov za vzdrževanje in popravilo.

Pomočnik 
direktorja Franc 

Klobučar 
odgovor:

Pisni odgovor bo podan do 15.6.2018.

Miran Trantura: Delavci EE Maribor sporočajo, da že dlje časa niso dobili 
potrebnih zaščitnih sredstev, ki je tako dotrajana in v zelo slabem 
stanju. 

Direktor 
odgovor:

Problem je v pripravljenih razpisih za zaščitna sredstva, kjer  se 
srečujejo s problemom pritožb neizbranega proizvajalca ali 
prodajalca opreme. Vendar, kadar gre za nujne primere, se izvede 
takojšen nakup.

Bojan Gajšek: Odbor za spremljanje predpisov je pri obravnavi Navodila za 
varno delo z lesenimi pragovi prišel do zaključkov, da navodilo ni 
primerno ter da ga je potrebno dopolniti. V ta namen SD-I 
predlaga sestavo komisije (Edvard Veber, Goran Rajačič in 
predstavnik SŽ-I), zato naj poslovodstvo čim prej imenuje 
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Po razpravi je bil soglasno sprejet 

SKLEP št. 115

Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z odgovori poslovodstva na vprašanja 
članov SD – I.

Ad.4

Člani SD SŽ – I in ostali vabljeni so v gradivu za sejo prejeli poročila po Dogovoru o 
sodelovanju delavcev pri upravljanju in sicer (prejeta poročila so priloga originala 
zapisnika): 
- informacija o poslovanju za obdobje I. – IV. 2018,
- poročilo o izkoriščenosti LD za obdobje I. – III. 2018, 
- poročilo o stanju zaposlenih za obdobje I. – III. 2018.

Predsednik SD – I je poročila podal v razpravo. Ni bilo razprave.

Soglasno je bil sprejet 

SKLEP št. 116

Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil s poročili po Dogovoru o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju.

Ad. 5

Člani SD SŽ – I in ostali vabljeni so v gradivu za sejo prejeli zapisnik 5. seje  Odbora za 
spremljanje predpisov (prejet zapisnik je priloga originala zapisnika).

Kratek povzetek zapisnika je opravil predsednik Odbora za spremljanje predpisov SD-I 
Edvard Veber.

Predsedujoči je podal zapisnik v obravnavo, ob tem pa podal predlog, da se dopolnitev 
Navodila za varno delo z lesenimi pragovi ustanovi komisija, ki bo tako na podlagi 
predlaganih in zbranih pripomb navodilo ustrezno dopolnila. 

Soglasno sta bila sprejeta 

SKLEP št. 117

Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil zapisnikom 5. seje Odbora za 
spremljanje predpisov;

in

predstavnika družbe v komisijo.
Direktor 
odgovor:

S predlaganim se strinja in bo čim prej sporočil člana, ki se 
imenuje v komisijo.
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SKLEP št. 118

Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., v komisijo za dopolnitev Navodila za varno delo z 
lesenimi pragovi imenuje Edvarda Vebra (ki bo tudi usklajeval delo komisije), predlaga še 
člana Gorana Rajačiča (SŽ, d.o.o.) in enega predstavnika Službe za gradbeno dejavnost, ki 
ga bo čim prej določilo poslovodstvo.

Ugotovljeno je bilo, da je zaradi odhoda člana odbora Mira Krevsa potrebno imenovanje 
novega člana odbora, zato je v nadaljevanju predsednik pozval vse prisotne na seji, da do 
naslednje seje SD-I podajo svoje predloge.

Ad. 6

Iztok Kovač, Matjaž Hribar in Bojan Gajšek so opozorili na problematiko prijavljanja na 
proste počitniške kapacitete po prvi delitvi v sezoni, ker je telefonsko prijavljanje na te 
kapacitete neprimerno, saj se delavci zaradi zasedenosti linije ne morejo prijaviti na 
letovanje. Predlagajo, da se Odboru za letovanje SD KPD in SD KPD predlaga, da razmisli o 
možnosti pisnih prijav in ustrezno spremeni navodilo. Predlog bo tako posredovan Odboru za 
letovanje v SD KPD.   

Jug Borut je opozoril na neprimernost sklica korespondenčnih sej glede na določeno 
problematiko, kot se je to zgodilo za zadnjo sejo. 

Mirana Tranturo je zanimalo, ali je že znano, kdaj bo izplačan regres za letni dopust. 
Delavski direktor mu je odgovoril, da do konca junija 2018.

Ker drugih razprav ni bilo, je predsedujoči sejo zaključil ob 10.30 uri.

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